
 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

(SAR : Self Assessment Report) 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

 



คํานํา 

 รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพประจําป

การศึกษา 2560ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561  โดยมหาวิทยาลัยใชเกณฑการ

ประกันคุณภาพตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน

ดานประกันคุณภาพ  ประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน   

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันที่คณะกรรมการ

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศศึกษาจัดทําขึ้นมีความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับหลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 ทั้งนี้การรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหรายงานเปนฉบับเดียวกบัการ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หวังเปนอยางย่ิงวาผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับน้ี จะนํามาใชเปนขอมูลยอนกลบัเพ่ือการวางแผน

และพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  

 

 

(นายธานี  สคุนธะชาติ) 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 



สารบัญ 
  หนา 

คํานาํ   

บทสรปุผูบริหารจากการประเมินตนเอง                                                             
 

สวนที่ 1 บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบนั 1-1 

 ประวัตคิณะ 1-2 

 สถานที่ตั้ง 1-3 

 วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ 1-5 

 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 1-6 

 ขัอมูลท่ัวไปของคณะ 1-9 

สวนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-1 

 แนวคิดการดําเนนิงานระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา 2-2 

 ข้ันตอนการดําเนนิงานดานการประกนัคุณภาพการศึกษา 2-4 

 ตัวบงชี้และเปาหมายคุณภาพคณะ.... 2-8 

สวนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี ้ 3-1 

สวนที่ 4 สรุปผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบ/ตวับงชี ้ 4-1 

 ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ  4-2 

 ตารางวิเคราะหผลการประเมิน (IPO) 4-4 

 ผลการวิเคราะหจุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 4-5 

สวนที่ 5 ภาคผนวก 5-1 

 ผังยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ..... 5-2 

 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 5-4 

 ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 5-9 

 



บทสรุปผูบริหาร                                                       จ -1                                                             ระดับคณะ 
 

:  SAR  ปการศึกษา  2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ สกอ. 

บทสรปุผูบริหาร 

จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปการศึกษา 2560 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทนํา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มกอต้ังข้ึนในป 

พ.ศ. 2540 ระดับสาขาวิชาในนามวิทยาเขตโชติเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปดสอนระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรตอเน่ือง 2 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ป พ.ศ. 2545 เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป ตอเน่ือง 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม-ศิลปะประดิษฐ  

ป พ.ศ. 2546 เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป 2 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ,) สาขาวิชาออกแบบ 

บรรจุภัณฑ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ป พ.ศ. 2558 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช สังกัดกองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ไดปรับเปลี่ยนสถานะ เปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร วิทยาเขตโชติเวช” ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 

ป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ไดเปลีย่นการบรหิารจดัการจาก 

รูปแบบ วิทยาเขตโชติเวช เปนรูปแบบของคณะ ซ่ึงภายในวิทยาเขตโชติเวชเดิม ประกอบดวย 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

ป พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และสาขา วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

ป พ.ศ. 2555 เปดหลักสูตรใหมเพิ่มเติม ๑ หลักสูตร คือ สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ป สาขา 

วิชาสถาปตยกรรม รับเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยสศาสตร-

คณิตศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ อยูในกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบัน มี

หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตร ี3 หลักสูตร ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต - หลักสูตร  ระดับปริญญาโท - หลักสูตร และระดับปริญญาเอก - หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการ 

ศึกษาคือ “สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ” มีเปาหมายสูงสุดคือ มุงมัน่ เปนมหาวิทยาลยั 

ช้ันนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล 

ในปการศึกษา 2560  มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 492 คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 26 คน จําแนกเปนอาจารย 

22 คน ผูชวยศาสตราจารย 4 คน รองศาสตราจารย - คน และศาสตราจารย - คน 

 

 



บทสรุปผูบริหาร                                                       จ -2                                                             ระดับคณะ 
 

:  SAR  ปการศึกษา  2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ สกอ. 

2. ผลการประเมินตนเองของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปการศึกษา 2560 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการ

ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องคประกอบ จํานวน  13 ตัวบงช้ี  ซึ่งปรากฏผลการประเมิน 

ตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ที่ 3.99 คะแนน หากพิจารณา องคประกอบที่มีผลระดับดีมาก 4 องคประกอบ คือ 

องคประกอบที่ 2, 3, 4 และ 5  และอยูในระดับพอใช 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1  (รายละเอียดตาม

ตารางสรุปผลฯ) 

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

1. การผลิตบณัฑิต 1.23 5.00 3.15 2.81 การดําเนินงานระดับพอใช 

2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 2.17 5.00 4.08 3.99 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน

ตองปรับปรุง 

การ

ดําเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ

ดําเนินงาน

ระดับด ี

 

* หมายเหตุ    ตัวบงช้ีที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลกัสตูร 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผูบริหาร                                                       จ -3                                                             ระดับคณะ 
 

:  SAR  ปการศึกษา  2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ สกอ. 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม) 

จุดเดน 

1. การจัดการเรียนการสอนและบรกิารแกนักศึกษา 

2. การใหความรูดานการประกันคุณภาพกับนักศึกษา 

3. การใหบริการวิชาการแกศิษยเกา 

4. งบประมาณวิจัยตอสัดสวนสูงกวามาตรฐาน 

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรผลงาน 

6. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการเขียนเสนอของบประมาณดานการวิจัย 

7. การบริการวิชาการโดดเดนและชัดเจน 

8. กิจกรรมบริการวิชาการแบบใหเปลาเปนประโยชนตอสังคมและตรงตามความตองการของชุมชน 

9. ดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในทกุกจิกรรมเปนไปตามแผนและเกิดประโยชนตอชุมชน 

10. มีความรวมมือกบัศิษยปจจบุันและศิษยเกาเปนอยางดี 

11. มีการบูรณาการพันธกิจอื่นที่เกี่ยวของ 

12. กระบวนการจัดการความรูที่เขมแข็ง 

13. การบริหารความเสี่ยงที่ดี 

14. แผนพัฒนาบุคลากรมปีระสิทธิภาพ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. พัฒนาอาจารยทางดานคุณวุฒิทางการศึกษา 

2. พัฒนาอาจารยทางดานตําแหนงทางวิชาการ 

3. จํานวนอัตรานักศึกษาเทียบเทาอาจารยประจํา 

4. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพมิพนอย 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรใสรายละเอียดระดับผลคาคะแนนประเมินพัฒนาแผนกจิกรรมนักศึกษา 

2. ควรใสรายละเอียดการปรบัแผนงาน จากกรณีการจัดอบรมประกันคุณภาพใสในกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

3. เพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการติดตาม 

4. กระบวนการในการปรับปรุงพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ 

5. ควรนํางานสรางสรรคเผยแพรตอสาธารณะชนในรูปแบบสื่ออิเลก็ทรนิกสออนไลนผานชองทางเวปไซต

คณะหรือสถาบัน 

6. ควรนําผลการประเมินแสดงในการปรบัปรุงแผนกจิกรรมในปถัดไป 

7. การเขียนวิธีการประเมินอาจจะอางองิผลการประเมินทําใหระบบและกลไกของงานประกันคุณภาพ

สมบรูณมากย่ิงข้ึน 
 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-1 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

 

 

 

  

 

สวนที ่1  

 

บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจบุัน 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-2 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

  

สวนท่ี 1 

สถานภาพปจจุบัน 
 

1. ประวัตขิองคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มกอต้ัง 

ข้ึนในป พ.ศ. 2540 ระดับสาขาวิชาในนามวิทยาเขตโชติเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปดสอน 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเน่ือง 2 ป สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ป พ.ศ. 2545 เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป ตอเน่ือง 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยีออกแบบ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม-ศิลปะประดิษฐ  

ป พ.ศ. 2546 เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป 2 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ,) 

สาขาวิชาออกแบบ บรรจุภัณฑ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

ป พ.ศ. 2558 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช สังกัดกองงานวิทยาเขต สํานักงาน 

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ไดปรับเปลี่ยนสถานะ เปน “มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วิทยาเขตโชติเวช” ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 

ป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ไดเปลี่ยนการบริหาร 

จัดการจากรูปแบบวิทยาเขตโชติเวช เปนรูปแบบของคณะ ซึ่งภายในวิทยาเขตโชติเวชเดิม ประกอบดวย 2 

คณะ คือ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  

ป พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และสาขา วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

ป พ.ศ. 2555 เปดหลักสูตรใหมเพิ่มเติม ๑ หลักสูตร คือ สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ป 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม รับเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน 

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ อยูในกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจบุนั 

มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 3 

หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิต - หลักสูตร  ระดับปริญญาโท - หลักสูตร และระดับปริญญาเอก - 

หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการ ศึกษาคือ “สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลก

อาชีพ” มีเปาหมาย สูงสุดคือ มุงมั่น เปนมหาวิทยาลัย ช้ันนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล 

ในปการศึกษา 2560  มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 492 คน อาจารยรวมทั้งสิ้น 26 คน จําแนกเปน 

อาจารย 22 คน ผูชวยศาสตราจารย 4 คน รองศาสตราจารย - คน และศาสตราจารย – คน 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-3 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

2. สถานท่ีต้ัง  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ต้ังอยู

เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-4 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร                    

และการออกแบบ 

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการและวิจัย 

กรรมการประจําคณะ 

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ 

- สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

งานวิชาการและวิจัย 

- วิจัยและพัฒนา 

- บริการวิชาการแกสงัคม 

- หลักสูตร 

- ทะเบียน 

- วิเทศสัมพันธ 

- เทคโนโลยีการศึกษา 

- ประกันคุณภาพการศึกษา 

- สหกิจศึกษา 

- การจัดการความรู 

งานกิจการนักศึกษา 

- วิชาทหาร 

- พัฒนาวินัยคุณธรรมและวินัย 

- ศิลปวัฒนธรรม 

- กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

- แนะแนว 

- สวัสดิการสุขภาพลานมัย 

- กิจกรรมสโมสรและชมรม

นักศึกษา 

-   กีฬา 

เลขานุการคณะ 

งานบริหาร 

- สารบรรณ 

- การเงิน 

- การบญัชี 

- พัสด ุ

- บุคลากร 

- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 

- ประชาสัมพันธ 

งานแผนและพัฒนา 

- แผนงานและงบประมาณ 

- ติดตามและประเมินผล 

- การจัดการบริหารโครงการ 

หัวหนางานกิจการนักศึกษา หัวหนางานวิชาการและวิจัย หัวหนางานแผนและพัฒนา หัวหนางานบริหาร 

รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 

ฝายวางแผน 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-5 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

3. วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน (Vision) 

“ผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพ ผูเช่ียวชาญเทคโนโลยีสถาปตยกรรมและการออกแบบที่มีคุณคาสูสากล” 

: พันธกิจ (Mission)  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการผลิต 

และการบริการ ที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ 

3. ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระ และ 

พัฒนาอาชีพสูการ แขงขัน 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม 

: ปรัชญา (Philosophy) 

สรางคนสูงาน  เช่ียวชาญเทคโนโลยี  สรางคนดีสูโลกอาชีพ 

(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse 

career.) 

: วัตถุประสงค (Object) 

1. ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีการออกแบบสูนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. สรางและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมดานการออกแบบที่กอใหเกิดประโยชน 

ตอการพัฒนาประเทศ 

3. เสริมสรางมาตรฐานการศึกษาเพื่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4. สรางบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษสิง่แวดลอม 

 : อัตลักษณ (Identity) 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands-on) 

2. ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning) 

3. สรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

: เอกลักษณ (Uniqueness) 

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(RMUTP/FAD produces outstanding professional graduates in science and 

technotogy.) 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-6 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

4. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก        

ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ภายในเพื่อศึกษาองคประกอบและความสามารถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก จุดแข็ง (Strengths)  และ

จุดออน (Weaknesses) ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

ดานการจัดการศึกษา 

1. การจัดการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 

การออกแบบแตละสาขาวิชาสอดคลองกับนโยบาย

ของ รัฐบาล 

2. การจัดการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนงานดานศิลปะ 

และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนมรดกภูมิปญญาแหงชาติ 

3. บัณฑิตของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ 

ออกแบบเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

4. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีโอกาส 

ในการรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในดานการราง

กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑและ

งานวิจัย 

 

1. อาคารสถานที่คับแคบ ไมคอยสอดคลองกับหลักสูตร 

และไมเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการวิจัย 

1. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชไดทันทีเพราะ

โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยกําหนดกลุมเปาหมาย

ที่จะนํางานวิจัยไป ใชอยางชัดเจน 

2. ผลงานวิจัยสามารถชวยพัฒนาชุมชนไดและสอดคลอง 

กับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 

3. นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ทําวิจัยเปนอยางดี

สามารถทํางานวิจัยในเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ

ได โดยลักษณะความรวมมือของบุคลากรของคณะกับ 

หนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้ง

ภาครัฐ เอกชน 

 

1. การตีพมิพเผยแพรผลงานวิจัยคอนขางนอยเม่ือเปรยีบเ

ทียบ กับจํานวนงานวิจัยในแตปงบประมาณ 

2. การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติคอนขางนอ

ย 

 

 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-7 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

ดานบุคลากร 

1. บุคลากรพรอมที่จะเปดรับนวัตกรรมและการเปล่ียน 

แปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน 

2. บุคลากรมีความเขมแข็งเสียสละและรักองคกร 

3. บุคลากรพรอมที่จะใหความรูและเขาถึงนักศึกษา 

นอกเหนือเวลาราชการ 

 

1. บุคลากรมีภาระงานหลายดานสงผลใหประสิทธิภาพ

ของ งานลดลง 

2. อาจารยมีภาระงานรองมากทําใหอาจเกิดปญหากับ 

การทํางานวิจัยและผลงาน ทางวิชาการของการเปน

อาจารย ระดับมหาวิทยาลัย 

3. การเปล่ียนลูกจางชั่วคราวบอยครั้งทําใหขาดความ

ตอเน่ือง ของงาน 

4. ตําแหนงทางวิชาการและสัดสวนคุณวุฒิของบุคลากร 

ตรี:โท:เอก ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของการจัด

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

5. บุคลากรขาดทักษะภาษาตางประเทศ 

ดานการบริการทางวิชาการ 

1. คณะมีการบริการทางวิชาการแกสังคมในดานการ ให

คําปรึกษา บริการวิชาชีพ 

2. บุคลากรมีความสามารถ มีความชํานาญในงานวิชาชีพ 

ซ่ึงเหมาะสมกับการจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน

แก ผูสนใจได 

3. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเอ้ือตอการบริการวิชาการและ 

วิชาชีพ 

4. ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมบริการทาง 

วิชาการ 

 

1. พื้นที่ในการใหบริการทางวิชาการของคณะไมสามารถ    

ตอบสนองตอความตองการของสังคมเชิงปริมาณได 

เน่ืองจาก ขอจํากัดดานทรัพยากร 

2. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการขาดการ

ดําเนินการ ดานการตลาดเชิงรุก 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถทาง 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการดําเนินงานทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการบูรณาการทางดานความรู ดานการทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับงานอ่ืนๆ 

 

1. ขาดการรวบรวมหลักฐานและขอมูลดานการทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. บุคลากรทํางานหลายดานทําใหผลิตงานในดานศิลปะ

และ วัฒนธรรมในสวนที่รับผิดชอบไดนอย 

ดานการบริหารจัดการ 

1. คณะสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดตามแผน 

2. คณะมีความสามารถใชทรัพยากรและงบประมาณได 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1. การบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ยังไมพรอมใน

ระบบ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-8 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อศึกษาปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ที่เปนโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังน้ี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ดานการจัดการศึกษา 

1. รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมี 

สวนรวมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรของประเทศ 

2. การคมนาคมของมหาวิทยาลัยมีความสะดวก 

 

1. รัฐบาลเปดโอกาสใหสถานศึกษาหลายแหงขยาย

การศึกษา ในหลักสูตรระดับเดียวกันทําใหเกิดการ

ซํ้าซอน 

ดานการวิจัย 

1. งานวิจัยสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 

2. งานวิจัยสอดคลองกับความตองการของภาครัฐบาล/ 

เอกชน/ ชุมชน/ทองถิ่น 

3. มีหนวยงานสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย 

 

1. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญใน

งานวิจัย ทําใหเกิดคูแขงในการของบประมาณ 

2. มีแรงจูงใจจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนที่

ดึง ความสนใจของบุคลากร 

ดานบุคลากร 

1. มีทุนจากหนวยงานภายนอกที่สนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 

 

ดานการบริการทางวิชาการ 

1. สังคมใหการยอมรับการบริการทางวิชาการวิชาชีพ

ของ คณะ 

2. นโยบายดานวิสาหกิจชุมชนมีสวนผลักดันการบริการ

ทางวิชาการของคณะ 

3. ปญหาการวางงานของประชาชนทําใหมีผูสนใจงาน

บริการ ทางวิชาการดานวิชาชีพของคณะมากขึ้น 

 

1. มีทางเลือกทางดานการบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนุนงานดานการทํานุ

บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนสงเสริม

งาน ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1. อิทธิพลของกระแสสังคมมีผลกระทบตอคานิยม และ

จิตสํานึกของสังคมไทยในดานการทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

2. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตองใชเวลายาวนาน 

ในการดําเนินการใหสัมฤทธ์ิผล 

ดานการบริหารจัดการ 

1. การปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยจะทําใหการบริหาร

จัดการจะมีความคลองตัวมากขึ้น 

2. มีโอกาสสรางเครือขายความรวมมือดานตางๆ ไดอยาง 

คลองตัว 

 

1. มหาวิทยาลัยมีขอจํากัดในการขยายพื้นที่เดิมเน่ืองจาก

อยูในเขตพระราชฐาน 

 

 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-9 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. มหาวทิยาลัยใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

2. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อยางแพรหลาย 

 

1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาก

ขึ้น ทําใหรองรับการขยายตัวคอนขางจํากัด 

 

 

5. ขอมูลท่ัวไปของคณะ 

5.1 หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ในปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร แบงตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑติ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จํานวนหลักสูตร 3 - - - 3 

 

ตารางท่ี 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และการออกแบบ ปการศึกษา 2560  

คณะ/หลักสูตร 

เกณฑฯ 

หลักสูตร 
จํานวนป 

ท่ีศึกษา 

ประเภท

หลักสูตร 

2548 2558 

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 3 หลักสูตร (ป.ตรี 3) 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

     การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

/  4 ป - 

     การออกแบบบรรจุภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 

/  4 ป - 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต     

     สถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560)  / 5 ป วิชาชีพ 
ขอมูลจาก : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-10 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.2 นักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  =  367.39  คน 

- อาจารยประจาํตามเกณฑสกอ. ทัง้สิ้น 26 คน  (ลาศึกษาตอ 5 คน /ปฏิบัติงานจรงิ 21 คน) 

- อัตราสวน อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา (FTEI) : FTES = 21 : 367.39 = 1 : 17.49 

ขอมูลเพิ่มเติม  

- จํานวนนักศึกษาจรงิทั้งหมด 492 คน  

- อาจารยผูสอนจํานวนทั้งสิ้น 26 คน  (ลาศึกษาตอ 5 คน / ปฏิบัติราชการจริง 21 คน) 

- อัตราสวน อาจารย (คน) : นักศึกษา (คน) โดยรวม = 21 : 492 = 1 : 23.43 
 

(ขอมูลสรุป FTES ปการศึกษา 2560 จาก : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เม่ือ 31 พฤษภาคม 2561) 
 

ตารางท่ี 1-2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดจําแนกตามระดับการศึกษารายสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 

2560 

สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษา (คน) 
รวม

ทั้งหมด ปริญญาตร ี
ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. สาขาวิชา

สถาปตยกรรม 

125 - - - 125 

2. สาขาวิชาการออกแบบ

บรรจุภัณฑ 

91 - - - 91 

3. สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

276 - - - 276 

รวมทั้งส้ิน 492 - - - 492 

ขอมูลจาก : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2561 

 

5.3 บุคลากร   

- อาจารยประจําตามเกณฑการคํานวณ สกอ. จํานวนทั้งสิ้น 26 คน  

(ลาศึกษาตอ 5 คน / ปฏิบัติงานจริง  21  คน) 

- อาจารยผูสอน จํานวนทั้งสิ้น 26 คน (ลาศึกษาตอ 5 คน / ปฏิบัติงานจริง 21 คน) 

 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-11 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ขอมูลบุคลากรแบงเปนประเภทโดยสรปุ ดังน้ี.- 

ลําดับ ประเภท จํานวน ลาศึกษาตอ ปฏิบตัิงานจริง 

1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ 4 - 4 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย   22 5 17 

3 พนักงานราชการ    - - - 

4 ลูกจางช่ัวคราว    - - - 

5 อาจารยประจําหลักสูตรปรญิญาโท /เอก  - - - 

 รวมอาจารยประจํา  26 5 21 

 

อัตราสวนตามคุณวุฒิ และ อัตราสวนตําแหนงทางวิชาการ สรปุไดดังน้ี.- 

จํานวน

อาจารย

ประจํา 

อัตราสวนวุฒ ิ อัตราสวน ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

 5 21 - 22 4 - - 

รอยละ 19.23 80.77 0.00 84.62 15.38 0.00 0.00 

 

ตารางท่ี 1-3  แสดงขอมลูอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการ 
 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 

(คน) 

สัดสวนวุฒิ

การศึกษา 

ปริญญาเอก: 

ปริญญาโท: 

ปริญญาตรี 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ (คน) 
สัดสวนตําแหนง 

วิชาการ 

อาจารย : ผศ. : 

รศ. : ศ. 

ลาศึกษาตอ 

(คน) 

รวม 
ปริญญา 

เอก 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

ตรี 
รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

ใน 

ประเทศ 

ตาง 

ประเทศ 

ขาราชการ 4 2 2 - 50.00:50.00:0.00 4 3 1 - - 75.0:25.0:0.0:0.0 - - 

-พนักงานมหาวิทยาลัย 22 3 19 - 13.64:86.36:0.00 22 19 3 - - 86.36:13.64:0.0:0.0 5 - 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจางช่ัวคราว - - - - - - - - - - - - - 

อาจารยประจําหลักสูตร 26 5 21 - 19.23:80.77:0.00 26 22 4 - - 84.62:15.38:0.0:0.0 5 - 

รวม 26 5 21 - 19.23:80.77:0.00 26 22 4 - - 84.62:15.38:0.0:0.0 5 - 

หมายเหต ุ :  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยสัญญาจางประจําหลักสูตร 

ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2561 

 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-12 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.4 บุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 

บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
รวม 

 ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - 1 - - 1 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 8 - 11 
 

พนักงานราชการ 1 3 - - 4 
 

ลูกจางประจํา 1 - - - 1 
 

ลูกจางชั่วคราว 3 2 - - 5 
 

รวม 5 9 8 - 22 
 

ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2561 

 

5.5 งบประมาณ  

งบประมาณประจําป  ปปจจุบันไดรับงบประมาณ เปนหมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  คาตอบแทน

คาใชสอยและคาวัสดุ  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  งบรายจายอื่น  งบเงินอุดหนุน และที่ไมไดรับเลยคือ คาจาง

ช่ัวคราว รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปน้ี  

 

ตารางท่ี 1-4 แสดงงบประมาณประจําปของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

และ พ.ศ. 2561  จําแนกตามประเภทรายจาย 

ประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

(ปที่แลว) 

พ.ศ. 2560 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ 31 พ.ค. 61) 

จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 1,609,200.00 1,680,440.00 1,543,562.86 

งบดําเนินงาน 4,538,683.09 4,550,500.00 4,459,377.00 

งบลงทุน 14,990,000.00 9,991,400.00 9,344,000.00 

รายจายอ่ืน 669,980.00 1,163,100.00 1,160,698.07 

งบเงินอุดหนุน 20,710,000.00 41,472,201.49 41,472,201.49 

รวมทั้งส้ิน 42,517,863.09 58,857,641.49 57,979,840.08 

คาเส่ือมราคา 63,254,440.52 - 31,078,125.51 

รวมคาเส่ือมราคา 63,254,440.52 - 31,078,125.51 

งบดําเนินการทั้งส้ิน (หักงบลงทุน) 27,527,863.09 47,857,041.49 47,763,517.22 

หมายเหต ุ : - ยอดจัดสรรเปนยอดที่ไดรับจริงจากสํานกังบประมาณ (รวมจัดสรรเพ่ิมระหวางปและเปนรายการที่มีการโอนเปลีย่นแปลงแลว) 

- รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม 
 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-13 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

งบประมาณเงินรายได  เปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย  จัดสรรใหกับหนวยงานในสังกัด โดยเบิกจาย 

ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวในตาราง ตอไปน้ี  
 

ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ป พ.ศ. 2561

จําแนกประเภทรายจาย ของ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(ปที่แลว) 

พ.ศ. 2561 (ปปจจุบนั ขอมูล ณ 31 พ.ค. 61) 

จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 1,073,478.06 1,185,720.00 974,710.17 

งบดําเนินงาน 1,451,278.00 2,013,810.00 1,700,590.00 

งบลงทุน 365,899.99 1,256,674.24 1,149,126.00 

รายจายอ่ืน 549,205.00 845,727.50 775,877.09 

งบเงินอุดหนุน 65,670.00 1,595,500.00 1,527,500.00 

งบกลาง 84,089.51 425,470.00 80,400.00 

เงินสมทบสถาบัน - - - 

รวมทั้งส้ิน 3,589,620.56 7,322,901.74 6,208,203.86 

คาเส่ือมราคา 6,888,981.32 - 8,307,413.92 

รวมคาเส่ือมราคา 6,888,981.32 - 8,307,413.92 

งบดําเนินการทั้งส้ิน (หักงบลงทุน) 3,223,720.57 6,066,227.50 5,059,077.26 

หมายเหต ุ - รวมงบลงทนุไมรวมคาเสื่อม 

ขอมูลจาก :: กองคลัง ขอมูล เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2561 
 

5.6 อาคาร สถานท่ี 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคาร 

สถานทีต่ามพื้นที่ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ 

ศูนยโชติเวช : สถานที่ต้ัง 168  ถนนศรอียุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

: มีพื้นที ่3 ไร  394 ตารางวา 

ประกอบดวย : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ศูนยเทเวศร : สถานที่ต้ัง 399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรงุเทพฯ 10300 

: มีพื้นที่ 9 ไร  68 ตารางวา 

ประกอบดวย : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สํานักวิทยบริการ 

และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สถาบนั 

วิจัยและพัฒนา  สํานักงานอธิการบดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักสงเสรมิ 

วิชาการและงานทะเบียน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักงานอธิการบดี 



สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-14 ระดับคณะ

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ศูนยพณิชยการพระนคร : สถานทีต้ั่ง  86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

สถานที่ต้ัง 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

10300 

: มีพื้นที ่19 ไร  177 ตารางวา 

ประกอบดวย : คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ัน 

ศูนยพระนครเหนือ : สถานที่ต้ัง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

10800 

: มีพื้นที่ 20 ไร  99 ตารางวา 

ประกอบดวย : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-1 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

 

 

 

 

สวนที ่2 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-2 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

สวนท่ี  2 

การประกันคณุภาพการศกึษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ไดพัฒนาตัวบงช้ี และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจบุนั พ.ศ. 

2560  ที่ใหความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยกําหนด

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพิ่มเติม

ในสาระที่เกี่ยวของกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการ 

ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552  โดยกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับสถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ 

ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  องคประกอบที่ 4 อาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ซึ่งโดยรวมแลวการประกันน้ีมีตัวบงช้ีที่ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม การพัฒนานักศึกษา ผลงานทาง

วิชาการ ทั้งของนักศึกษา ของอาจารย ตลอดจนการพิจารณาภาวการณมีงานทําของนักศึกษา เปนตน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก  องคประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่ 2 การวิจัย  องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องคประกอบที่ 4 การ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกนัระดับคณะน้ี เพือ่พจิารณา 

การดําเนินงานคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการบรกิาร 

นักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก  องคประกอบ

ที่ 1 การผลิตบัณฑิต  องคประกอบที่ 2 การวิจัย  องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องคประกอบที่ 4 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันน้ี  เพื่อ

พิจารณาการดําเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะโดยครอบคลุมดาน

กายภาพ และภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน

การอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-3 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

อยางตอเน่ือง  และเพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ทุกปการศึกษา  

 

จากกรอบแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพขางตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ไดพิจารณาเลือกใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ต้ังแตปการศึกษา 2557  เปนตนไป 

 

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครน้ีภายใตบริบทแนวคิดที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ (RMUTP Model)  

 

RMUTP Model เปนระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ 

บริหารการศึกษาที่ดําเนินการในงานปกติเปนประจํา บนหลักการของ PDCA  และมีกลไกการเช่ือมโยงการ

ดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายทั้งระดับหนวยงาน และระดับบุคคล โดยผูบรหิารระดับสงูทกุระดับใหความ 

สําคัญ ในการกํากับดูแล และมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบเปนรายบุคคลชัดเจน และดําเนินงานเปนหน่ึงเดียว 

ทิศทางเดียวกัน  บนพื้นฐานของการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการนําผลลัพธมาปรับปรุง 

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

Responsibility   ความรับผิดชอบในหนาที ่

Management   การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

Unity    ความเปนหน่ึง/ใชมาตรฐานเดียวกัน 

Technology  การใชเทคโนโลยี 

Practice   การปฏิบัติจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-4 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย

จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

กําหนดตัวบงชี้ /คาเปาหมายและถายทอด 

วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน 

ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ 

จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับดําเนินงานตามแผนงาน 

รายงานผลการประเมินใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-5 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

ขั้นตอน กิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดนโยบายคุณภาพ 

ไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงม่ันวามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญดานการจัด

การศึกษาที่มุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพื่อประโยชนโดยตรง

แกรับบริการ  โดยนโยบาย คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดดังนี้ "ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกดาน

ใหใชระบบการประกันคุณภาพท่ีครอบคลุมการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เปนกรอบ

แนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ขั้นตอนท่ี 2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยฯไดจัดต้ังคณะกรรมการจัดต้ังสํานักประกันคุณภาพรับผิดชอบระบบการบริหาร

คุณภาพโดยมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ทําหนาที่อํานวยการดาน

การจัดทําระบบคุณภาพสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนําฝกอบรม เพื่อทําใหการดําเนินการจัดทําระบบ 

คุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ และคาเปาหมาย 

เพื่อใหทุกหนวยงานมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานจึงมีการกําหนดตัวบงชี้และกําหนดคา

เปาหมายระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหระดับหนวยงานสามารถกําหนดคาเปาหมายระดับหนวยงานได

โดยใชมาตรฐานตัวบงชีข้อง สกอ. และก.พ.ร. เปนกรอบแนวทางในการกําหนด ซึ่งเกณฑการประเมิน 

แบงออกเปน 3 ระดับ  คือ 

1) ระดับหลักสูตร  มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้  

2) ระดับคณะ มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี ้

3) ระดับสถาบัน มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้ 

ถายทอดนโยบายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน เพื่อจัดทําเปาหมายของระดับหนวยงานและ

ถายทอดเปนระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สูระดับคณะ สํานัก สถาบัน และสูระดับหลักสูตร 

ขั้นตอนท่ี 4 วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพประกอบดวย กิจกรรมการควบคุม การกํากับติดตาม การตรวจสอบ 

และการประเมิน ขั้นตอนน้ี เชน การต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในแตละดาน หรือกําหนดผูรับผิดชอบ 

งาน การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การจัดทําปฏิทินงาน จัดทําโครงการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 

วางระบบการกํากับติดตาม วางแผนการประเมิน เปนตน  ซึ่งสํานักประกันคุณภาพจะเปนผูจัดทําแผน 

ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับสวนงานนําแผนจากสวนกลางไปเปนกรอบแนวทาง 

การจัดทําแผนระดับหนวยงานใหมีความสอดคลองมหาวิทยาลัย 

ข้ันตอนที ่5 ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ 

หนวยงาน ทุกระดับจัดเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย และดําเนินงาน 

ตามแผนแตละดาน  พรอมทั้งจัดใหมีการติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับ 

ตัวบงชี้ตามกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุมอยางนอย ปละ 1 คร้ัง 

หรือตามแตที่หนวยงานกําหนด 
 

 

 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-6 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

 

 

 

ขั้นตอน กิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 6 จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

คณะวิชากําหนดใหแตละหลักสูตรจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร 

ผานระบบ CHE QA Online และคณะนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทํารายงานประเมินตนเอง

ระดับคณะ และสถาบันจะนําผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน

การประเมินตนเองระดับสถาบัน ผานระบบ CHE QA Online 

ขั้นตอนท่ี7 ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 

การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินแตละระดับใหเปนไปตามเกณฑที่สกอ.กําหนด  ดังน้ี.- 

1) ระดับหลักสูตร  ตองจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน โดยผูเปนประธานตองเปนบุคคล 

ภายนอก และ กรรมการเปนบุคคลภายนอก 1 คน อีก 1 คนเปนบุคลากรภายในได ทั้งน้ีตองมีคุณวุฒ ิ

ตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนตองเปนผูผานการอบรมและขึ้นทะเบียนจาก สกอ. 

หลักสูตร ป.ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิ ป.โท หรือ ผศ. ขึ้นไป  หลักสูตร ป.โท กรรมการมีวุฒิ 

ป.เอก หรือ รศ.ขึ้นไป  หลักสูตร ป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ขึ้นไป 

2) ระดับคณะวิชา สกอ. ไมมีเกณฑระบุ ดังน้ัน คณะวิชาสามารถแตงต้ังคณะกรรมการไดตาม

ความเหมาะสม  

3) ระดับสถาบันมีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 5 คน ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกยางนอยรอยละ 

50  ที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินจาก สกอ. สวนกรรมการภายใน ตองผานการอบรมหลักสูตร 

สกอ. ที่จัดโดยสถาบันซึ่งกําหนดคุณสมบัติดังน้ี 

- ประธานตองมีตําแหนงทางวิชาการระดับผศ.ขึ้นไป เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดี 

หรือเทียบเทาขึ้นไป และเปนผูมีประสบการณเปนผูประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผูที่สกอ.พิจารณา

แลววามีความเหมาะสม 

- กรรมการ ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป/ กรณีเปนฝายสนับสนุน 

ตองทําหนาที่ระดับผูอํานวยการขึ้นไปไมนอยกวา 2 ป  

ขั้นตอนท่ี 8 รายงานผลการประเมินใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรใหรายงานตอผูบริหารหรือคณะกรรมการคณะ  ผล

การประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานใหผูบริหารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

วางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 

และมหาวิทยาลัยสงรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการประเมินแลว ผานระบบ QA Online  

ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 9 นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

โดยผูบริหารสถาบันนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ที่สถาบันแตงต้ัง มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-7 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

ผลการปรับปรงุตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 

 

จากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2559 ที่ผานมาทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. เรื่องระดับผลคาคะแนนประเมนิพัฒนาแผนกิจกรรมนักศึกษานอย จึงไดเพิ่มการปรับปรุงในเรื่อง 

ของกระบวนการติดตามผล จึงทําใหคาระดับคะแนนดีข้ึน 

2. เรื่องอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยังมีนอย โดยทางคณะปรับปรุงกระบวนการ 

ในพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยสงเสริมใหอาจารยที่ผานเกณฑการสงขอผลงานวิชาการเขารวม

อบรมการเขียนหนังสือ  การทําเอกสารประกอบการสอน และสงเสริมการเตรียมผลงานทางวิชาการต้ังแต

อายุราชการยังไมถึงเกณฑ  

3. เรื่องการเผยแพรผลงานสรางสรรคเผยแพรตอสาธารณะชนในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนิคสออนไลน 

ผานชองทางเวปไซตคณะ  ทําใหผลการประเมินภายในระดับคณะในป 2560 น้ี มีผลประเมินที่ดีข้ึนตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-8 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เปาหมายคุณภาพ : 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

(ระดับคณะ) 

วันท่ีบังคบัใช : ๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

หนาท่ี ๑/๒ 

 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี (KPI)ตามเกณฑ สกอ. 

ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
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1. การผลิตบัณฑิต       

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.1.1) ๓.๒๐ คะแนน      

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.1.2) รอยละ ๒๕ 

(๓.๑๓ คะแนน) 
 
    

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.1.3) รอยละ ๓๐ 

(๒.๕๐ คะแนน)
 
    

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.1.4) ๖ ขอ 

(๕ คะแนน) 
 

    

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.5) ๖ ขอ 

(๕ คะแนน) 
 

    

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.6)       

2.  การวิจัย       

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1) ๖ ขอ 

(๕ คะแนน) 

     

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.2.2) สายสังคม 

๑๗,๕๐๐ บาท 

สายวิทย 

๔๒,๐๐๐ บาท 

(๓.๕๐ คะแนน)

     

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.2.3) รอยละ ๒๐ 

(๓.๒๐ คะแนน)

     

3.  การบริการวิชาการ       

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.3.1) ๖ ขอ 

(๕ คะแนน) 
     

เอกสารควบคุม 



    

สวนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษา 2-9 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เปาหมายคุณภาพ : 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

(ระดับคณะ) 

วันท่ีบังคบัใช : ๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

หนาท่ี ๒/๒ 

 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี (KPI) ตามเกณฑ สกอ. 

ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
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4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) ๖ ขอ 

(๕ คะแนน) 
     

5. การบริหารจัดการ       

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ (สกอ.5.1) 
      

5.1.1 การพัฒนาแผน       

5.1.2 การเงิน       

5.1.3 การบริหารความเสี่ยง       

5.1.4 หลักธรรมาภิบาล       

5.1.5 การจัดการความรู       

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร       

5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน       

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ.5.2) ๓.๕๑ คะแนน      

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ.5.3) ๖ ขอ 

(๔ คะแนน) 
     

หมายเหต ุ ผานการพิจารณาคาเปาหมาย ผูกํากับดูแลและรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมผูบริหาร คณบดี  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

ณ หองประชุมคณบดี อาคาร ๖ ศูนยโชติเวช 

 

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

(นายธานี  สุคนธะชาต)ิ 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เอกสารควบคุม 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 1 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3  

 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตวับงชี ้

ตามเกณฑสกอ. ปการศึกษา  2560 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2560 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 2 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคณุภาพตามเกณฑสกอ. 

ระดับคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศกึษา 2560 

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ผูกํากับดูแล 

1. การผลิตบัณฑิต(6 

ตัวบงชี)้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(ผลลัพธ) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(ปจจัยนําเขา) รองคณบดีฝายบริหาร 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ(ปจจัย

นําเขา) 

รองคณบดีฝายบริหาร 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา(ปจจัยนําเขา) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย(3 ตัวบงชี)้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปจจัยนําเขา) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (ผลลัพธ) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 

(1 ตัวบงชี)้ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม(กระบวนการ) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

(1 ตัวบงชี)้ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

5. การบริหารจัดการ

(2 ตัวบงชี)้ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ (กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองคณบดีฝายวางแผน 

5.1.2 การเงิน รองคณบดีฝายบริหาร 

5.1.3 การบริหารความเส่ียง รองคณบดีฝายวางแผน 

5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝายบริหาร 

5.1.5 การจัดการความรู รองคณบดีฝายบริหาร 

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝายบริหาร 

5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดีฝายวางแผน/รอง

คณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(กระบวนการ) รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รวมตัวบงช้ีระดับคณะ 13 ตัวบงช้ี  

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 3 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน :  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทกุหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

 

ผลการดําเนินงาน .- 
   

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบเปดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

จํานวน 3 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท -  หลักสูตร และปริญญาเอก - หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับ

หลักสตูรดังน้ี.- 
 

 

หลักสูตร 

องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. (ผาน /

ไมผาน) 

2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 4. อาจารย 5. หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การประเมิน

ผูเรียน 

6. สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

คาเฉลี่ย

ผลการ

ประเมิน

หลักสูตร 

1. เทคโนโลยีบัณฑติ 

สาขาวิชาการออกแบบ

บรรจุภัณฑ 

ผาน 4.46 2.00 3.30 3.25 3.00 3.14 

2. เทคโนโลยีบัณฑติ 

สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ผาน 4.25 3.00 3.63 3.50 4.00 3.57 

3. สถาปตยกรรมบัณฑติ 

สาขาวิชา

สถาปตยกรรม 

ผาน 4.58 2.67 2.22 3.00 2.00 2.91 

รวม ผาน 4.43 2.56 3.05 3.25 3.00 3.21 

 
 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 4 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

สูตรการคํานวณ : เทากับ  

คะแนนที่ได = 

 

= 

  

3.57 + 3.14 + 2.91 9.62 3.21 

3 3  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(คาเฉลี่ย) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย  

3.20 3.21 3.21 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.1.1-01 มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร 

สถอ.1.1-02 มอค.3 รายละเอียดของรายวิชา 

สถอ.1.1-03 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

สถอ.1.1-04 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

สถอ.1.1-05 มคอ.6 รายงานผลการดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม 

สถอ.1.1-06 มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร 

สถอ.1.1-07 ใบสรปุจํานวนนักศึกษา 

สถอ.1.1-08 ใบสรปุผลการเรียนแยกตามรายวิชา 

สถอ.1.1-09 ใบสรปุผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

สถอ.1.1-10 ใบสรปุผลการประเมินคุณภาพการสอน 

สถอ.1.1-11 ใบสรปุกจิกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

สถอ.1.1-12 ใบสรปุผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 5 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

จุดเดน 

1. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตดานคุณภาพและภาวะการมีงานทําอยูในเกณฑดีมาก 

2. หลักสูตรเนนการปฏิบัติและบรูณการรายวิชากับพันธกจิอื่นๆ 

3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มาตรการอัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษา 

2. พัฒนาสงเสรมิศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3. พัฒนาคุณวุฒิทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพชองอาจารย 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรบัผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 

นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง 

นายกรณพงศ  ทองศร ี

หัวหนางานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 6 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2   อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   

เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

40 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2560 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) 

ปการศึกษา 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 26 

              - ปฏิบัติงานจริง 21 

              - ลาศึกษาตอ 5 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 5 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.40 
 

สูตรการคํานวณ:  

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 

= X	100 =  19.23 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

= 
. X	5 = .

 2.40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

25 19.23 2.40 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 7 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.1.2-01 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา ตามหลักสูตร/คณะ 

สถอ.1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก 

สถอ.1.2-03 ตารางสรุปจํานวนผูลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 

จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ 

2. คณะสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. อาจารยดําเนินการลาศึกษาตอตามแผน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามระยะเวลากําหนดของหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี ้ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางศิริพันธ  ม่ิงขวัญ หัวหนางานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 8 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   

เกณฑเฉพาะกลุมข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2560 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) 

ปการศึกษา 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 26 

       - ปฏิบัติงานจรงิ 21 

       - ลาศึกษาตอ 5 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 21 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย - 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 15.38 
 

สูตรการคํานวณ:  

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

= X	100	 −  15.38 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

= 
. X	5 = .

 1.28 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 9 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

30 15.38 1.28 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

สถอ.1.3-01 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตําแหนงทางวิชาการตามหลักสูตร/คณะ 

สถอ.1.3-02 บัญชีรายช่ือบุคลากรสายวิชาการตามตําแหนงทางวิชาการ 

สถอ.1.3-03 ตารางสรุปจํานวนผูลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 

จุดเดน 

1. อาจารยเขาอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการเสนอผลงานเพื่อกําหนดตําแหนงวิชาการ 

2. อาจารยมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพฒันาคุณวุฒทิางวิชาการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเตรียมผลงานทางวิชาการต้ังแตอายุราชการยังไมถึงเกณฑ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี้ นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวสรอยสุดา  แสงจันทร หัวหนางานบุคลากร 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 10 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :   

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปน

คะแนน 5 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐาน ใหคํานวณหาคาความ

แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมาพิจารณา

ดังน้ี 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 

20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 

0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ  

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา:  

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ

ดังน้ี 

SCH = Σnici   (เมื่อni= จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ I , ci= จํานวนหนวยกิตของวิชาที่

I) 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญาน้ันๆ 

 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรีเพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 11 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปรญิญาตร ี

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

= FTES ระดับปรญิญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

= FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 
กลุมสาขา สัดสวนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลา

ตออาจารยประจํา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอ

อาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- แพทยศาสตร 

- พยาบาลศาสตร 

8:1 

4:1  

6:1 

6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร บัญชีการ

จัดการการทองเที่ยวเศรษฐศาสตร 

25:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 7. นิติศาสตร 50:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

a. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 9. ศิลปกรรมศาสตรวิจิตรศิลปและ

ประยุกตศิลป 

8:1 

5. เกษตรปาไมและประมง 20:1 10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 
 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2560 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี.- 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) 

ปการศึกษา 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) รวมทุกหลักสูตร 367.39 

- ระดับอนุปรญิญาตร ี - 

- ระดัปริญญาตร ี 367.39 

- ระดับป.บญัฑิตข้ันสงู - 

- ระดับปรญิญาโท - 

- ระดับปรญิญาเอก - 

จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ 21 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 8: 1 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง 

(ท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับลาศึกษาตอ) 

17.49 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 12 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 
 

 
17.49 – 8 

X 100 = 118.62 
8 

 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 

 2.1) คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน  5  คะแนน 

 2.2) คารอยละที่มากกวาหรือเทากบัรอยละ 20 คิดเปน  0  คะแนน 

 2.3) คารอยละที่มากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 

 

คะแนนที่ได =   5 - 
118.62 

4 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

15 28.41 0 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

 

รายการหลักฐาน 

รหัส

หลักฐาน 

รายการ 

สถอ.1.4-01 ตารางสรุปคา FTES  ปการศึกษา 2560 แยกสาขา (31 ม.ค. 61) 

สถอ.1.4-02 ใบรายช่ืออาจารยประจํา ปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 13 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

จุดเดน 

1.  

2.  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เรงพัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการตามเกณฑสัดสวนนักศึกษา 

2.  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี้ นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นายเสฏฐนันท  สิทธิโชคพัฒนะ หัวหนางานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 14 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

- กาจัดช่ัวโมง HR ในทุกสัปดาห เพื่อใหอาจารยพบปะกับนักศึกษา 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

- มี WEBSITE ของฝายกิจการและกลุมไลน เพื่อแจงขอมูลขาวสารใหนักศึกษาไดทราบทุกช้ันป 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

- โครงการปจฉิมนิเทศนแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

- มีแบบสํารวจการเขารวมกิจกรรมและความพึงพอใจในแตละโครงการ 

- คณะไดมีการประเมินการจัดบริการไดคะแนน 4.71 

๑. การใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา เทากับ 4.71 คะแนน 

๒. การใหบริการขอมูลขาวสารและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงานทํา เทากับ 4.65 คะแนน 

๓. การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานหลังสําเร็จการศกึษา เทากับ 4.75 คะแนน 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

- มีการจัดทํา Improvement Plan ทุกปการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่จะเกิดข้ึน

ในปถัดไป 

- มีการเปดชองทาง Website และ Line  ของฝายกิจการ เพื่อใหนักศึกษาเสนอความคิดเห็นผาน

ชองทางดังกลาว 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 15 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษยเกา 

- มีการจัดโครงการใหความรูกับศิษยเกา โดยมีวิทยากรจากทางคณะใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการ

พิมพและการใชเครื่องพิมพและเครื่องตัดในการบรรจุภัณฑ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

6 6 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.1.5-01 เลมสรุปโครงการปฐมนิเทศ และตารางสอนท่ีมีชั่วโมง HR 

สถอ.1.5-02 หนา Website และ Line ของฝายกิจการนักศึกษา 

สถอ.1.5-03 เลมสรุปโครงการปจฉิมนิเทศน 

สถอ.1.5-04 แบบสรุปและประเมินผลในแตละเลมโครงการ 

สถอ.1.5-05 Improvement Plan และหนา Website ฝายกิจการนักศึกษา 

สถอ.1.5-06 รูปภาพจากการจัดโครงการ 
 

จุดเดน 

1. การใชเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการใหขอมูลกับนักศึกษา 

2. การใกลชิดกบันักศึกษาในช่ัวโมง HR เพื่อใหคําปรึกษา และแนะนําเรื่องตางๆ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกช้ันปใหบอยข้ึน เพื่อแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจกรรม

คณะที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี้ นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นายศรัณยู  สวางเมฆ หัวหนางานกิจการนักศึกษา 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 16 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

   

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

1.1 Improvement Plan ในแตละป 

1.2 เลมสรุปโครงการคายผูนํานักศึกษา 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน  

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เลมสรุปโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนใหเขากับโครงการที่ดําเนินในแตละรอบป 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

- การใหความรูดานการประกันคุณภาพจากฝายวิชาการผานรายวิชาสหกิจศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

- เลมสรุปโครงการที่มีการสรุปโครงการและการประเมินผล เพื่อจัดทํา Improvement Plan ใน

ข้ันตอนตอไป 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- การสํารวจแบบสอบถามในดานความพึงพอใจ และความรูที่ไดรับในแตละโครงการ 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

- Improvement Plan ในแตละปของฝายกิจการนํามาใชในปถัดไป 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 17 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

6 6 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.1.6-01 Improvement Plan เลมสรุปโครงการคายผูนํานักศึกษา 

สถอ.1.6-02 เลมสรุปโครงการในแตละรอบปของฝายกิจการนักศึกษา 

สถอ.1.6-03 ภาพถายวิชาสหกิจศึกษา 

สถอ.1.6-04 แบบสรุปในเลมสรุปโครงการของฝายกิจการนักศึกษา 

สถอ.1.6-05 Improvement Plan ของฝายกิจการนักศึกษา 
 

จุดเดน 

1. การใชเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการใหขอมูลกับนักศึกษา 

2. การใกลชิดกบันักศึกษาในช่ัวโมง HR เพื่อใหคําปรึกษา และแนะนําเรื่องตางๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกช้ันปใหบอยข้ึน เพื่อแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจกรรม

คณะที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 
 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นายชูเกียรติ  อนันตเวทยานนท รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นายศรัณยู  สวางเมฆ หัวหนางานกจิการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 18 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3ขอ 

มีการดําเนินการ 

4ขอ 

มีการดําเนินการ 

5ขอ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 

1.1 ผลงานดานการวิจัยของบุคลากรภายในคณะ ประกอบดวย 

- เวปไซตคณะ HTTP://ARCH.RMUTPP.AC.TH/RESEARCH 

- เวปไซตมหาวิทยาลัย HTTP://IRD.RMUTP.AC.TH 

- สื่อสังคมออนไลน WWW.FACEBOOK.COM ช่ือเพจFACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN 

RMUTPTHAILAND 

1.2 ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย HTTP://RPM.RMUTP.AC.TH 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรคเชน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง

งานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

- ในปการศึกษา 2560คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีการสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคโดยเนนการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางคณะและเน่ืองดวย

ขอจํากัดของพื้นที่ประโยชนใชสอย 

1) หองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเดนของคณะ ดังน้ี 

- หองปฏิบัติการทางเครื่องมือเฉพาะทาง จํานวน 3 หอง 

- หองคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ จํานวน 2 หอง 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 19 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

2) ศูนยเครื่องมือที่หลายหนวยงานภายในสามารถใชรวมกันได 

- หองปฏิบัติการเครื่องพิมพวัตถุ 3มิติ (RAPID PROTOTYPE) 

- หองปฎิบัติการงานไม 

- หองปฎิบัติเครื่องไดคัท– เคทอง 

3) หองสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสาร ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่บูรณาการใช

พื้นที่รวมกับหองสมุดของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนหองสมุดสวนกลางของ มทร.พระนคร ศูนย

โชติเวช 

4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกดานการวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เชน 

ฐานขอมูลวิจัยของบุคลากรภายในคณะ ขอมูลสารสนเทศดานแหลงทุนวิจัย ขอมูลสารสนเทศดานการ

ตีพิมพเผยแพร หรือฐานขอมูลแหลงอางอิงการวิจัย 

5) การสนับสนุนใหเขารวมการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

หรือนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับประเทศ เชน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล การประชุมวิชาการนานาชาติ (ICON SCI) งานวันนักประดิษฐ งานมหกรรมงานวิจัย

แหงชาติ” (Thailand Research Expo) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ในปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดรับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย และงานสรางสรรค ดังน้ี 

- งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

แหลงงบประมาณ งบประมาณป 2561 

งบประมาณเงินรายจาย 8,438,300 บาท 

งบประมาณเงินรายไดหนวยงาน 50,000 บาท 

งบประมาณวิจัยสถาบัน 100,000 บาท 

รวม 8,588,300 บาท 
 

- งบประมาณสนุบสนุนทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา(วิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือคนรุนใหม) 

แหลงงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย 
งบประมาณป 2561 

210,000 บาท 
 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 20 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ในปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ไดใหการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการเผยแพร ผลงานวิจัย ในปงบประมาณ 2561ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ขอ 11. 

ผลงานวิจัยของผูรับทุนตองตีพิมพ หรือเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ภายใน

ระยะเวลา 1ป หลังสื้นสุดการวิจัย ฯลฯ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ตีพิมพเผยแพรผลงานหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ 

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

ในปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีการพัฒนาสมรรถนะใหแก

อาจารยและนักวิจัย ในรูปแบบโครงการและกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

- การเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ ณ ตึกสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- การประชาสัมพันธใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัย ผานเว็บไซตคณะ 

- สรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย โดยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเดนแกนักวิจัยที่มี

ผลงานดีเดน 

คณะสถาปยกรรมศาสาตรและการออกแบบ มอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเดนแกนักวิจัยทีม่ีผลงาน

ดีเดน ประจําป  2560 จํานวน 3 เรื่อง  

1. อาจารยมทัธนี   ปราโมทยเมือง 

เรื่อง การศึกษาอัตลกัษณวัฒนธรรมไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพื้นเมือง 

ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุร ี 

2. อาจารยสาธิต เหลาวัฒนพงษ 

เรื่อง การศึกษาและพฒันาเสนใยจากตาลโตนดเพื่อใชในการออกแบบเครือ่งเรือนภายในที่พัก

อาศัย จังหวัดเพชรบรุ ี

3. อาจารยกรณพงศ  ทองศร ี

เรื่อง  การศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อตอบสนองตอการใช

งานสําหรับเด็กออนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา 

“บานเฟองฟา”  ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 21 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

1. ผูประดิษฐ/ออกแบบย่ืนจํานงขอรับความคุมครอง 

2. ทําหนังสือถึงสถาบันวิจัยและพฒันา 

3. ตรวจสอบเอกสาร 

4. ยกรางคําขอ 

5. แจงผูประดิษฐ/ออกแบบ 

6. เสนออธิการบดีลงนาม 

7. ย่ืนเสนอตอกรมทรพัยสินทางปญญา 

8. เสร็จสิ้นข้ันตอน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

6 6 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.2.1-01 เว็บไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ HTTP://ARCH.RMUTP.AC.TH/ 

สถอ.2.1-02 FACEBOOK FANPAGE>FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN RMUTPTHAILAND 

สถอ.2.1-03 เว็บไซตมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพฒันาHTTP://IRD.RMUTP.AC.TH/ 

สถอ.2.1-04 ครุภัณฑผลิตช้ินงานตนแบบ 3 มิติ 

สถอ.2.1-05 ครุภัณฑเครื่องไดคัท-เคทอง แบบปอนอัตโนมัติ 

สถอ.2.1-06 เอกสารอนุมัติโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถอ.2.1-07 เอกสารแบบขอตกลงการรับทุน โครงการสิ่งประดิษฐและนวัฒกรรมเพื่อคนรุนใหม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถอ.2.1-08 รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61) 

สถอ.2.1-09 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถอ.2.1-10 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2547 

สถอ.2.1-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนคาใชจายในการนําเสนอ



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 22 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 

สถอ.2.1-12 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินกองทุนเพือ่การวิจยัเปนเงนิ

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสาร 

สถอ.2.1-13 เว็บไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ HTTP://ARCH.RMUTP.AC.TH/RESEARCH 

สถอ.2.1-14 การมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเดน คณะสถาปยกรรมศาสาตรและการออกแบบ ประจําป  

2560จํานวน 3 เรื่อง  

1. อาจารยมทัธนี ปราโมทยเมอืง 

เรื่อง การศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมไท-ยวนเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพืน้เมอืง

ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวนอําเภอเสาไหจังหวัดสระบุรี 

2. อาจารยสาธิต เหลาวัฒนพงษ 

เรื่องการศึกษาและพัฒนาเสนใยจากตาลโตนดเพื่อใชในการออกแบบเครื่องเรือนภายในที่

พักอาศัย จังหวัดเพชรบุรี 

3. อาจารยกรณพงศ  ทองศร ี

เรื่องการศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อตอบสนองตอ

การใชงานสําหรับเด็กออนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะหเด็กออนพิการ

ทางสมองและปญญา “บานเฟองฟา”  ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

จุดเดน 

1. อาจารยมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพฒันาดานการวิจัย 

2. ระบบและกลไกเอื้อประโยชนใหผลการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามระบบที่กําหนด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสรางระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน 

2. ผลักดันและสงเสริมการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  
 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวบุศรินร  มั่นวิชาชัย หัวหนางานวิจัยและพฒันา 
 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 23 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดชองตัวบงชี้:  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 -5 

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุมขและค2  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000บาทข้ึนไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย(นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมลาศึกษาตอ) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 8,488,300  

 21  
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
 404,204.76 

X 5 
 60,000 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 24 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ผลการดําเนินงาน : 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561  (1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61)มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯดังน้ี.- 

ขอมูลพื้นฐาน 

สาขาวิชา 

รวม 
การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 

สถาปตยกรรม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 12 7 7 26 

- ปฏิบัติงานจริง 10 5 6 21 

- ลาศึกษาตอ 2 2 1 5 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอก 

4,570,500 1,907,500 2,010,300 8,488,300 

เงินสนับสนุนจากภายใน 4,570,500 1,907,500 2,010,300 8,488,300 

เงินสนับสนุนจากภายนอก - - - - 

คาเฉล่ียของทุกกลุม 31.74 22.71 23.93 33.68 
 

ผลการดําเนินงาน 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

8,488,300 
X 100 = รอยละ 141.47 = 5 คะแนน 

60,000.00 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีคะแนนรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักฯ = 5 คะแนน-- 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(บาท/คน) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

สายวิทย ๔๒,๐๐๐ บาท 

(๓.๕๐ คะแนน) 404,204.76 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.2.2-01 ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ 

สถอ.2.2-02 ตารางขอมลูจํานวนอาจารยประจํา 
 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 25 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

จุดเดน 

1. อาจารยมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพฒันาดานการวิจัย 

2. จํานวนงบประมาณตออาจารยมคีาเฉลี่ยทีสู่งกวามาตรฐาน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  
 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวบุศรินทร  มั่นวิชาชัย หัวหนางานวิจัยและพฒันา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 26 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุมขและค2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนด

ไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนด

ไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละละ 30 ข้ึนไป 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนด

ไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละละ 20 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ: 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยัตามสูตร 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 

X5  ผลรวมถวงน้ําหนักของผงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 27 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบตัร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม

อยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสงัคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดาํเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตวท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 28 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผานสือ่

อิเลก็ทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2560 มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

ขอมูลพื้นฐาน 

(COMMON DATA SET) 

ปการศึกษา 2560 

(1มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61) 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 

สถาปตยกรรม รวม 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 12 7 7 26 

- ปฏิบัติงานจริง 10 5 6 21 

- ลาศึกษาตอ 2 2 1 5 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - 

- ปฏิบัติงานจริง - - - - 

- ลาศึกษาตอ - - - - 

จํานวนผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 

5 - - 1.0 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาตหิรือวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (0.40) 

- - - - 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่2(0.60) 

- - - - 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 29 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ขอมูลพื้นฐาน 

(COMMON DATA SET) 

ปการศึกษา 2560 

(1มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61) 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 

บรรจุภัณฑ 

สถาปตยกรรม รวม 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯหรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี1 (0.80) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ

ก.พ.อ. (1.00) 

 - - - 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) 7 - - 7.0 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผาน 

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว0(1.00) 

- - - - 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ วาจาง

ใหดําเนินการ (1.00) 

- - - - 

- ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ 

ไดรับการจดทะเบียน (1.00) 

- - - - 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว0(1.00) 

2 - - 2.0 

ผลรวมถวงน้ําหนัก ผลงานทางวิชาการ 14.00 - - 10.00 

จํานวนงานสรางสรรค 

- งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสือ่อิเลก็ทรอนิกส 

ONLINE (0.20) 

- - - - 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

(0.40) 

- - - - 

- งานสรางสรรคท่ีได รับการเผยแพรในระดับชาติ

(0.60) 

6 2 6 14 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ (0.80) 

- - - - 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

- - - - 

ผลรวมถวงน้ําหนัก ผลงานสรางสรรค 6 2 6 8.40 

 
 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 30 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ผลการดําเนินงาน 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

17.40 
X 100 = รอยละ 66.92 = 5คะแนน 

26 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีคะแนนรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักฯ = 5คะแนน 
 

สาขาวิชา 
งานวิจัย งานสรางสรรค 

ผลรวม  

ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนอาจารย 

และนักวิจัย ประจํา

ทั้งหมด 

รอยละของ 

ผลรวม      

ถวงนํ้าหนัก 

คะแนน จํานวน

ผลงาน 

คาถวง

นํ้าหนัก 

รวมคาถวง 

นํ้าหนัก 

จํานวน

ผลงาน 

คาถวง

นํ้าหนัก 

รวมคาถวง 

นํ้าหนัก 

การออกแบบ 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

13 0.69 9.00 6 0.60 3.60 12.60 12 105.00 5.00 

การออกแบบบรรจุภัณฑ - - - 2 0.60 1.20 1.20 7 17.14 2.85 

สถาปตยกรรม - - - 6 0.60 3.60 3.60 7 51.43 5.00 

รวม 3 สาขาวิชา 13 0.69 9.00 14 3.60 8.40 17.4 26 66.92 5.00 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

20 66.92 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.2.3-01 สูจบิัตรนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2561 

สถอ.2.3-02 เกียรติบัตรนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2561 

สถอ.2.3-03 รายงานสบืเน่ือง การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 

สถอ.2.3-04 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 31 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

จุดเดน 

1.  

2.  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผลักดันและสรางความตระหนักในการพัฒนาอาจารยทางดานผลงานวิชาการ 

2. ปรับระดับสัดสวนภาระงานใหเหมาะสมแตละพันธกิจ 

3. สนับสนุนและสงเสริมสมรรถนะดานผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

4. สงเสริมการสรางผลงานสรางสรรคและการจดสทิธิบัตรผลิตภัณฑ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี้ นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวบุศรินทร  ม่ันวิชาชัย หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 32 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 3การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  :  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ชนิดของตัวบงชี:้กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4ขอ 

มีการดําเนินการ 

5ขอ 

มีการดําเนินการ 

6ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2560มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  (ขีด  หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัว

บงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยจัดทําการสํารวจความตองการ ดานการบริการ

วิชาการ โดยใชแบบสํารวจความตองการจากชุมชน ในการดําเนินงานแตละโครงการ และไดจัดใหมีคําสั่ง

แตงต้ังคณะกรรมการ  และมีการจัดทํารายงานการประชุมเกี่ยวกับการทําแผนการบริการวิชาการ 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการบริการ

วิชาการในรายวิชาการออกแบบสถาปตยกรรมภายในของ อาจารยปริณัน บานช่ืน  และมีการจัดทําแบบ

การนําความรูไปใชประโยชนเพื่อใชในการประเมินผลของชุมชน 

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ประกอบดวย 

1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมชุมชน เพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว

และเศรษฐกิจภายในชุมชน 

2) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน 

3) โครงการบูรณาการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “สงเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑชุมชน บรรจุภัณฑทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทาง

สถาปตยกรรม” 
 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 33 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1และ

นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป โดยนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ (PDCA) 

มาใชในการพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคมและไดจดัทํารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

จัดทําแผนรายละเอียดของการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการบริการสังคม 

(IMPROVEMENT PLAN)เพื่อพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคมและไดจัดทํารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 

 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบไดมีการสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน

ระดับมหาวิทยาลัย โครงการบูรณาการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

6 6 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 34 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.3.1-01 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สถอ.3.1-02 แบบสํารวจความตองการจากชุมชน 

สถอ.3.1-03 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบรกิารวิชาการแกสังคม 

สถอ.3.1-04 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการทําแผนการบริการวิชาการ 

สถอ.3.1-05 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมชุมชน เพื่อ

รองรับกิจกรรมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน 

สถอ.3.1-06 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจภายในชุมชน 

สถอ.3.1-07 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบูรณาการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “สงเสริมสมรรถนะผลติภัณฑ

ชุมชน บรรจุภัณฑทองถ่ินและสิ่งแวดลอมทางสถาปตยกรรม” 

สถอ.3.1-08 รายงานการประเมินความสําเร็จของโครงการ 

สถอ.3.1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

สถอ.3.1-10 แผนรายละเอียดของการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาการบริการสังคม 

(IMPROVEMENT PLAN) 

 

จุดเดน 

1. บริการวิชาการแกชุมชนแบบย่ังยืนภายใตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย (AREA BASED) 

2. การมสีวนรวมบริการวิชาการแกสงัคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวปริณัน  บานช่ืน หัวหนางานบริการวิชาการ 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 35 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 4การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4ขอ 

มีการดําเนินการ 

5ขอ 

มีการดําเนินการ 

6ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2560มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ กําหนดผูรับผิดชอบหรือหัวหนางานศิลปวัฒนธรรม 

ฝายกิจการนักศึกษา ตามโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะ 

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประ

สงคของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

ดําเนินการจัดทําแผนงานศิลปวัฒนธรรมและกําหนดเสนอของบประมาณดานศิลปวัฒนธรรม 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งานแผนดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาสเพื่อใหผลการดําเนินงานตามระยะเวลา 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดทํารายงานสรุปโครงการและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย กิจกรรมแหเทียน

พรรษา กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมไหวครูและครอบครูชาง และกิจกรรมทําบุญคณะ 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดําเนินการรวบรวมขอเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการกิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง

ดานศิลปวัฒนธรรม (IMPROVEMENT PLAN) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

จัดทําโปสเตอรเผยแพรผลงานและขอมูลกิจกรรมลงเวปไซตคณะ 

 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

มีการกําหนด สรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ มีการเขารวมงานดานดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม และไดรับเกียรติบัตร 
 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 36 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

7 7 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.4.1-01 คําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและผูมีหนาที่รับผิดชอบ

ตามโครงสราง (เพิ่มเติม) 

สถอ.4.1-02 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ 

สถอ.4.1-03 สรปุเลมการดําเนินโครงการ 

สถอ.4.1-04 1) คาเฉลี่ยตอการเขารวมโครงการอนุรักษ  ฟนฟูสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อ

ตอบคําถามตามวัตถุประสงคของโครงการ 

2) คาเฉลี่ยตอการเขารวมโครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการออกแบบสูสากล 

สถอ.4.1-05 1) improvement planโครงการอนุรกัษ ฟนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2) improvement planโครงการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การออกแบบสูสากล 

สถอ.4.1-06 เว็ปไซยคณะและโปรเตอรHTTP://WWW.ARCH.RMUTP.AC.TH 

สถอ.4.1-07 เกียรติบัตร 

 

จุดเดน 

1. บริบทและศาสตรของคณะเอื้อตอการดําเนินงานพันธกจิดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ 

2.  



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 37 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี้ นายชูเกียรติ  อนันตเวยทนนท รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นายศรัณยู  สวางเมฆ หัวหนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 38 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 :การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

7 7 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน :  

ในปการศึกษา 2560   การรายงานผลการดําเนินงาน แยกตามหนวยงานทีร่ับผิดชอบดังน้ี.-  

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน: 7 ขอ ผูกํากับตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ รองคณบดีฝายวางแผน หัวหนางานแผน 

5.1.2 การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนางานการเงิน 

5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝายวางแผน หัวหนางานแผน 

5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสํานักงานคณบด ี

5.1.5 การจัดการความรู รองคณบดีฝายวิชาการฯ หัวหนางานการจัดการความรู 

5.1.6 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนางานบุคลากร 

5.1.7 การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนางานประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 39 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.1.1การพัฒนาแผนกลยุทธ 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี

และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ดําเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ ดังน้ี 

1.1 จัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร

ทุกหนวยงาน ในที่ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดําเนินงานตามนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันดยเปนแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

1.2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน และระดับคณะ

ถายทอดสูหนวยงานระดับฝาย 

1.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป 5พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ

สอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การ

วิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม5 ประเด็นยุทธศาสตร 7 เปาประสงค 9 กลยุทธ 43 มาตรการ ตามแผนความ

เช่ือมโยงยุทธศาสตรงบประมาณ การติดตาม/การรายงานผล การประเมินผล และการทบทวนแผน 

1.4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

1.5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 5พันธกิจ 

1.6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป และรายงานผลตอคณะ

กรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา 

1.7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ และรายงานผลตอคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 

1.8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 40 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.1-01 แผนยุทธศาสตรการพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2560-2574 

สถอ.5.1.1-02 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

สถอ.5.1.1-03 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

สถอ.5.1.1-04 แผนการพฒันาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕ 

สถอ.5.1.1-05 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

สถอ.5.1.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 

สถอ.5.1.1-07 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

สถอ.5.1.1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

สถอ.5.1.1-09 บันทึกขอความ เรือ่ง การถายทอดแผนกลยุทธสูหนวยงานภายใน 

 

จุดเดน 

1. แผนการพัฒนาใหความสําคัญกับบุคลากรทุกภาคสวนในการระดมความคิด เสนอแนะ 

และดําเนินการ จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2.  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นายอาณัฎศิริพิชญตระกลู รองคณบดีฝายวางแผน 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวนุชจรี  ลิ้มศร ี หัวหนางานแผน 

 

 

 

   



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 41 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.1.2การวิเคราะหขอมลูทางการเงิน 

 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวน

คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองเพือ่วิเคราะห

ความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ

แขงขัน 

2.1 ดําเนินการทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย

เปรียบเทียบการใชทรัพยากรตอผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.3 มหาวิทยาลัยโดยกองคลังเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560สําหรับทุกผลผลิตและรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบของ

กรมบัญชีกลางกําหนด 

2.4 จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลิตและเปรียบเทียบผลการคํานวณ

ตนทุนตอหนวยผลิต ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.2-01 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สถอ.5.1.2-02 รายงานผลการดําเนินงานาตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สถอ.5.1.2-03 รายงานผลการคํานวณตนทุนดานการจัดการเรยีนการสอนของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

สถอ.5.1.2-04 บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สถอ.5.1.2-05 รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 42 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

จุดเดน 

1.  

2.  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  
 

ผูรบัผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวนพรัตน  คําอินทร หัวหนางานการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 43 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.1.3  การบริหารความเสี่ยง  

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

3.1 ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่จัดทําแผนความเสี่ยงและ

ดําเนินงานตามนโยบายควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

3.2 จัดทําแผนความเสี่ยงประจําป พ.ศ. 2560 

3.3 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของคณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบจํานวน 10 ภาระงาน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ/นโยบาย/งบประมาณ  

3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ การพัสดุ การบรหิารงานบคุคลและการพฒันา

บุคลากร 

3.5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการควบคุม

ภายในและบริหารความเสี่ยง 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.3-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

สถอ.5.1.3-02 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2560 

สถอ.5.1.3-03 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
 

จุดเดน 

1.  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนการติดตามและมีกระบวนการในการติดตามผลการดําเนินงานจรงิจงัและ

เห็นผลอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  
 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นายอาณัฎศิริพิชญตระกลู รองคณบดีฝายวางแผน 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงคเงิน หัวหนางานบรหิารความเสี่ยง 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 44 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 

 4. บรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทัง้ 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 

๑๐ ประการ สามารถอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจนไดดังตอไปน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีการบริหารจัดการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํป 

ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีการบริหารงานดวยหลักประสิทธิภาพ 

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนใหแกนักศึกษา  

2.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารยและเจาหนาที่ทั้งดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและทกัษะใน

การปฏิบัติงาน 

2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ หรือเครื่องใชสํานักงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณาจารย

และเจาหนาที่อยางเพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานและการบริการแกผูที่เกี่ยวของไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

มีชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอนะนําหรือขอรองเรียนจากบุคลากรภายในคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ นักศึกษา ผูปกครองสถานประกอบการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

หลากหลายชองทางเชนแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน Line Facebook E-mail หรือชองทางไปรษณีย

กลองรับฟงความคิดเห็นเปนตน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

4.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากรภายในคณะฯ อยางชัดเจนทุกตําแหนงเชน คําสั่งโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบภายในคณะฯ 

4.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละตําแหนง 

โดยพิจารณาความเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน 

5. หลักความโปรงใส (Transparency)  

5.1 มีการแตงต้ังบุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาํ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบจํานวน๒ทานเพื่อกํากับ ดูแล และสอบทานการบริหาร

จัดการภายในคณะฯ รวมถึงการใหคําปรึกษา และช้ีแนะแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะฯ ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.2 มีการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ การใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ

เงินรายไดประจําปจากสํานักงานตรวจสอบภายใน (ตสน.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เชน การบริหารจัดการเรื่องการใชจายเงิน การออกใบสําคัญรับเงิน การบันทึกการลงบัญชีรายวัน เปนตน 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation)  

6.1 บุคลากรภายในคณะมีสวนรวมในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

6.2 บุคลากรภายในคณะฯ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในโอกาสตางๆ เชน การประชุม

รองคณบดีฝายตางๆ การวางแผนการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในแตละปงบประมาณ เปนตน 

6.3 การดําเนินโครงการตางๆ ภายในคณะฯ ทั้งคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ลวนมี

สวนรวมในการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จ  

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  

7.1 มีการมอบหมายการปฏิบัติราชการใหรองคณบดีทั้ง๔ฝายปฏิบัติราชการแทนคณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ในกรณีที่ติดภารกิจหรือไมสามารถมาปฏิบัติราชการเพื่อ

การบริหารจัดการภายในคณะฯ ใหมีความคลองตัว 

7.2 มีการมอบหมายใหรองคณบดีทั้ง๔ฝายประเมินบุคลากรภายในสังกัดตนเอง เพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่รับผิดชอบเพื่อรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน

ในแตละรอบการประเมิน 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 

มีการบริหารงานหรือปฏิบัติราชการภายใต กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย เชนกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการหรือลูกจาง

ช่ัวคราวภายในคณะเปนตน 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 

9.1 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาที่ของคณะ ไมมี

การจํากัดเงื่อนไข ในเรื่องเพศ การมีสิทธิพิเศษ เชน ตองไดรับเกียรตินิยม เปนตน 

9.2 การรบัสมัครนักศึกษาไมมีการกีดกันในเรื่องเพศ สถานะทางครอบครัว เปนตน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

10.1 มีการใหสิทธิแกบุคลากรภายในคณะฯ เปนตัวแทนหรือเสนอช่ือตัวแทนเขารับการ

ประกวดหรือเขารับการฝกอบรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

10.2 มีการใหบุคลากรในคณะฯ ไดคัดเลือกกันเองเพื่อหาตัวแทนปฏิบัติหนาทีเ่ปนกรรมการ

สรรหาคณบดี  
 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 46 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.4-01 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สถอ.5.1.4-02 ผังยุทธศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

สถอ.5.1.4-03 คําสั่งแตงต้ังรองคณบดีมอบอํานาจแทนคณบดี 

สถอ.5.1.4-04 หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรจากภายนอก 

สถอ.5.1.4-05 บันทึกขอความ เรือ่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 

สถอ.5.1.4-06 คําสั่งโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

สถอ.5.1.4-07 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมประจําคณะ 

สถอ.5.1.4-08 หนังสือตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒ ิ

สถอ.5.1.4-09 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 

สถอ.5.1.4-10 สําเนารายงานการประชุมการสรรหาหัวหนาสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

สถอ.5.1.4-11 แบบสํารวจการแจงความประสงคการเขารวมโครงการฯ 

 

จุดเดน 

1. ผูบริหารเขาใจบรบิทของคณะและบรหิารแบบคิดอยางสรางสรรคทําอยางมืออาชีพ 

2. สรางวัฒนธรรมองคกรแบบมสีวนรวมทกุภาคสวนในการบรหิารคณะ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ รองคณบดีฝายวางแผน 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางกฤตยา  แรทอง เลขานุการคณะ 
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:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.1.5 การจัดการความรู 

 5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลงเรียนรู

อื่นๆตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจดานการผลติ

บัณฑิตดานการวิจัยและการพัฒนาระบบงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร

และบริหารจัดการความรูในองคกรเพื่อจัดทําแผนการจัดการความรูปงบประมาณพ.ศ.2560ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตลอดจนไดนําเอาปญหา

อุปสรรคที่พบขอเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพ ในปงบประมาณพ.ศ. 2559

มาพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็นความรูและเปาหมาย การจัดการความรูในปงบประมาณพ.ศ. 2560 

5.2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู และทักษะดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย 

และการพัฒนาระบบงาน อยางชัดเจนตามประเด็นความรูโดยกําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู

ตามประเด็นความรูไวในเปาหมาย และแผนการจัดการความรู 

5.3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)

เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูโดยนายธานีสุคนธะชาติคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบและบุคลากรตาง ๆ ภายในคณะทีม่ีความรูความสามารถในดานตางๆ ดําเนินกิจกรรม

การจัดการความรูใหเขาถึงความรูโดยชองทางตางๆและมีกิจกรรมการถายทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรูจาก

ผูปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตลอดจนการสื่อสารผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯเผยแพรบนเว็บไซต KM Web Blog Facebook เพื่อความสมบูรณในการ

สื่อสารและถายทอดความรูใหถึงกลุมเปาหมายดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

5.4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆที่เปน

แนวปฏิบั ติที่ ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicitknowledge) โดยคณะจัดทําทะเบียนความรูรวบรวมองคความรู/คลังความรู/แนวปฏิบัติที่ดีและ

เผยแพรบนเว็บไซต KM 

5.5 มีการเขารวมการถายทอดความรูในระดับประเทศในงานโครงการประชุมสัมมนาเครือขาย

การจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งที่ 11โดยสงผลงานภาคโปสเตอรของนักศึกษา และเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน COP ตางๆที่ทาง

ผูจัดงานไดจัดไว 

5.6 รางวัลหนวยงานการจัดการความรูดีเดนในงาน 13 ป RMUTP 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.5-01 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงค  และ

มาตรการการจัดการความรู คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ 2561 

สถอ.5.1.5-02 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2561 

สถอ.5.1.5-03 การจําแนกองคความรูทีจ่ําเปน ปงบประมาณ 2561 

สถอ.5.1.5-04 เวปไซคงานการจัดการความรู คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

สถอ.5.1.5-05 คลังความรูและทะเบียนความรู คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

สถอ.5.1.5-06 สงผลงานเขารวมจัดแสดงโปสเตอร ในโครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครัง้ที ่

11 

สถอ.5.1.5-07 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน COP  โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครัง้ที ่

11 

สถอ.5.1.5-08 รางวัลหนวยงานดีเดนดานการจัดการความรู ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 
 

จุดเดน 

1. ผูบริหารคณะใหการสนับสนุนในดานของการจัดการความรูทั้งในสวนของนักศึกษา และ

บุคลากร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เน่ืองจากภาระงานภายในคณะที่เยอะจึงทําใหบางครั้งการจัดกิจกรรมตางๆ ไมไดตาม

เปาหมาย 

2.  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  
 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นายศิรวัชรพัฒคุม หัวหนางานจัดการความรู 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 49 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.1.6การพัฒนาบุคลากร 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

6.1 แผนการพัฒนาอาจารยบรรจุใหม 

- จัดโครงการอบรมเพื่อใหมีความรูในดานเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจน

จรรยาบรรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย 

- แตงต้ังอาจารยพี่เลี้ยง ทําหนาที่แนะนําใหคําปรึกษาดานพันธกิจและงานที่ไดรับมอบหมาย

อื่นๆ 

6.2 แผนการพัฒนาอาจารยประจํา 

- พัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนตามเปาหมาย

และแผนพัฒนาบุคลากร 

- พัฒนาดานตําแหนงทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนวิจัย ทุน

สนับสนุน การตีพิมพผลงานวิจัย การจัดอบรมการทําผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ืองตามเปาหมาย 

- พัฒนาความสามารถดานการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและ

ประเมิน อยางตอเน่ือง ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 

- จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําป และสิทธิประโยชนในการ

เบิกจายตามสิทธ์ิ 

- จัดอบรมดานการวิจัยและงานวิชาการ เพื่อการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ 

- จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหอาจารยไดมีเวทีแลกเปลี่ยนในการถายทอดความรู 

และสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานภายนอก 

6.3 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

- พัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนตามเปาหมาย

และแผนพัฒนาบุคลากร 

- พัฒนาความสามารถดานการทํางาน โดยการจัดงบประมาณเพื่อใชในการเขารวมอบรมทั้ง

ในระดับคณะมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 

- จัดสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําป และสิทธิประโยชนในการ

เบิกจายตามสิทธ์ิ 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 50 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.6-01 แผนพัฒนาบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

สถอ.5.1.6-02 รายงานการเขารวมฝกอบรม โครงการ สมัมนา 

สถอ.5.1.6-03 คูมือมาตรฐานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถอ.5.1.6-04 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 

จุดเดน 

1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายอาชีพ 

2. บุคลากรใหความสําคัญในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของตนเอง 

3. บุคลากรใหความรรวมมือในการพัฒนาองคกร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทําผลงานทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นายพีรัฐ  ลิมปาภรณ รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวสรอยสุดา  แสงจันทร หัวหนางานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 51 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

5.1.7 การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

เปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ

คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

7.1 ดําเนินการวางระบบการทํางานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผูรับผิดชอบทุกตัวบงช้ี โดย

มีแผนการดําเนินงานและแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ี และจัดเก็บขอมูล

รายงานตามเปาหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อรับผิดชอบ

ดูแล กํากับติดตามงาน กําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ   

7.2 ดําเนินการติดตาม รวบรวมผลประเมินคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดจัดทํารายงาน

ประจําปเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัย  และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา  โดยรายงานขอมูลใน CHE QA ONLINE  และนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนของคณะ   

7.3 นําผลจากการรับตรวจประเมินคุณภายภายในและภายนอกมาจัดทําแผนปรบัปรงุพฒันาเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อรับทราบและพิจารณางบประมาณ กิจกรรมสงเสริม มีระบบฐานขอมูล

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (HTTP://CHEQA.RMUTP.AC.TH/) และระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ

ภายใน (IQA) (HTTP://IQA.RMUTP.AC.TH/) และจัดใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

จากความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต และสํารวจความตองการการรับบริการทางวิชาการกบัหนวยงาน

หรือชุมชนภายนอก 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.7-01 เปาหมายคุณภาพนโยบายตัวบงช้ี (KPI) ปการศึกษา 2560 

สถอ.5.1.7-02 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 

สถอ.5.1.7-03 ประกาศระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถอ.5.1.7-04 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากบัดูแลตัวบงช้ี และจัดเกบ็ขอมูล  

รายงานตามเปาหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับ

คณะ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ประจําปการศึกษา 2560 

สถอ.5.1.7-05 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา2557 (ปรับปรุงและ

แกไข) ใชปการศึกษา 2560 

สถอ.5.1.7-06 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปการศึกษา 2560 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 52 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.1.7-07 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ปการศึกษา 2559 

สถอ.5.1.7-08 แผนพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพ (IMPROVEMENT PLAN) ประจําปการศึกษา 2559 

สถอ.5.1.7-09 ระบบฐานขอมลูดานการประกันคุณภาพการศึกษา HTTP://CHEQA.RMUTP.AC.TH 

สถอ.5.1.7-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) HTTP://IQA.RMUTP.AC.TH 
 

จุดเดน 

1. ผูบริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพทุกภาคสวน คํานึงผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

ในดานประโยชนที่จะไดรับ 

2. บุคลากร ผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บรายงานขอมูล ดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเกิดความ

สอดคลอง ตองานประกันคุณภาพโดยยึดเปนแนวทางปฏิบัติ 

3. การใชระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล เพื่อความสะดวกตอการ

จัดเก็บเอกสาร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง 

ผูกํากับตัวบงชี้ นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นางสาวโปรดปราน  เพชรสด หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 53 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2: การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1ขอ 

มีการดําเนินการ 

2ขอ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2560มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  (ขีด  หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ดําเนินการวางระบบการทํางานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผูรับผิดชอบทุกตัวบงช้ี โดยมี

แผนการดําเนินงาน และแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ี และจัดเก็บขอมูล 

รายงานตามเปาหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรประจําป

การศึกษา 2560 

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงาน

ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดูแลตัวบงช้ี ซึ่งเปนผูบริหารคณะตามคําสั่งมีหนาที่

กํากับติดตามการดําเนินงานทุกหลักสูตร และมีการรายตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเมือ่สิน้

ภาคการศึกษา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

อํานวยความสะดวกตอผูดําเนินการรายงาน มีการจัดสรรงบประมาณผานโครงการกิจกรรมแตละ

สาขาวิชาเพื่อใชพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และอาจารย 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

ทุกหลักสูตรดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ไดรับรับตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามกําหนดของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27-30มิถุนายน2561 

และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 54 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

ดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

คราวที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและใหขอเสนอแนะถึงแนวทางและนโยบาย

การพัฒนาหลักสูตรปการศึกษา 2560 และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในป พ.ศ. 2561 ตอไป 

 6. มีผลการรปะเมินคุณภาพหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 27-30มิถุนายน2561 พบวา ผานการกํากับมาตรฐาน

ทุกหลักสูตร 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

(ขอ) 

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
การบรรลุเปาหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน    

6 6 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.2-01 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ี และจัดเก็บขอมูล รายงาน

ตามเปาหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2560 

สถอ.5.2-02 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

สถอ.5.2-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ปการศึกษา 

2560 

สถอ.5.2-04 ระบบภาระงาน มคอ. HTTP://REG.RMUTP.AC.TH 

สถอ.5.2-05 ภาพกิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2560 

สถอ.5.2-06 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สถอ.5.2-07 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

 

 



สวนที่  3  การประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ สกอ. 3 - 55 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปการศึกษา 2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

จุดเดน 

1. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใชสําหรบัการพัฒนาหลักสูตรและ

สาขาวิชา 

2. มหาวิทยาลัยดําเนินงานการออกแบบและพฒันาระบบภาระงาน มคอ.  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  
 

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง 

ผูกํากบัตัวบงช้ี นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก 

นางมัทธนี  ปราโมทยเมือง 

นายกรณพงศ  ทองศร ี

หัวหนางานหลักสูตร 

 



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-1 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

   

 

 

 

สวนท่ี 4  

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ี 

ตามเกณฑสกอ. ปการศึกษา 2560 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-2 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตารางแสดงผลการประเมนิตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ระดบัคณะ 

ประจําปการศกึษา 2560(1 มิ.ย. 60–31 พ.ค. 61)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ปการศึกษา 

2559 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2560 

ตัวต้ัง/

ตัวหาร 
ผล คะแนน 

บรรลุ 

เปาหมาย 

(/) 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม (สกอ.1.1)(ผลลัพธ) 
3.24 3.20คะแนน 

9.62 
3.21 3.21  

3 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (สกอ.1.2) (ปจจัย

นําเขา) 

1.02 รอยละ 25 
5 

19.23 2.40  
26 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.1.3) 

(ปจจัยนําเขา) 

1.02 รอยละ 30 
4 

15.38 1.28  
26 

1.4 จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.

1.4) (ปจจัยนําเขา) 

0 รอยละ 15 
9.49 

118.62 0  
8 

1.5 การบริการนักศกึษาระดับปริญญา

ตรี (สกอ.1.5) (กระบวนการ) 
5 6ขอ 6 6 5  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี (สกอ.1.6) (กระบวนการ) 
5 6ขอ 6 6 5  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1  
  

2.81 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

(สกอ.2.1)(กระบวนการ) 

5 6 ขอ 6 6 5  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค(สกอ.2.2)(ปจจัยนําเขา) 
5 

42,000.00

บาท 

8,488,300 
404,204.76 5  

21 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและ นักวิจัย (สกอ.2.3)(

ผลลัพธ) 

 รอยละ 20 
18.40 

70.77 5  
26 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2  
   

5 
 

  



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-3 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตารางแสดงผลการประเมนิตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ระดบัคณะ 

ประจําปการศกึษา 2560(1 มิ.ย. 60–31 พ.ค. 61)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

คะแนน 

ปการศึกษา 

2559 

เปาหมาย 

ปการศึกษา 

2560 

ตัวต้ัง/

ตัวหาร 
ผล คะแนน 

บรรลุ 

เปาหมาย 

(/) 

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม(สกอ.

3.1) (กระบวนการ) 
5 6 ขอ 6 6 5  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3  
   

5 
 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 

(กระบวนการ) 

5 7ขอ 7 7 5  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4  
   

5 
 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบันและเอกลักษณของคณะ

(สกอ.5.2)(กระบวนการ) 

5 7ขอ 7 7 5  

5.1.1 การพัฒนาแผน  
    

 

5.1.2 การเงิน  
    

 

5.1.3 การบริหารความเส่ียง  
    

 

5.1.4 หลักธรรมาภิบาล  
    

 

5.1.5 การจัดการความรู  
    

 

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร  
    

 

5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน       

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร(สกอ.5.2) 

(กระบวนการ) 

5 6ขอ 6 6 5  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5     5  

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5     3.99  
  



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-4 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ตารางวิเคราะหผลการประเมิน (IPO)ระดับคณะ 

 

 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 

1.3,1.4, 

2.2) 

P 
(1.5, 1.6, 

2.1,3.1,4.1, 

5.1,5.2) 

O 
(1.1,2.3) 

คะแนน

เฉลีย่ 

 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

1. การผลิตบณัฑิต 1.23 5.00 3.21 2.82 การดําเนินงานระดับพอใช 

2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

รวม 2.17 5.00 4.11 3.99 การดําเนนิงานระดบัด ี

ผลการประเมิน การ

ดําเนนิงาน

ตองปรับปรุง 

การ

ดําเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การ

ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ

ดําเนนิงาน

ระดับด ี

 

 

* หมายเหต ุ ตวับ่งชีที 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลียของผลการประเมินระดบัหลกัสูตรทกุหลักสูตร 

  



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-5 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

ผลการวิเคราะหจุดเดน/จุดทีค่วรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดานอาจารยประจํา

คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. การบริการนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

จุดเดน 

1. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตดานคุณภาพและภาวะการมีงานทําอยูในเกณฑดีมาก 

2. หลักสูตรเนนการปฏิบัติและบูรณการรายวิชากับพันธกจิอืน่ๆ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท้ังในและตางประเทศ 

5. คณะสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

6. อาจารยดําเนินการลาศึกษาตอตามแผน 

7. อาจารยเขาอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการเสนอผลงานเพ่ือกําหนดตําแหนงวิชาการ 

8. อาจารยมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการ 

9. การใชเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพ่ือการใหขอมูลกับนักศึกษา 

10. การใกลชิดกับนักศึกษาในช่ัวโมง HR เพ่ือใหคําปรึกษา และแนะนาํเร่ืองตางๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. มาตรการอัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษา 

2. พัฒนาสงเสริมศักยภาพทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3. พัฒนาคุณวุฒิท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพชองอาจารย 

4. การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารยไมเปนไปตามระยะเวลากําหนดของหลักสูตร 

5. ควรเตรียมผลงานทางวิชาการต้ังแตอายุราชการยังไมถึงเกณฑ 

6. เรงพัฒนาอัตรากําลังสายวิชาการตามเกณฑสัดสวนนักศึกษา 

7. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกช้ันปใหบอยข้ึน เพ่ือแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจกรรม คณะที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 

2.  

3.  

 

 

 



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-6 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบที่  2 : การวจิัย 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่

นําไปใชประโยชนหองปฏิบัติและครุภัณฑยังไมสามารถเอื้อประโยชนตอการทดลองงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเฉพาะทาง 

งบประมาณทุนวิจัยมีเพียงพอตอการดําเนินงานสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดแตยังขาดการดําเนินงานคุมครองสิทธิ์และผลงานทาง

วิชาการของอาจารยประจําคอนขางนอยถาเปรียบเทียบกับจํานวนงานวิจัยในแตละปงบประมาณ 

จุดเดน 

1. อาจารยมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาดานการวิจัย 

2. ระบบและกลไกเอื้อประโยชนใหผลการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามระบบท่ีกําหนด 

3. อาจารยมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาดานการวิจัย 

4. จํานวนงบประมาณตออาจารยมีคาเฉลี่ยท่ีสูงกวามาตรฐาน 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสรางระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

2. ผลักดันและสงเสริมการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย 

3. ผลักดันและสรางความตระหนักในการพัฒนาอาจารยทางดานผลงานวิชาการ 

4. ปรับระดับสัดสวนภาระงานใหเหมาะสมแตละพันธกิจ 

5. สนับสนุนและสงเสริมสมรรถนะดานผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

6. สงเสริมการสรางผลงานสรางสรรคและการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-7 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

คณะกําหนดพ้ืนท่ีบริการชุมชนอยางชัดเจนเพ่ือวางเปาหมายการดําเนินงานกําหนดแผนการบริการวิชาการและเสนอ

โครงการบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือเสนอของบประมาณโดยทุกโครงการเนนการบูรณาการกับพันธกิจดานการเรียนการสอน

นํานักศึกษาลงพ้ืนท่ีชุมชนเพื่อการบริการวิชาการและนําโจทยชุมชนสูการเรียนมีการนําผลลัพธปญหาอุปสรรคและคําแนะนํา

จากปงบประมาณท่ีผานมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) และคณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก

สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

จุดเดน 

1. บริการวิชาการแกชุมชนแบบย่ังยืนภายใตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย (AREA BASED) 

2. การมีสวนรวมบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  

2.  

3.  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-8 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบที่ 4 : การทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกําหนดผูรับผิดชอบหรือหัวหนางานศิลปวัฒนธรรมฝายกิจการนักศึกษาตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ

คณะจัดทําแผนงานศิลปวัฒนธรรมและกําหนดเสนอของบประมาณดานศิลปวัฒนธรรมติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส

เพ่ือใหผลการดําเนินงานตามระยะเวลาจัดทํารายงานสรุปโครงการและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยกิจกรรมแห

เทียนพรรษากิจกรรมวันเด็กกิจกรรมไหวครูและครอบครูชางและกิจกรรมทําบุญคณะดําเนินการรวบรวมขอเสนอแนะจากการ

ประเมินผลโครงการกิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงดานศิลปวัฒนธรรม (Improvement Plan) ปงบประมาณพ.ศ. 2559

และจัดทําโปสเตอรเผยแพรผลงานและขอมูลกิจกรรมลงเวปไซตคณะ 

จุดเดน 

1. บริบทและศาสตรของคณะเอื้อตอการดําเนินงานพันธกจิดานศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา  2560 4-9 ระดับคณะ 

 

:  :SAR  ปการศึกษา2560 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ. 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจดัการ 

การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะประกอบดวยการ

พัฒนาแผนกลยุทธการวิเคราะหขอมูลทางการเงินการบริหารความเส่ียงการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลการจัดการความรูการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

จุดเดน 

1. แผนการพัฒนาใหความสําคัญกับบุคลากรทุกภาคสวนในการระดมความคิด เสนอแนะ และดําเนินการ จัดทําแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2. ผูบริหารเขาใจบริบทของคณะและบริหารแบบคิดอยางสรางสรรคทําอยางมืออาชีพ 

3. สรางวัฒนธรรมองคกรแบบมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารคณะ 

4. ผูบริหารคณะใหการสนับสนุนในดานของการจัดการความรูทั้งในสวนของนักศึกษา และบุคลากร 

5. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายอาชีพ 

6. บุคลากรใหความสําคัญในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของตนเอง 

7. บุคลากรใหความรรวมมือในการพัฒนาองคกร 

8. ผูบริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพทุกภาคสวน คํานึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ในดานประโยชนท่ีจะไดรับ 

9. บุคลากร ผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บรายงานขอมูล ดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหเกิดความสอดคลอง ตองานประกัน

คุณภาพโดยยึดเปนแนวทางปฏิบัติ 

10. การใชระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล เพ่ือความสะดวกตอการจัดเก็บเอกสาร 

11. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา 

12. มหาวิทยาลัยดําเนินงานการออกแบบและพัฒนาระบบภาระงาน มคอ. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนการติดตามและมีกระบวนการในการติดตามผลการดําเนินงานจริงจังและเห็นผลอยางแทจริง 

2. เนื่องจากภาระงานภายในคณะที่เยอะจึงทําใหบางคร้ังการจัดกิจกรรมตางๆ ไมไดตามเปาหมาย 

3. ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทําผลงานทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3.  

 


