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ส่วนที ่๓  

 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ตามเกณฑ ์สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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มาตรฐานและจํานวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ ์สกอ. 

ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผูก้ํากับดูแล 

๑. คุณภาพบัณฑิต 

     (๖ ตัวบ่งชี้) 

๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๑.๒  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปัจจัยนําเข้า) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๑.๓  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ปัจจัยนําเข้า) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๑.๔  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

        (ปัจจัยนําเข้า) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๒. การวิจัย 

    (๓ ตัวบ่งชี้) 

๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย    

        หรืองานสร้างสรรค์ (กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(ปัจจัยนําเข้า) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๓. การบริการวิชาการ 

    (๑ ตัวบ่งชี้) 

๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม(กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๔. การทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

    (๑ ตัวบ่งชี้) 

๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๕. การบริหารจัดการ 

    (๒ ตัวบ่งชี้) 

๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   

      กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (กระบวนการ) 

 

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

๕.๑.๒ การเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๕.๑.๕ การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๕.๒  ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (กระบวนการ) รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 

รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ ๑๓ ตัวบ่งชี ้
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องค์ประกอบที ่๑  การผลิตบัณฑิต 
  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ ์

 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

ผลการดําเนินงาน .-  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ หลักสูตร  

ระดับปริญญาโท  -  หลักสูตร และปริญญาเอก  -  หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรดังนี้ 
 

 องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

หลักสูตร 

๑.  

การกํากับ

มาตรฐาน  

(ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน) 

๒.  

บัณฑิต 

๓. 

นักศึกษา 

 

๔. อาจารย ์ ๕.  

หลักสูตร 

การเรียน 

การสอน 

การประเมิน

ผู้เรียน 

๖.  

สิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย  

ผลการ 

ประเมิน 

หลักสูตร  

๑. เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผ่าน ๔.๕๐ ๒.๖๖ ๓.๒๙ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๓๙ 

๒. เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

ผ่าน ๔.๖๘ ๒.๖๖ ๒.๗๔ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๓๑ 

๓. สถาปัตยกรรม 

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ผ่าน - ๒.๖๖ ๒.๒๒ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๘๔ 

รวม ผ่าน ๔.๕๙ ๒.๖๖ ๒.๗๕ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๑๘ 
 

หมายเหต ุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ไม่มีจํานวนบัณฑิต  

       หรือผู้สําเร็จการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม ่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ ปัจจุบันนักศึกษารุ่นแรกอยู่ชั้นป ี๓  

 

๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย ๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 

๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง ๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 
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สูตรการคํานวณ : เท่ากับ  

คะแนนที่ได ้= 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   ๙.๕๔ ๓.๑๘ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ              ๓  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ย) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

T  o  o  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๓.๕๕ ๓.๑๘ ๓.๑๘ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๑-๐๑ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

สถอ.๑.๑-๐๒ มอค.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

สถอ.๑.๑-๐๓ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

สถอ.๑.๑-๐๔ มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

สถอ.๑.๑-๐๕ มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 

สถอ.๑.๑-๐๖ มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

สถอ.๑.๑-๐๗ ใบสรุปจํานวนนักศึกษา 

สถอ.๑.๑-๐๘ ใบสรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา 

สถอ.๑.๑-๐๙ ใบสรุปผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

สถอ.๑.๑-๑๐ ใบสรุปผลการประเมินคุณภาพการสอน 

สถอ.๑.๑-๑๑ ใบสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

สถอ.๑.๑-๑๒ ใบสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 

จุดเด่น 

๑. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพและภาวะการมีงานทําอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

๒. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติและบูรณการรายวิชากับพันธกิจอื่นๆ 

๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. มาตรการอัตราการคงอยู่และสําเร็จการศึกษา 

๒. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

๓. พัฒนาคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพชองอาจารย ์
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ ์

นางมัทธน ี ปราโมทย์เมือง 

นายสันต ิ กมลนรากิจ 

หัวหน้างานหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒    อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค๒  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็น  

คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 

 

ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน สาขาวิชา รวม 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม คณะ 

จํานวนอาจารย์ประจํา ๑๒ ๗ ๕ ๒๔ 

- ปฏิบัติงานจริง ๑๑ ๗ ๕ ๒๓ 

- ลาศึกษาต่อ ๑ - - ๑ 

จํานวนอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก ๒ - - ๒ 

 

สูตรการคํานวณ:  

๑.  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

= 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๑๐๐ 

 

= 

 

๒๐๐ 
๘.๓๓ 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 

 

๒๔ 

 

๒.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

= 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X ๕ 

 

= 

 

 

๔๑.๖๕ 
๑.๐๔ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

 

๔๐ 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

T  o  o  

ผล คะแนน 

ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   ๒๐ 

 

๘.๓๓ ๑.๐๔ 



ส่วนที ่๓ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗                           ๓ - 7                                                                                       ระดับคณะ       

 

: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เกณฑ ์สกอ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

รายการหลักฐาน 

รหหัลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๒-๐๑ ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา ตามหลักสูตร/คณะ 

สถอ.๑.๒-๐๒ บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก 

สถอ.๑.๒-๐๓ ตารางสรุปจํานวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

จุดเด่น 

๑. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 

๒. คณะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

๓. อาจารย์ดําเนินการลาศึกษาต่อตามแผน 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การสําเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลากําหนดของหลักสูตร 

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางศิริพันธ ์ มิ่งขวัญ หัวหน้างานบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค๒ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน สาขาวิชา รวม 

การออกแบบ  

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม คณะ 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๒ ๗ ๕ ๒๔ 

- ปฏิบัติงานจริง ๑๑ ๗ ๕ ๒๓ 

- ลาศึกษาต่อ ๑ - - ๑ 

ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ๑๑ ๖ ๕ ๒๒ 

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๑ ๑ - ๒ 

ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - - - - 

ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ - - - - 

 

สูตรการคํานวณ:  

๑.  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ X ๑๐๐ 

 

= 

 

 

๒๐๐ 

 

๘.๓๓ 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด ๒๔ 

 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 

 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ X ๕ 

 

= 

 

 

๔๑.๖๕ 

 

๐.๖๙ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ ๖๐ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

T  o  o  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๒๕ ๘.๓๓ ๐.๖๙ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๓-๐๑ ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตําแหน่งทางวิชาการตามหลักสูตร/คณะ 

สถอ.๑.๓-๐๒ บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการตามตําแหน่งทางวิชาการ 

สถอ.๑.๓-๐๓ ตารางสรุปจํานวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

จุดเด่น 

๑. อาจารย์เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานเพื่อกําหนดตําแหน่งวิชาการ 

๒. อาจารย์มีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการ 

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ควรเตรียมผลงานทางวิชาการตั้งแต่อายุราชการยังไม่ถึงเกณฑ ์

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร ์ หัวหน้างานบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน :   

คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐานและนํามาเทียบกับ 

ค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕  คะแนน  และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี ้

- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๑๐ กําหนดเป็นคะแนน ๕ 

- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ กําหนดเป็นคะแนน ๐ 

- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกวา่หรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้นํามาเทียบ 

บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ     

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า :  

๑. คํานวณคําหนว่ยกิตนักศึกษา (STUDENT CREDIT HOURS : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวา่งจํานวนนักศึกษาที ่

ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนว่ยกิตแต่ละรายวิชาที่เปดิสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษา 

ลงทะเบียนแลว้เสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

SCH = Σnici   (เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที ่ici = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที ่I) 

๒. คํานวณคา่ FTES โดยใชสู้ตรคํานวณดังนี้ 

      จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อป ี(FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

การปรับจํานวนในระหวา่งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับคา่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจํา 

 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจํานวนนักศึกษา  

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

๑. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๘:๑ ๖. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร ์บัญช ี

การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์

๒๕:๑ 

๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐:๑ ๗. นิติศาสตร ์ ๕๐:๑ 

๓. วิศวกรรมศาสตร ์ ๒๐:๑ ๘. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ ๓๐:๑ 

๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ 

ผังเมือง 

๘:๑ ๙. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจิตรศิลป ์

และประยุกต์ศิลป ์

๘:๑ 

๕. เกษตรป่าไม้และประมง ๒๐:๑ ๑๐. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ ๒๕:๑ 
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ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อป ี(FTES) รวมทุกหลักสูตร ๔๗๓.๖๑ 

 - ระดับอนุปริญญาตรี - 

 - ระดับปริญญาตรี ๔๗๓.๖๑ 

 - ระดับ ป.บัญฑิตขั้นสูง - 

 - ระดับปริญญาโท - 

 - ระดับปริญญาเอก - 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘:๑ 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด ๒๓ 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ๒๐.๕๙ 

 

สูตรการคํานวณ 

๑) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X ๑๐๐ 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ตัวอย่าง 

เช่นคณะ บริหาร 

ได ้ ๒๘ -๒๕     
X ๑๐๐ 

= ได้ร้อยละ ๑๒ 

      ๒๕ 

 

๒) นําค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาคํานวณคะแนนดังนี ้

  ๒.๑) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ ๑๐  คิดเป็น  ๕  คะแนน 

  ๒.๒) ค่าร้อยละตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น  ๐  คะแนน 

  ๒.๓) ค่าร้อยละตั้งแต่ ๑๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้นํามาคิดคะแนนดังนี ้

 

คะแนนที่ได ้= 
(๒๐ –ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ ๑) 

X ๕ 
= (๒๐ – ๑๒ ) X๕ ๔ คะแนน 

๑๐ ๑๐  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

T  o  o  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๑๕ ๑๕๗.๓๗ ๐ 
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: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เกณฑ ์สกอ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๔-๐๑ ตารางสรุปค่า FTES  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกสาขา (๓ มิ.ย. ๕๘) 

สถอ.๑.๔-๐๒ ใบรายชื่ออาจารย์ประจํา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

จุดเด่น 

๑.  

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. เร่งพัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการตามเกณฑ์สัดส่วนนักศึกษา 

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายเสฏฐนันท ์ สิทธิโชคพัฒนะ หัวหน้างานทะเบียน 
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: : SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เกณฑ ์สกอ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ :  การบริการนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

T ๑. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุย 

และปรึกษาทั้งงานวิชาการ การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมนักศึกษา ความประพฤติ ระเบียบวินัย และการใช้ชีวิตในรั้วคณะ 

และมหาวิทยาลัย 

T ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

  จัดให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุม ประกวดทางการออกแบบ ทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ ์เวปไซต์คณะ และสื่อสังคมใหม ่

T  ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

  จัดใหม้ีการจัดอบรมโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

จากศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จ 

T  ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

  จัดใหม้ีการสรุปคะแนนผลการประเมนิคุณภาพที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาในต่างๆ ดังนี้ 

๑) การให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เท่ากับ ๔.๒๑ คะแนน 

๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงานทํา เท่ากับ ๔.๐๖ คะแนน 

๓) การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา เท่ากับ ๔.๔๕ คะแนน 

T ๕. นําผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น        

           หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 หลังสิ้นสุดปีการศึกษาได้รวบรวมนําผลการประเมินจากข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมทําเป็นแผนพัฒนา 

ปรับปรุงด้านบริการนักศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

T ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

  จัดให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพด้านแหล่งงาน การศึกษาต่อ เวทีประกวด 

กิจกรรมอบรมสัมมนา และข้อมูลวิชาการแก่ศิษย์เก่าในสื่อสังคมใหม ่และจัดโครงการบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๒ เดือน 

o  o  T  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๖ ๕ 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๕-๐๑ คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๑.๕-๐๓ ตารางสอนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๑.๕-๐๔ สมุดบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

สถอ.๑.๕-๐๕ ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

สถอ.๑.๕-๐๖ เวปไซต์คณะ http://www.arch.rmutp.ac.th 

สถอ.๑.๕-๐๗ Facebook Fanpage > Faculty of architecture and design rmutp thailand 

สถอ.๑.๕-๐๘ รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สถอ.๑.๕-๐๙ แบบประเมินคุณภาพที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๑.๕-๑๐ แผนพัฒนาปรับปรุงด้านบริการนักศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๑.๕-๑๑ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

สถอ.๑.๕-๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

สถอ.๑.๕-๑๓ รายงานสรุปโครงการบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 

จุดเด่น 

๑. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าทั้งในด้านการให้บริการและรับบริการของคณะ 

๒. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายชูเกียรต ิ อนันต์เวทยานนท ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายนพดล  คล้ายวิเศษ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

T ๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน 

           และการจัดกิจกรรม 

  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยกลุ่มกิจกรรมแต่ละชมรมของคณะมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 

และดําเนินกิจกรรมตามแผนที่เสนอขอ 

T ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

           ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ๕ ประการ ให้ครบถ้วน  

 (1) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

(2) แห่งชาต ิ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

(3) ๑) คุณธรรม จริยธรรม 

(4)     ๑.๑ โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันสิ่งเสพติด จัดขึ้นเมื่อวันที ่๗–๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

(5)            ณ โรงเรียนสัดอรุณรังษี จังหวัดชลบุร ี

(6) ๒) ความรู้ 
(7)      ๒.๑ โครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสําหรับผู้นําและสโมสรนักศึกษา  

(8)             จัดขึ้นเมื่อวันที ่๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๖ ห้อง ๖๓๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

(9)      ๒.๒ โครงการอบรมสหกิจศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที ่๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ (๑๑๐๑)  

            คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

๓) ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้“เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแบบมีส่วนร่วม  

            ในงานสถาปัตยกรรม ชุมชนสําหรับสถาปนิกรุ่นเยาว”์ จัดขึ้นเมื่อวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  

            ณ ชุมชนซอยสวนพล ูกรุงเทพมหานคร 

     ๓.๒ โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้“เทคนิคการออกแบบแบบมีส่วนร่วมในงานสถาปัตยกรรมชุมชน  

            สําหรับสถาปนิกรุ่นเยาว”์ จัดขึ้นเมื่อวันที ่๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ชุมชนซอยสวนพล ูกรุงเทพมหานคร 

๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ๔.๑ โครงการค่ายผู้นํานักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที ่๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ําเสือ  

            อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
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๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ําโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม  

            พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  

            ณ วัดพระธาตุบังพวน ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  

T ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

  จัดดําเนินโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสําหรับผู้นําและสโมสรนักศึกษา ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับผู้นําและสโมสรนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อเป็นการนําความรู้จากการประกันคุณภาพไปประยุกตใ์ช ้

ในการดําเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา 

T ๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา 

           ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

 จัดดําเนินสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการและรวบรวมข้อเสนอแนะจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงด้านกิจกรรมนักศึกษา 

(Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

T ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  จัดให้มีการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนานักศึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

¨ ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

o  T  o  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๕ ๔ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๖-๐๑ แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  

สถอ.๑.๖-๐๒ โครงการและกิจกรรมชมรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถอ.๑.๖-๐๓ รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันสิ่งเสพติด 

สถอ.๑.๖-๐๔ รายงานสรุปโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสําหรับผู้นําและสโมสรนักศึกษา 

สถอ.๑.๖-๐๕ รายงานสรุปโครงการอบรมสหกิจศึกษา 

สถอ.๑.๖-๐๖ รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ 

“เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแบบมีส่วนร่วมในงานสถาปัตยกรรมชุมชนสําหรับสถาปนิกรุ่นเยาว”์ 

สถอ.๑.๖-๐๗ รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ 

“เทคนิคการออกแบบแบบมีส่วนร่วมในงานสถาปัตยกรรมชุมชนสําหรับสถาปนิกรุ่นเยาว”์  

สถอ.๑.๖-๐๘ รายงานสรุปโครงการค่ายผู้นํานักศึกษา 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๑.๖-๐๙ รายงานสรุปโครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ําโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน ์

วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย 

สถอ.๑.๖-๑๐ รายงานสรุปโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสําหรับผู้นําและสโมสรนักศึกษา 

สถอ.๑.๖-๑๑ แผนพัฒนาปรับปรุงด้านกิจกรรมนักศึกษา (Improvement Plant) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๑.๖-๑๒ แบบประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนานักศึกษา 

สถอ.๑.๖-๑๓ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

สถอ.๑.๖-๑๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

จุดเด่น 

๑. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ๕ ด้าน 

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. บูรณาการโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตแบบองค์รวม 

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายชูเกียรต ิ อนันต์เวทยานนท ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายศรัณย ู สว่างเมฆ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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องค์ประกอบที ่๒  การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

T ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

๑)  ผลงานด้านการวิจัยของบุคลากรภายในคณะ ประกอบด้วย 

     - เวปไซต์คณะ http://arch.rmutpp.ac.th/research 

     - เวปไซต์มหาวิทยาลัย http://ird.rmutp.ac.th 

     - สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com ชื่อเพจ Faculty of architecture and design rmutp thailand 

๒) ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย http://rpm.rmutp.ac.th 

T ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้

 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา   

  และสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  

  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการสนับสนุนการวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพือ่ให้เกิดการบูรณาการระหว่างคณะและเนื่องด้วยข้อจํากัด 

ของพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย  

๑) ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเด่นของคณะ ดังนี้ 

     - ห้องปฏิบัติการวิจัย   จำนวน ๑ ห้อง 

     - ห้องปฏิบัติการทางเครื่องมือเฉพาะทาง   จำนวน ๓ ห้อง  

     - ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ                 จำนวน ๑ ห้อง 

๒) ศูนย์เครื่องมือที่หลายหน่วยงานภายในสามารถใช้ร่วมกันได ้ 

    - ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์วัตถ ุ๓ มิติ (Rapid Prototype) 

 - ห้องปฎิบัติการงานไม ้

 - ห้องปฎิบัติเครื่องไดคัท – เคทอง 
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๓) ห้องสมุดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ หนังสือและวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่บูรณาการใช้พื้นที่ร่วมกับห้องสมุด   

     ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์เป็นห้องสมุดส่วนกลางของ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช  

๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกด้านการวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ฐานข้อมูลวิจัย  

     ของบุคลากรภายในคณะ ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร ่ 

     หรือฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย 

๕) การสนับสนุนให้เข้าร่วมการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติหรือนิทรรศการ  

     แสดงผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับประเทศ 

T ๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

- งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณป ี๒๕๕๘ 

งบประมาณเงินรายจ่าย ๔,๙๙๓,๒๐๐ บาท 

งบประมาณเงินรายได้คณะ ๑๒๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณวิจัยสถาบัน ๘๙,๐๐๐ บาท 

รวม ๕,๒๐๗,๒๐๐ บาท 

 

- งบประมาณสนุบสนุนทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา (วิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่) 

แหล่งงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
งบประมาณป ี๒๕๕๘ 

๔๐๕,๓๐๐ บาท 
 

  

T ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ์   

           ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร ่

ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระบใุนสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ข้อ ๑๑. ผลงานวิจัยของผู้รับทุนต้องตีพิมพ ์

หรือเผยแพร ่หรือนําไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา ๑ ป ีหลังสื้นสุดการวิจัย ฯลฯ นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

T ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงาน  

           วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการพัฒนาสมรรถนะใหแก่อาจารย์และนักวิจัย 

ในรูปแบบโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

      - โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย กิจกรรมวิจัยสัญจร จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

      - การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

      - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย ผ่านเว็บไซต์คณะ 

      - สร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัย โดยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  
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o ๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตาม  

           ระบบที่กําหนด 

   

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

o  T  o  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๕ ๔ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๒.๑-๐๑ เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://arch.rmutp.ac.th/ 

สถอ.๒.๑-๐๒ Facebook Fanpage > Faculty of architecture and design rmutp thailand 

สถอ.๒.๑-๐๓ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th/  

สถอ.๒.๑-๐๔ ครุภัณฑ์ผลิตชิ้นงานต้นแบบ ๓ มิติ 

สถอ.๒.๑-๐๕ ครุภัณฑ์เครื่องไดคัท-เคทอง แบบป้อนอัตโนมัต ิ

สถอ.๒.๑-๐๖ เอกสารอนุมัติโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สถอ.๒.๑-๐๗ เอกสารอนุมัติโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัฒกรรมเพื่อคนรุ่นใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถอ.๒.๑-๐๘ รายงานความก้าวหน้า ครั้งที ่๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๕๘) 

สถอ.๒.๑-๐๙ สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

สถอ.๒.๑-๑๐ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สถอ.๒.๑-๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนําไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สถอ.๒.๑-๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุน 

การตีพิมพ์บทความในวารสาร 

สถอ.๒.๑-๑๓ เอกสารการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย กิจกรรมวิจัยสัญจร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สถอ.๒.๑-๑๔ เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

สถอ.๒.๑-๑๕ เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://arch.rmutp.ac.th/research 

สถอ.๒.๑-๑๖ เกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น  
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จุดเด่น 

๑. อาจารย์มีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาด้านการวิจัย 

๒. ระบบและกลไกเอื้อประโยชน์ให้ผลการดําเนินงานวิจัยเป็นไปตามระบบที่กําหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

๒. ผลักดันและส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายคณิต  อยู่สมบูรณ ์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์

 

ชนิดชองตัวบง่ชี ้:  ปจัจัยนําเขา้ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเปน็คะแนนระหวา่ง ๐ – ๕ 

๑. เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่มข และ ค๒  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเ้ป็น 

คะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอ่คน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเ้ป็น 

คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐บาทขึ้นไปตอ่คน 

สูตรการคํานวณ 

๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันตอ่จํานวนอาจารย์ 

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  

 

๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดใ้นขอ้ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได ้= 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X ๕ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

สรุปคะแนนที่ไดใ้นระดับคณะ 

คะแนนที่ไดใ้นระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ไดข้องทุกกลุม่สาขาวิชาในคณะ 

 

ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘)  มจีํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สาขาวิชา 

รวม 
การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม 

จํานวนอาจารย์ประจํา+นักวิจัยทั้งหมด ๑๒ ๗ ๕ ๒๔ 

- ปฏิบัติงานจริง ๑๑ ๗ ๕ ๒๓ 

- ลาศึกษาต่อ ๑ - - ๑ 

เงินสนับสนุนจากภายใน ๒,๕๓๙,๓๐๕ ๑,๖๖๖,๔๑๐ ๘๘๖,๓๕๐ ๕,๐๙๒,๐๖๕ 

เงินสนับสนุนจากภายนอก - - - - 

รวมทุนวิจัย ๒,๕๓๙,๓๐๕ ๑,๖๖๖,๔๑๐ ๘๘๖,๓๕๐ ๕,๐๙๒,๐๖๕ 

ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่ม ๑๗.๖๓ ๑๙.๘๓ ๑๔.๗๗ ๑๗.๖๘ 
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   ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(บาท/คน) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

o  o  T  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๓๖,๐๐๐ ๒๑๒,๑๖๙.๓๗ ๕ 

 

  รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๒.๒-๐๑ ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 

สถอ.๒.๒-๐๒ ตารางข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจํา 

 

จุดเด่น 

๑. อาจารย์มีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาด้านการวิจัย 

๒. จํานวนงบประมาณต่ออาจารย์มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ามาตรฐาน 

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายคณิต  อยู่สมบูรณ ์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ ์

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจําและนักวิจัยเปน็คะแนน    

ระหว่าง ๐-๕ เกณฑ์แบ่งกลุม่ตามสาขาวิชาดังนี้ 

๑. เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่มขและค๒ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเ้ป็น 

คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเ้ป็น 

คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละละ ๓๐ ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละละ ๒๐ ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ: 

๑. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
X ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได ้= 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

X ๕ 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 

  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ  

  อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  

  แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.  

  ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๒ 
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ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  

  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  

  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ   

  ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

  หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน    

  ข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา  

  วารสาร ทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับ   

  การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การสง่บทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหน้ําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) และเมื่อ 

ไดร้ับการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้การตีพิมพ์ต้องตีพิมพเ์ป็นฉบับสมบูรณซ์ึ่งสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๑.๐๐ งานสร้างสรรค๗ที่ไดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิ้นตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกวา่ ๓ คนโดยมีบุคคลภายนอก 

สถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

 

ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ    

บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม รวม 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๒ ๗ ๕ ๒๔ 

- ปฏิบัติงานจริง ๑๐ ๓ ๕ ๒๒ 

- ลาศึกษาต่อ ๒ - - ๒ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ    

บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม รวม 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - 

- ปฏิบัติงานจริง - - - - 

- ลาศึกษาต่อ - - - - 

จํานวนผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์  

ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับชาติ (๐.๒๐) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์

ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.ฯ (๐.๔๐) 

- - - - 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (๐.๔๐) - - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์

ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ 

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ (๐.๖๐) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์

ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯ 

หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑ (๐.๘๐) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์

ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม 

ประกาศ ก.พ.อ. (๑.๐๐) 

๑ - - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (๑.๐๐) - - - - 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน 

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (๑.๐๐) 

- - - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ว่าจ้างให้ดําเนินการ (๑.๐๐) 

- - - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และ 

ได้รับการจดทะเบียน (๑.๐๐) 

- - - - 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ    

บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม รวม 

- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (๑.๐๐) 

- - - - 

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก ผลงานทางวิชาการ ๑.๐๐ - - ๑.๐๐ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ    

บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม รวม 

 

จํานวนงานสร้างสรรค ์

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส ์online (๐.๒๐) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

(๐.๔๐) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

(๐.๖๐) 

๑ ๒ ๓ ๖ 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ (๐.๘๐) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค 

อาเซียน/นานาชาติ (๑.๐๐) 

- - - - 

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก ผลงานสร้างสรรค ์ ๐.๖๐ ๑.๒๐ ๑.๘๐ ๓.๖๐ 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชา 

งานวิจัย งานสร้างสรรค ์ ผลรวม  

ถ่วงน้ําหนัก 

 

 

จํานวนอาจารย ์

และนักวิจัย 

ประจําทั้งหมด 

ร้อยละของ 

ผลรวม      

ถ่วงน้ําหนัก 

คะแนน จํานวน

ผลงาน 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

รวมค่า

ถ่วง 

น้ําหนัก 

จํานวน

ผลงาน 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

รวมค่า

ถ่วง 

น้ําหนัก 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑ ๐.๖๐ ๐.๐๖ ๑.๖๐ ๑๒ ๑๓.๓๓ ๒.๒๒ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์ - - - ๒ ๐.๖๐ ๑.๒๐ ๑.๒๐ ๗ ๑๗.๑๔ ๒.๘๕ 

สถาปัตยกรรม - - - ๓ ๐.๖๐ ๑.๘๐ ๑.๘๐ ๕ ๓๖.๐๐ ๕.๐๐ 

รวม ๓ สาขาวิชา ๑ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ๓.๖๐ - ๔.๖๐ ๒๔ ๑๙.๑๖ ๓.๑๙ 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๒ เดือน 

o  o  T  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๑๕ ๑๙.๑๖ ๓.๑๙ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๒.๓-๐๑ The International Journal of Visual Design, www.designprinciplesandpractices.com  
Volume ๗, ๒๐๑๕, ISSN ๒๓๒๕-๑๕๘๑ 

สถอ.๒.๓-๐๒ สูจิบัตรนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๕๘ 

สถอ.๒.๓-๐๓ เกียรติบัตรนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๕๘ 

 

จุดเด่น 

๑.  

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผลักดันและสร้างความตระหนักในการพัฒนาอาจารย์ทางด้านผลงานวิชาการ 

๒. ปรับระดับสัดส่วนภาระงานให้เหมาะสมแต่ละพันธกิจ 

๓. สนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะด้านผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

๔. ส่งเสริมการสร้างผลงานสร้างสรรค์และการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายคณิต  อยู่สมบูรณ ์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
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องค์ประกอบที ่๓   การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

 

เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  (ขีด R  หน้าข้อที่มีผลการดําเนินงาน) 

T ๑.  จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ 

ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยจัดทําการสํารวจความต้องการ ด้านการบริการวิชาการ 

โดยใช้แบบสํารวจความต้องการจากชุมชน ในการดําเนินงานแต่ละโครงการ และไดจ้ัดให้มคีําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

และมีการจัดทํารายงานการประชุมเกี่ยวกับการทําแผนการบริการวิชาการ 

T ๒.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป ี โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการในรายวิชา 

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ของ อาจารย์กรณ์พงศ ์ทองศร ีและมีการจัดทําแบบการนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์

เพื่อใช้ในการประเมินผลของชุมชน 

T ๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย 

๑) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สําหรับชุมชนท้องถิ่น 

๒) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  

     กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

๓) โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม 

๔) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

T ๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑    

           และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป ีโดยนําผลการประเมิน ความสําเร็จของโครงการ (PDCA) 

มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมและได้จัดทํารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

T ๕.  นําผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

จัดทําแผนรายละเอียดของการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน หรือพัฒนาการบริการสังคม (Improvement Plan) 

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมและได้จัดทํารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
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T ๖.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๒ เดือน 

o  o  T  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๖ ๕ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๓.๑-๐๑ แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถอ.๓.๑-๐๒ แบบสํารวจความต้องการจากชุมชน 

สถอ.๓.๑-๐๓ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 

สถอ.๓.๑-๐๔ รายงานการประชุมเกี่ยวกับการทําแผนการบริการวิชาการ 

สถอ.๓.๑-๐๕ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สําหรับชุมชนท้องถิ่น 

สถอ.๓.๑-๐๖ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น กิจกรรม 

“ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

สถอ.๓.๑-๐๗ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม 

สถอ.๓.๑-๐๘ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

สถอ.๓.๑-๐๙ รายงานการประเมินความสําเร็จของโครงการ 

สถอ.๓.๑-๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

สถอ.๓.๑-๑๑ แผนรายละเอียดของการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาการบริการสังคม (Improvement Plan) 

 

จุดเด่น 

๑. บริการวิชาการแก่ชุมชนแบบยั่งยืนภายใต้พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย (Area based) 

๒. การมีส่วนร่วมบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายกรณ์พงศ ์ ทองศร ี หัวหน้างานบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที ่๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

 

เกณฑก์ารประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

T ๑. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กําหนดผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ตามโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการของคณะ 

T ๒. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนรวมทั้ง  

           จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 ดําเนินการจัดทําแผนงานศิลปวัฒนธรรมและกําหนดเสนอของบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรม 

T ๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 งานแผนดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้ผลการดําเนินงานตามระยะเวลา 

T ๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จัดทํารายงานสรุปโครงการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันเด็ก 

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูช่าง และกิจกรรมทําบุญคณะ  

T ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ดําเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการกิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงด้านศิลปวัฒนธรรม 

(Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

T ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 จัดทําโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานและข้อมูลกิจกรรมลงเวปไซต์คณะ 

o ๗. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

o  o  T  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๖ ๕ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๔.๑-๐๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะ 

สถอ.๔.๑-๐๒ คําสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าทึ่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

สถอ.๔.๑-๐๓ แผนงานศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถอ.๔.๑-๐๔ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ http://bpm.rmutp.ac.th 

สถอ.๔.๑-๐๕ รายงานสรุปกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  

สถอ.๔.๑-๐๖ รายงานสรุปกิจกรรมวันเด็ก  

สถอ.๔.๑-๐๗ รายงานสรุปกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูช่าง และทําบุญคณะ 

สถอ.๔.๑-๐๘ แผนพัฒนาปรับปรุงด้านศิลปวัฒนธรรม (Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถอ.๔.๑-๐๙ โปสเตอร์เผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

สถอ.๔.๑-๑๐ เวปไซต์คณะ http://www.arch.rmutp.ac.th 

 

จุดเด่น 

๑. บริบทและศาสตร์ของคณะเอื้อต่อการดําเนินงานพันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ 

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายชูเกียรต ิ อนันต์เวยทนนท ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายศรัณย ู สว่างเมฆ หัวหน้างานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที ่๕  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

           และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๕-๖ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๗ ข้อ 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย ๑๒ เดือน 

o  o  T  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๖ ๗ ๕ 

 

ผลการดําเนินงาน :  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ การรายงานผลการดําเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน :  ๗ ข้อ ผู้กํากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

๕.๑.๑ การพัฒนาแผนกลยุทธ ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 

๕.๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 

๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 

๕.๑.๔ การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

๕.๑.๕ การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานการจัดการความรู้ 

๕.๑.๖ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 

๕.๑.๗ การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
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๕.๑.๑ การพัฒนาแผนกลยุทธ ์

T ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ  

           คณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ 

           แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร 

           ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดําเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ ์ดังนี้ 

๑.๑ จัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงาน     

        ในที่ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  

        เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน  

        และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ี 

        ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  

๑.๒ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน และระดับคณะถ่ายทอดสูห่น่วยงานระดับฝ่าย 

๑.๓ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําป ี๕ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  

       การบริหารจัดการ การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การวิจัยสิ่งประดิษฐ ์

       และนวัตกรรม ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ์๗ เป้าประสงค ์๙ กลยุทธ ์๔๓ มาตรการ ตามแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์

       งบประมาณ การติดตาม/การรายงานผล การประเมินผล และการทบทวนแผน 

๑.๔ มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจําป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความสําเร็จของ  

       การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

๑.๕ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง ๕ พันธกิจ 

๑.๖ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  

       เพื่อพิจารณา 

๑.๗ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  

       เพื่อพิจารณา 

๑.๘ มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ ์ 

       และแผนปฏิบัติการ ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๑-๐๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป ี๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

สถอ.๕.๑.๑-๐๒ ภาพกิจกรรมในที่ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถอ.๕.๑.๑-๐๓ แผนการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕ 

สถอ.๕.๑.๑-๐๔ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ีฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 

สถอ.๕.๑.๑-๐๕ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

สถอ.๕.๑.๑-๐๖ บันทึกข้อความ เรื่อง การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายใน 

สถอ.๕.๑.๑-๐๗ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

สถอ.๕.๑.๑-๐๘ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ http://bpm.rmutp.ac.th 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๑-๐๙ วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

สถอ.๕.๑.๑-๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

สถอ.๕.๑.๑-๑๑ วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

สถอ.๕.๑.๑-๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 

จุดเด่น 

๑. แผนการพัฒนาให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกภาคส่วนในการระดมความคิด เสนอแนะ และดําเนินการ 

จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําป ี

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวนุชจรี  ลิ้มศร ี หัวหน้างานแผน 
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๕.๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

T ๒. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ 

           พัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร 

           หลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

 

 

 

๒.๑ ดําเนินการทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปรียบเทียบการใช ้   

       ทรัพยากรต่อผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

๒.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.๓ มหาวิทยาลัยโดยกองคลังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

       สําหรับทุกผลผลิตและรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบของกรมบัญชีกลางกำหนด 

๒.๔ จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตและเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต  

       ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๒-๐๑ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๒-๐๒ รายงานผลการดําเนินงานาตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๒-๐๓ รายงานผลการคํานวณต้นทุนด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถอ.๕.๑.๒-๐๔ บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๒-๐๕ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๖ 

 

จุดเด่น 

๑.  

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวปิยนันท ์ หน่องพงษ ์ หัวหน้างานการเงิน 
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๕.๑.๓  การบริหารความเสี่ยง  

T ๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  

           หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง 

จากเดิม 

 ๓.๑ ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จัดทําแผนความเสี่ยงและดําเนินงานตามนโยบาย   

       ควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

๓.๒ จัดทําแผนความเสี่ยงประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓.๓ วิเคราะหแ์ละระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ     

       จํานวน ๑๐ ภาระงาน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบรกิารวิชาการ กิจการนักศึกษา    

       และศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ/นโยบาย/งบประมาณ  

       เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ์การพัสดุ การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 

๓.๔ มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน  

       และบริหารความเสี่ยง 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๓-๐๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยง 

สถอ.๕.๑.๓-๐๒ แผนความเสี่ยงประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๓-๐๓ รายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

 

จุดเด่น 

๑.  

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ควรมีแผนการติดตามและมีกระบวนการในการติดตามผลการดําเนินงานจริงจังและเห็นผลอย่างแท้จริง 

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง 
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๕.๑.๔  การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

T ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการบริหารด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  ๑๐ ประการ 

ที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน ดังนี้ 

๑.   หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

- มีการบริหารงบประมาณและดําเนินการตามแผนงาน โครงการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   

เช่น การจัดทําแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ  

๒.   หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการมอบอํานาจให้รองคณบดีทั้ง ๔ ฝ่ายปฏิบัติราชการ 

แทนคณบดี ในกรณีที่คณบดีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะ 

มีความคล่องตัวและรวดเร็ว  

- มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ เป็นต้น  

- มีการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานที่ทันสมัยมารองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถ 

ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  

๓.   หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

- จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องทุกข์จากผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  

๔.   หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เป็นประจําทุกปีโดยกองบริหารงานบุคคลและหน่วยงานภายในคณะ  

- มีการกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในคณะอย่างชัดเจนทุกตําแหน่ง 

ตามคําสั่งโครงสร้างหน้าทีค่วามรับผิดชอบภายในคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 

รับผิดชอบเพื่อรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน  

๕.   หลักความโปร่งใส (Transparency) 

- มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ประจําคณะ เพื่อสอบทานการบริหารจัดการและแนะนําแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะ 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- มีสํานักงานตรวจสอบภายใน (ตสน.) สอบทานการบริหารจัดการในเรื่อง การเงิน บัญชี พัสดุ ภายในคณะทุกปี  

๖.   หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

- ให้บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อทําหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

- บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ความเห็น ในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร  

๗.   หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

- มีการมอบหมายการปฏิบัติราชการให้รองคณบดีทั้ง ๔ ฝ่าย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีในกรณีที ่

คณบดีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะให้มีสะดวก คล่องตัว 

และรวดเร็ว 

- มีการมอบหมายให้รองคณบดีทั้ง ๔ ฝ่าย ประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่รับผดิชอบ 

ของบุคลากรภายในคณะ เพื่อรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนในแต่ละรอบการประเมิน 

-  
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๘.   หลักนิติธรรม (Rule of law) 

- มีการบริหารงานหรือปฏิบัติราชการภายใต้หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เช่น 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

หรือลูกจ้างชั่วคราวภายในคณะ เป็นต้น  

๙.  หลักความเสมอภาค (Equity) 

- การรับสมัครบุคคลเพือ่รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ของคณะ ไม่มีการจํากัดเงื่อนไข 

ในเรื่องเพศ การมีสิทธิพิเศษ เช่น ต้องได้รับเกียรตินิยม เป็นต้น  

- การรับสมัครนักศึกษาไม่มีการกีดกันในเรื่องเพศ สถานะทางครอบครัว เป็นต้น  

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

- มีการให้สิทธิแก่บุคลากรภายในคณะ เสนอตัวแทนเข้ารับการประกวด คัดเลือก หรือการจัดอบรมต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกคณะ  

- มีการให้บุคลากรในคณะ ได้คัดเลือกกันเองเพื่อหาตัวแทนทําหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาคณบด ี
  

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๔-๐๑ แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถอ.๕.๑.๔-๐๒ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

สถอ.๕.๑.๔-๐๓ คําสั่งแต่งตั้งมอบอํานาจแทนคณบดี 

สถอ.๕.๑.๔-๐๔ หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 

สถอ.๕.๑.๔-๐๕ รายการครุภัณฑ์สํานักงาน 

สถอ.๕.๑.๔-๐๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบด ี

สถอ.๕.๑.๔-๐๗ คําสั่งโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบภายในคณะ 

สถอ.๕.๑.๔-๐๘ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ 

สถอ.๕.๑.๔-๐๙ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สถอ.๕.๑.๔-๑๐ รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานตรวจสอบภายใน 

สถอ.๕.๑.๔-๑๑ หนังสือคัดเลือกตัวแทนเพื่อทําหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาคณบด ี

สถอ.๕.๑.๔-๑๒ แบบสำรวจโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารเข้าใจบริบทของคณะและบริหารแบบคิดอย่างสร้างสรรค์ทําอย่างมืออาชีพ 

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารคณะ 

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายพีรัฐ  ลมิปาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางกฤตยา  แร่ทอง เลขานุการคณะ 
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๕.๑.๕  การจัดการความรู้ 

T ๕.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ    

           ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ   

           โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ๕.๑ กําหนดประเด็นความรู ้และเป ้าหมายของการจัดการความรู ้ที่ครอบคลุมพันธกิจด ้านการผลิตบัณฑิต และด ้าน     

      การวิจัย โดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร ์และบริหารจัดการความรู ้ในองค์กร  

      เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ให ้สอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์     

      และอัตลักษณ ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวบ ่งชี้ของ สกอ.และที่เกี่ยวข ้อง  

      ตลอดจนได ้นําเอาป ัญหาอุปสรรค ที่พบข ้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพ 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย 

      การจัดการความรู ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ในเรื่ององค ์ความร ้ ูในพันธกิจด ้านการผลิตบัณฑิต  

      “การจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู ้สู่ประชาคมอาเซียน” 

๕.๒ กําหนดบุคลากรกลุ่มเป ้าหมายที่จะพัฒนาความร ้ ูและทักษะด ้านการผลิตบัณฑิตและด ้านการวิจัยอย ่าง  

      ชัดเจนตามประเด็นความร ้ ู โดยกําหนดกลุ่มเป ้าหมายที่จะพัฒนาความรู ้ตามประเด็นความรู ้ไว้ในเป้าหมาย 

      และแผนการจัดการความรู ้  

๕.๓ มีการแบ ่งป ันและแลกเปลีย่นเรียนร ้ ูจากความรู ้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  

      เพื่อค ้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู ้โดย นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

      และการออกแบบ ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ้ให ้เข ้าถึงความรู้โดยช่องทางต่างๆ และมีกิจกรรมการถ ่ายทอด  

      และแลกเปลีย่นเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติทีด่ี (Good Practices) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตลอดจนการสื่อสาร  

      ผ ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร ่บนเว็บไซต ์ KM Web Blog Facebook  

      เพื่อความสมบูรณ ์ในการสื่อสารและถ่ายทอดความร ้ ูให ้ถึงกลุ่มเป ้าหมายด ้วยความสะดวกและรวดเร็ว  

๕.๔ มีการรวบรวมความร ้ ูตามประเด็นความร ้ ูทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล ่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป ็นแนวปฏิบัติทีด่ีมาพัฒนา  

      และจัดเก็บอย ่างเป ็นระบบโดยเผยแพร ่ออกมาเป ็นลายลักษณ ์อักษร (explicit knowledge)  

      โดยคณะจัดทําทะเบียนความรู้/รวบรวม องค ์ความรู ้/คลังความร ้ ู/แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร ่บนเว็บไซต ์ KM  

      เพือ่ให ้สะดวกกับการค ้นหา  

๕.๕ มีการนําความรู ้ทีไ่ด ้จากการจัดการความรู ้ในป ีการศึกษาป ัจจุบันหรือป ีการศึกษาทีผ่ ่านมาที่เป ็นลายลักษณ ์อักษร  

      (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป ็นแนวปฏิบัติทีด่ี  

      มาปรับใช ้ในการปฏิบัติงานจริง โดยคณะมีการบูรณาการความรู้การปฏิบัติโดยนําองค ์ความรู้ทีไ่ด ้จากการจดัการ  

      ความรู ้ที่ได ้เรียนร ้ ูเรื่ององค ์ความร ้ ูในพันธกิจด ้านการผลิตบัณฑิต “การจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการ 

      ความรู ้สู่ประชาคมอาเซียน” 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร ์และบริหารจัดการความรู ้ในองค์กร  

เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๒ วิสัยทัศน ์ พันธกิจ เป้าประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ และมาตรการ 

แผนการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๓ ภาพกิจกรรม KM ระดับมหาวิทยาลัย “บูรณาการความรู้สู่พันธกิจ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ”  

ของอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๔ ภาพกิจกรรม KM ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๕ ทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

สถอ.๕.๑.๕-๐๖ ภาพกิจกรรมการนําความรู ้จากการจัดการความรู ้มาใช ้ในการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนของคณะ 

 

จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารคณะเป็นแบบอย่างในดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม หัวหน้างานจัดการความรู้ 
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๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร 

T  ๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 ๖.๑ แผนการพัฒนาอาจารยบ์รรจุใหม ่

        -  จัดโครงการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนจรรยาบรรรณ  

            และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 

        -  แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง ทําหน้าที่แนะนําให้คําปรึกษาด้านพันธกิจและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 

๖.๒ แผนการพัฒนาอาจารย์ประจํา 

        - พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมายและแผนพัฒนา  

           บุคลากร 

        - พัฒนาด้านตําแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุน  

           การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรมการทําผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย 

        - พัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมิน  

          อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 

        - จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําปี และสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ ์

        - จัดอบรมด้านการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ

       -  จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนในการถ่ายทอดความรู ้ 

           และสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากหน่วยงานภายนอก 

๖.๓ แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

        - พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมายและแผนพัฒนา  

           บุคลากร 

       -  พัฒนาความสามารถด้านการทำงาน โดยการจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการเข้าร่วมอบรมทั้งในระดับคณะ  

           มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 

        - จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําปี และสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายตามสิทธิ ์

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๖-๐๑ แผนพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สถอ.๕.๑.๖-๐๒ รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ สัมมนา 

 

จุดเด่น 

๑.  

๒.  

๓.  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร ์ หัวหน้างานบุคลากร 
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๕.๑.๗ การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

T ๗. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ  

          พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ 

          ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 ๗.๑ ดําเนินการวางระบบการทํางานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้  

      โดยมีแผนการดําเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล    

      รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพือ่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

      ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อรับผิดชอบดูแล กํากับติดตามงาน กําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์   

๗.๒ ดําเนินการติดตาม รวบรวมผลประเมินคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดจัดทํารายงานประจําปี 

       เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย  และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา   

       โดยรายงานข้อมูลใน Che QA Online  และนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนของคณะ   

 ๗.๓ นําผลจากการรับตรวจประเมินคุณภายภายในและภายนอกมาจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาเสนอต่อ 

       คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อรับทราบและพจิารณางบประมาณ กิจกรรมส่งเสริม มีระบบฐานข้อมูล  

       ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (http://cheqa.rmutp.ac.th/) และระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ 

       ภายใน (IQA) (http://iqa.rmutp.ac.th/) และจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร    

       จากความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และสํารวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการกับหน่วยงาน  

       หรือชุมชนภายนอก 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๑ เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งชี ้(KPI) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๒ แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๓ ประกาศระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถอ.๕.๑.๗-๐๔ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัวบ่งชี ้และจัดเก็บข้อมูล  

รายงานตามเป้าหมาย คุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๕ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๖ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๗ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๘ แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สถอ.๕.๑.๗-๐๙ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา http://cheqa.rmutp.ac.th 

สถอ.๕.๑.๗-๑๐ ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) http://iqa.rmutp.ac.th 
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จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารตระหนักและสนับสนนุกิจกรรมด้านคุณภาพทุกภาคส่วน คํานึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในด้านประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

๒. บุคลากร ผู้กํากับดูแล และผูจ้ัดเก็บรายงานข้อมูล ดำเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 

ต่องานประกันคุณภาพโดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

๓. การใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล เพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บเอกสาร 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวโปรดปราน  เพชรสด หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ :   การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

   และเอกลักษณ์ของคณะ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  

๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา ๒๕๕๗มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  (ขีด R  หน้าข้อที่มีผลการดําเนินงาน ) 

T ๑.  มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ 

           ประกันคุณภาพหลักสูตร 

  ดําเนินการวางระบบการทํางานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี ้โดยมีแผนการดําเนินงาน 

และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัวบ่งชี ้และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ 

เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

T ๒.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ ๑ และรายงานผล 

           การติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์และกํากับดูแลตัวบ่งชี ้ ซึ่งเป็นผู้บริหารคณะตามคําสั่งมีหน้าที่กํากับ ติดตาม 

การดําเนินงานทุกหลักสูตร และมีการรายต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

T ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ 

           ประกันคุณภาพหลักสูตร 

  มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวย 

ความสะดวกต่อผู้ดําเนินการรายงาน มีการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกิจกรรมแต่ละสาขาวิชาเพื่อใช้พัฒนา 

คุณภาพนักศึกษาบัณฑิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้และอาจารย ์

T ๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการ 

           ประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 ทุกหลักสูตรดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ได้รับรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในระดับหลักสูตร ตามกําหนดของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการประเมิน 

ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

T ๕. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 คราวที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางและนโยบายการพัฒนาหลักสูตร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

T ๖. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่๑ การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ พบว่า ผ่านการกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

๑๒ เดือน 

(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. ๕๘) 

การบรรลุเป้าหมาย๑๒ เดือน 

o  o  T  

ผล คะแนน 
ต่ํากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

๕ ๖ ๕ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.๕.๒-๐๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัวบ่งชี ้และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมาย 

คุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๒-๐๒ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๒-๐๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๒-๐๔ ระบบภาระงาน มคอ. http://reg.rmutp.ac.th 

สถอ.๕.๒-๐๕ ภาพกิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถอ.๕.๒-๐๖ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สถอ.๕.๒-๐๗ วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

สถอ.๕.๒-๐๘ รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 

จุดเด่น 

๑. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใช้สําหรับการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา 

๒. มหาวิทยาลัยดําเนินออกแบบและพัฒนาระบบภาระงาน มคอ.  

๓.  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  

๒.  

๓.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตําแหน่ง 

ผู้กํากับตัวบ่งชี ้ นายทินวงษ ์ รักอิสสระกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ ์

นางมัทธน ี ปราโมทย์เมือง 

นายสันต ิ กมลนรากิจ 

หัวหน้างานหลักสูตร 

 


