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ส่วนที ่๑  

 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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ส่วนที ่๑ 

สถานภาพปัจจุบัน 
 

๑. ประวัติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ระดับสาขาวิชาในนามวิทยาเขตโชติเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี สาขา 

วิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อเนื่อง ๑ หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-

ศิลปะประดิษฐ์  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ๒ หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ,) สาขาวิชาออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช สังกัดกองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี สถาบัน 

เทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปล่ียนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช” 

ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ได้เปลี่ยนการบริหารจัดการจากรูปแบบ 

วิทยาเขตโชติเวช เป็นรูปแบบของคณะ ซ่ึงภายในวิทยาเขตโชติเวชเดิม ประกอบด้วย ๒ คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชา 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม คือ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ๕ ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับเฉพาะ 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) แผนการเรียนวิทยสศาสตร-์คณิตศาสตร์ 

ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓ หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปริญญาตร ี ๓ หลักสูตร 

โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งมั่นเป็น 

มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 

มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด ๔๖๖ คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน จําแนกเป็นอาจารย ์๒๒ คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒ คน รองศาสตราจารย์ - คน และศาสตราจารย์ - คน 

 

๒. สถานที่ตั้ง  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เลขที ่๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
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คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์                   
และการออกแบบ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

กรรมการประจําคณะ 
 

 

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจภุัณฑ ์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

งานวิชาการและวิจัย 
- วิจัยและพัฒนา 
- บริการวิชาการแก่สังคม 
- หลักสูตร 
- ทะเบียน 
- วิเทศสัมพันธ ์
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- ประกันคุณภาพการศึกษา 
- สหกิจศึกษา 
- การจัดการความรู้ 

งานกิจการนักศึกษา 
- วิชาทหาร 
- พัฒนาวินัยคุณธรรมและวินัย 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- แนะแนว 
- สวัสดิการสุขภาพลานมัย 
- กิจกรรมสโมสรและชมรมนัก
ศึกษา 

-   กีฬา 

   

เลขานุการคณะ 
 

 

งานบริหาร 
- สารบรรณ 

- การเงิน 
- การบัญชี 
- พัสดุ 
- บุคลากร 
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- ประชาสัมพันธ ์

งานแผนและพัฒนา 

- แผนงานและงบประมาณ 

- ติดตามและประเมินผล 
- การจัดการบริหารโครงการ 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 
 

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 

 

 

หัวหน้างานแผนและพัฒนา 

 

 

หัวหน้างานบริหาร 

 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                                                                                                                                                       
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: SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                                                              เกณฑ์ สกอ. 

๓. วิสัยทัศน/์ภารกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

: วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีคุณค่าสู่สากล” 

: ภารกิจ (Mission)  

๑. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ม ี

   คุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

๒. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การผลิต     

   และการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 

๓. ให้บรกิารงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและ 

   พัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน 

๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

: วัตถุประสงค์ (Object) 

๑. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการออกแบบสู่นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

๒. สร้างและพัฒนางานวิจัย สิง่ประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการออกแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

   ต่อการพัฒนาประเทศ  

๓. เสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาเพื่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

๔. สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

: ปรัชญา (Philosophy) 

สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.) 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Ideal Graduates) 

 

 

 

 

      บัณฑิต “ราชมงคลพระนคร” 

(RMUTP  Graduates) 

      

            

     ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity)      

    ทักษะในการประกอบอาชีพ (Professionalism Skill)     

   ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Information Technology Skill)    

  ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)   

 วุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity)  

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี ( Science and Technology Skill) 

 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ (RMUTP/FAD Identity) :  

๑. บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands-on) 

๒. ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 

๓. สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
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: SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                                                              เกณฑ์ สกอ. 

เอกลักษณ์สถาบัน (RMUTP/FAD Uniqueness) :  

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(RMUTP/FAD produces outstanding professional graduates in science and  

technotogy.) 

มาตรการส่งเสริม :  

๑. การชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน 

๒. การชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ มาจากพระราชดําร ิ

ภายนอกสถาบัน 

๔. การวิเคราะห์สถานการณ์  

วิเคราะห์หน่วยงานโดยใช ้ SWOT Analysis สภาวะการปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การวเิคราะห์สถานการณ ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกทีส่่งผลกระทบ 

ต่อการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการแบ่งการ 

วิเคราะห์ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

 ๔.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

 เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของคณะอันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strenagth) และจุดอ่อน (Weakness) โดย 

วิเคราะห์จากปัจจัยหลัก คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบุคลากร ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

 

ตารางแสดงการวิเคราะห์หน่วยงานโดยใช้ SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการจัดการศึกษา 

๑. การจัดการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบแต่ละสาขาวิชาสอดคล้องกับนโยบายของ 

รัฐบาล 

๒. การจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะ 

และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งชาต ิ

๓. บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ 

ออกแบบเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีโอกาส 

ในการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในด้านการร่างกําหนด

และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และงานวิจัย 

 

 

 

 

๑. อาคารสถานที่คับแคบ ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักสูตร 

และไม่เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการวิจัย 

๑. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพราะโครงการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนํางานวิจัยไป 

ใช้อย่างชัดเจน 

๒. ผลงานวิจัยสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้และสอดคลอ้ง 

กับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 

๓. นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ทําวิจัยเป็นอย่างด ี

สามารถทํางานวิจัยในเชิงสหวิทยาการและบูรณาการได้ 

โดยลักษณะความร่วมมือของบุคลากรของคณะกับ 

หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งภาครัฐ 

เอกชน 

ด้านบุคลากร 

๑. บุคลากรพร้อมที่จะเปิดรับนวัตกรรมและการเปลี่ยน 

แปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน ์

๒. บุคลากรมีความเข้มแข็งเสียสละและรักองค์กร 

๓. บุคลากรพร้อมที่จะให้ความรู้และเข้าถึงนักศึกษา 

นอกเหนือเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริการทางวิชาการ 

๑. คณะมีการบริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านการ 

ให้คําปรึกษา บริการวิชาชีพ 

๒. บุคลากรมีความสามารถ มีความชํานาญในงานวิชาชีพ 

ซึ่งเหมาะสมกับการจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ 

ผู้สนใจได้ 

๓. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการบริการวิชาการและ 

วิชาชีพ 

๔. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมบริการทาง 

วิชาการ 

 

 

 

 

๑. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบ 

กับจํานวนงานวิจัยในแต่ปีงบประมาณ 

๒. การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. บุคลากรมีภาระงานหลายด้านส่งผลให้ประสิทธิภาพของ 

งานลดลง 

๒. อาจารย์มีภาระงานรองมากทําให้อาจเกิดปัญหากับ 

การทํางานวิจัยและผลงาน ทางวิชาการของการเป็นอาจารย์ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

๓. การเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวบ่อยครั้งทําให้ขาดความต่อเนื่อง 

ของงาน 

๔. ตําแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนคุณวุฒิของบุคลากร 

ตร:ีโท:เอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 

๕. บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 

 

๑. พื้นที่ในการให้บริการทางวิชาการของคณะไม่สามารถ    

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเชิงปริมาณได้ เนื่องจาก 

ข้อจํากัดด้านทรัพยากร 

๒. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการขาดการดําเนินการ 

ด้านการตลาดเชิงรุก 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑. บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทาง 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. มีการดําเนินงานทางด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓. มีการบูรณาการทางด้านความรู้ ด้านการทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับงานอื่นๆ 

ด้านการบริหารจัดการ 

๑. คณะสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ตามแผน 

๒. คณะมีความสามารถใช้ทรัพยากรและงบประมาณได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

 

๑. ขาดการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลด้านการทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. บุคลากรทํางานหลายด้านทําให้ผลิตงานในด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรมในส่วนที่รับผิดชอบได้น้อย 

 

 

๑. การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ยังไม่พร้อมในระบบ 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

๔.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

การศึกษาสถานภาพสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 

(Threat) ในการดําเนินงาน 

 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านการจัดการศึกษา 

๑. รัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยม ี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

๒. การคมนาคมของมหาวิทยาลัยมีความสะดวก 

ด้านการวิจัย 

๑. งานวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

๒. งานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐบาล/ 

เอกชน/ ชุมชน/ท้องถิ่น 

๓. มีหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย 

ด้านบุคลากร 

๑. มีทุนจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย 

 

 

๑. รัฐบาลเปิดโอกาสให้สถานศึกษาหลายแห่งขยายการศึกษา 

ในหลักสูตรระดับเดียวกันทําให้เกิดการซ้ําซ้อน 

 

 

๑. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญในงานวิจัย 

ทําให้เกิดคู่แข่งในการของบประมาณ 

๒. มีแรงจูงใจจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนที่ดึง 

ความสนใจของบุคลากร 
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๕. ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการดําเนินงานตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ 

๑. งานจัดการศึกษา 

๒. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

๓. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

๔. งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

โดยยึดแนวดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน ์ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

๕.๑ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๓ หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านการบริการทางวิชาการ 

๑. สังคมให้การยอมรับการบริการทางวิชาการวิชาชีพของ 

คณะ 

๒. นโยบายด้านวิสาหกิจชุมชนมีส่วนผลักดันการบริการ 

ทางวิชาการของคณะ 

๓. ปัญหาการว่างงานของประชาชนทําให้มีผู้สนใจงานบริการ 

ทางวิชาการด้านวิชาชีพของคณะมากขึ้น 

 

๑. มีทางเลือกทางด้านการบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑. นโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานด้านการทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนส่งเสริมงาน 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

๑. อิทธิพลของกระแสสังคมมีผลกระทบต่อค่านิยมและ 

จิตสํานึกของสังคมไทยในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

๒. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต้องใช้เวลายาวนาน 

ในการดําเนินการให้สัมฤทธิ์ผล 

ด้านการบริหารจัดการ 

๑. การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยจะทําให้การบริหาร 

จัดการจะมีความคล่องตัวมากขึ้น 

๒. มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ได้อย่าง 

คล่องตัว 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

๒. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง 

แพร่หลาย 

 

๑. มหาวิทยาลัยมีข้อจํากัดในการขยายพื้นที่เดิมเนื่องจาก 

อยู่ในเขตพระราชฐาน 

 

 

 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น 

ทําให้รองรับการขยายตัวค่อนข้างจํากัด 
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ตารางที่  ๑-๑ แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  (จํานวน ๓ หลักสูตร) 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๔ ป ี

การออกแบบบรรจุภัณฑ์   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๔ ป ี

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ๕ ป ี

ข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

๕.๒ นักศึกษา    

 - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  =  ๔๗๓.๖๑ คน 

 - อาจารย์ประจําตามเกณฑ์ สกอ. จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน  (ลาศึกษาต่อ ๑ คน / ปฏิบัติงานจริง ๒๓ คน) 

 - อัตราส่วน อาจารย์ประจําเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEI) : FTES = ๒๓ : ๔๗๓.๖๑ = ๑ : ๒๐.๕๙ 

       ข้อมูลเพิ่มเติม  

 - จํานวนนักศึกษาจริงทั้งหมด ๔๖๖ คน  

 - อาจารย์ผู้สอนจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน  (ลาศึกษาต่อ ๑ คน / ปฏิบัติราชการจริง ๒๓ คน) 

 - อัตราส่วน อาจารย์ (คน) : นักศึกษา (คน) โดยรวม = ๒๓ : ๔๖๖ = ๑ : ๒๐.๒๖ 
ข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

 

ตารางที่ ๑-๒ จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจําแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะ จํานวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งหมด 

สาขาวิชา 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา 

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

สาขาวิชา 

สถาปัตยกรรม 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๓๑๐ ๙๙ ๕๗ ๔๖๖ 

ข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

๕.๓ บุคลากร   

- อาจารย์ประจําตามเกณฑ์การคํานวณ สกอ. จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน  

        (ลาศึกษาต่อ ๒ คน / ปฏิบัติงานจริง ๒๒ คน) 

- อาจารย์ผู้สอน จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน (ลาศึกษาต่อ ๑ คน / ปฏิบัติงานจริง ๒๑ คน) 

ข้อมูลบุคลากรแบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.- 

ลําดับ ประเภท จํานวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการ   ๔ - ๔ 

๒ พนักงานมหาวิทยาลัย   ๑๙ ๑ ๑๘ 

๓ พนักงานราชการ    ๑ - ๑ 



ส่วนที่ ๑  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                        1-11                          ระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

: SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                                                              เกณฑ์ สกอ. 

๔ ลูกจ้างชั่วคราว    - - - 

๕ อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาโท/เอก   - - - 

 รวมอาจารย์ประจํา  ๒๔ ๒ ๒๓ 

 

อัตราส่วนตามคุณวุฒิและอัตราส่วนตําแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.- 

จํานวน 

อาจารย ์

ประจํา 

อัตราส่วนวุฒิการศึกษา อัตราส่วนตําแหน่งทางวิชาการ 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี อ. ผศ. รศ. ศ. 

๒๔ ๒ ๒๑ ๑ ๒๒ ๒ - - 

 

ตารางที่ ๑–๓  แสดงข้อมูลอาจารย์จําแนกตามวุฒิการศึกษา : ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตําแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 

(คน) 
สัดส่วนวุฒิ 

การศึกษา 

ปริญญาเอก: 

ปริญญาโท: 

ปริญญาตรี 

ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ (คน) 
สัดส่วน 

ตําแหน่ง 

วิชาการ 

อาจารย์ : 

ผศ. : รศ. 

ลาศึกษาต่อ (คน) 

รวม 
ปริญญา 

เอก 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

ตร ี

ต่ํากว่า 

ปริญญาตรี 
รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

ใน 

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

ข้าราชการ ๔ ๑ ๓ - - ๒๕:๗๕:๐ ๔ ๓ ๑ - - ๗๕:๒๕:๐ - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๙ ๑ ๑๘ - - ๕.๒:๙๔.๘:๐ ๑๙ ๑๘ ๑ - - ๙๔.๗:๕.๓:๐ ๑ - 

พนักงานราชการ ๑ - - ๑ - ๐:๐:๑๐๐ ๑ ๑ - - - ๑๐๐:๐:๐ - - 

ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - - - - - - 

อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑๕ ๒ ๑๓ - - ๑๓.๓:๘๖.๗:๐ ๑๕ ๑๓ ๒ - - ๘๖.๖:๑๓.๔:๐ - - 

รวม ๒๔ ๒ ๒๑ ๑ - ๘.๓:๘๗.๕:๔.๒ ๒๔ ๒๒ ๒ - - ๙๑.๖:๘.๔:๐ ๑ - 

 

บุคลากรสายสนับสนุน   

               -  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งสนับสนุน  จํานวน ๑  คน 

               -  พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คน   

               -  พนักงานราชการ จำนวน ๒ คน   

               -  ลูกจ้างประจํา จํานวน  ๒  คน   

- ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๙ คน 

รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน 

    

 

 

 

 

 

 

  



ส่วนที่ ๑  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                        1-12                          ระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

: SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                                                              เกณฑ์ สกอ. 

 

ตารางที่ ๑-๔  ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย 

และอายุราชการ/ประสบการณ์ในการทํางานเฉลี่ย 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

อายุราชการ/ 

ประสบการณ์ 

ในการทํางาน 

เฉลี่ย (ปี) 

ต่ํากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - ๑ - - ๔๐.๐๐ ๑๘.๐๐ 

พนักงานมหาวิทยาลัย - ๕ ๔ - ๓๒.๕๖ ๓.๗๘ 

พนักงานราชการ ๑ ๒ - - ๔๒.๓๓ ๒.๖๗ 

ลูกจ้างประจํา ๑ - - - ๕๗.๐๐ ๒๘.๐๐ 

ลูกจ้างชั่วคราว ๓ ๔ - - ๓๗.๔๓ ๓.๘๖ 

รวม ๕ ๑๒ ๕ - ๔๑.๘๖ ๑๑.๒๖ 

 

๕.๕ งบประมาณ  

งบประมาณประจําป ี ปีปัจจุบันได้รับงบประมาณ เปน็หมวดเงินเดือน, ค่าจ้างประจํา, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอยและ 

ค่าวัสดุ, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, งบรายจ่ายอื่น, งบเงินอุดหนุน  และทีไ่ม่ได้รับเลยคือ ค่าจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังแสดงใน 

ตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ ๑-๕  แสดงงบประมาณประจําป ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และ พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ ๓๑ ส.ค. ๕๘) 

จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร    

งบดําเนินงาน    

งบลงทุน    

รายจ่ายอื่น     

งบเงินอุดหนุน     

รวมทั้งสิ้น    

ค่าเสื่อมราคา    

รวมค่าเสื่อมราคา    

งบดําเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)    

หมายเหต ุ - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจากสํานักงบประมาณ  

    (รวมจัดสรรเพิ่มระหว่างปีและเป็นรายการที่มีการโอน เปลี่ยนแปลงแล้ว) 

              - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 

 

 

  



ส่วนที่ ๑  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                        1-13                          ระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

: SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                                                              เกณฑ์ สกอ. 

     งบประมาณเงินรายได้  เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จดัสรรให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ   

      พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  

   ตารางที่ ๑-๖ แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จําแนกประเภทรายจ่าย   

 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปีปัจจุบัน ข้อมูล ณ ๓๑ ส.ค. ๕๘) 

จัดสรร เบิกจ่าย 

งบเงินอุดหนุน    

รายจ่ายอื่น ๆ     

งบกลาง    

เงินสมทบสถาบัน    

รวมทั้งสิ้น    

ค่าเสื่อมราคา    

รวมค่าเสื่อมราคา    

งบดําเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)    

 หมายเหต ุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 

 

๕.๖  อาคาร สถานที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานทีต่ามพื้นที่ดําเนินงาน ๔ เขตพื้นที ่คือ 

๑. ศูนย์เทเวศร์ :  สถานที่ตั้ง ๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  

 :  มีพื้นที ่๙ ไร่ ๖๘ ตารางวา ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สถาบันวิจัยและพัฒนา, 

สํานักงานอธิการบดี 

๒. ศูนยโ์ชติเวช : สถานที่ตั้ง ๑๖๗ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

 :  มีพื้นที ่๓ ไร่ ๓๙๔ ตารางวา ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 

๓. ศูนยพ์ณิชยการพระนคร : สถานที่ตั้ง ๘๖ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

 และ ๕๑๗ ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  

:  มีพื้นที ่๑๙ ไร่ ๑๗๗ ตารางวา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟชั่น 

๔. ศูนยพ์ระนครเหนือ : สถานที่ตั้ง ๑๓๘๑ ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

 : มีพื้นที่ ๒๐ ไร่ ๙๙ ตารางวา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 


