
ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 1 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตวับ่งชี้ 
ตามเกณฑส์กอ. ปีการศึกษา  2562 

 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 2 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์สกอ. 
ระดับคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2562 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 

1. การผลิตบัณฑิต(6 
ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ปัจจัยน าเข้า) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปัจจัยน าเข้า) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย 
(3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 
(1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5. การบริหารจัดการ 
(2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

5.1.2 การเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ 13 ตัวบ่งชี้  

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 3 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทกุหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน .-  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 3หลักสูตร โดยมี

ผลการประมินระดับหลักสูตรดังนี้.- 

หลักสูตร 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับ

มาตรฐาน 
(ผ่าน / 
ไม่ผ่าน) 

2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 5. หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

6. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน
หลักสูตร 

1. เทคโนโลยีบัณฑิต          
สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผ่าน 4.59 3.33 4.00 3.75 3.00 3.78 

2. เทคโนโลยีบัณฑิต          
สาขาวิชาการออแบบ   
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 

ผ่าน 4.50 3.00 3.67 3.00 4.00 3.46 

3. สถาปัตยกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ผ่าน 4.56 3.00 3.11 3.38 3.00 3.38 

รวม  3.55 
 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

สูตรการค านวณ : เท่ากับ  

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

3.78 + 3.46+ 3.38 10.62 3.55 

3 3  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 4 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.20 10.62 3.55 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.1-01 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

สถอ.1.1-02 มอค.3 รายละเอียดของรายวิชา 
สถอ.1.1-03 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

สถอ.1.1-04 มคอ.5 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

สถอ.1.1-05 มคอ.6 รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
สถอ.1.1-06 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

สถอ.1.1-07 ใบสรุปจ านวนนักศึกษา 

สถอ.1.1-08 ใบสรุปผลการเรียนแยกตามรายวิชา 

สถอ.1.1-09 ใบสรุปผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
สถอ.1.1-10 ใบสรุปผลการประเมินคุณภาพการสอน 

สถอ.1.1-11 ใบสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

สถอ.1.1-12 ใบสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 

จุดเด่น 
1. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพและภาวะการมีงานท าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

2. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติและบูรณการรายวิชากับพันธกิจอ่ืนๆ 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มาตรการอัตราการคงอยู่และส าเร็จการศึกษา 

2. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. พัฒนาคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพชองอาจารย์ 

 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 
นายศาสตรา  ศรีหาภาค 
นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ 

หัวหน้างานหลักสูตร 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 5 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) 
ปีการศึกษา 2562 

(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 26 
              - ปฏิบัติงานจริง 25 
              - ลาศึกษาต่อ 1 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 9 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมคีุณวุฒปิริญญาเอก 34.62 

สูตรการค านวณ:  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒปิรญิญาเอก 

= 
9 

X 100 
 
= 

 
900 

 
34.62 

26 26 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= 

 
34.62 X 5 

 
= 
 

 
173.10 4.33 

40 
 

40 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

25 34.62 4.33 
 

 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 6 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา ตามหลักสูตร/คณะ  

สถอ.1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก  

สถอ.1.2-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
 

จุดเด่น 
1. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในและภายนอก  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ 

 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร์ หัวหน้างานบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 7 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุม่ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 26 
       - ปฏิบัติงานจรงิ 25 
       - ลาศึกษาต่อ 1 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 20 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 23.08 

สูตรการค านวณ:  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

 
 
6 X 100 

 
= 
 

 
600 

 
23.08 

26 26 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
23.08 

X 5 

 
= 
 

 
115.40 

 
1.93 

60 
 

60 

 

 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 8 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  
ผล คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
25 115.40 1.93 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.1.3-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการตามหลักสูตร/คณะ  

สถอ.1.3-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการตามต าแหน่งทางวิชาการ  

สถอ.1.3-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก  
 

จุดเด่น 
1. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในและภายนอก  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าต าแหน่งวิชาการ  

 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายอาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร์ หัวหน้างานบุคลากร 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 9 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 
ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังน้ี 
ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกิน

ร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ  

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า:  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมีสูตรการค านวณดังน้ี 

SCH = Σnici   (เม่ือni= จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ I , ci= จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่I) 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังน้ี 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาใหมี้การปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน

ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- แพทย์ศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1  
6:1 

6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชีการ 

จัดการการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์ 
25:1 

2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 7. นิติศาสตร์ 50:1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง 

8:1 9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 

8:1 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 10 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

5. เกษตรป่าไม้และประมง 20:1 10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Common Data Set) 
ปีการศึกษา 2562 

(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) รวมทุกหลักสูตร 369.55 

- ระดับอนปุรญิญาตร ี - 

- ระดัปริญญาตร ี 369.55 

- ระดับป.บญัฑิตข้ันสงู - 

- ระดับปรญิญาโท - 

- ระดับปรญิญาเอก - 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏิบัติงานจรงิ 25 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 : 1 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีเป็นจริง 
(ท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ) 

14.78 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
14.78 – 8 

X 100 = 84.75 
8 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น  5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20 คิดเป็น  0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่ารอ้ยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี ้

คะแนนที่ได้ =   5 - 
84.75 

4 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  
ผล คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
15 84.75 0 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 11 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.4-01 ตารางสรุปค่า FTES  ปีการศึกษา 2562แยกสาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2563) 

สถอ.1.4-02 ใบรายชื่ออาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2562 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเสฏฐนันท์  สิทธิโชคพัฒนะ หัวหน้างานทะเบียน 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 12 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- การจัดชั่วโมง HR ในทุกสัปดาห เพื่อใหอาจารยพบปะกับนักศึกษา 
- การประชุมนักศึกษาในช่วงต้นเทอม กลางเทอม ปลายเทอม เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ซักถามความเป็นอยู่ในคณะและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

- มี WEBSITE ของฝายกิจการและกลุมไลน เพื่อแจงขอมูลขาวสารใหนักศึกษาไดทราบทุกชั้นป 
- มีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์เพื่อให้สอบถามข้อมูลได้ทุกเวลา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
- โครงการปจฉิมนิเทศนแกนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
- เชิญวิทยากรที่มีความโดดเด่นในวิชาชีพมาพูดคุยสนทนาเล่าประสพการณ์ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ

ประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

- มีแบบส ารวจการเขารวมกิจกรรมและความพึงพอใจในแตละโครงการ 
- คณะไดมีการประเมินการจัดบริการไดคะแนน 4.71 

1. การใหค าปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา เทากับ 4.71 คะแนน  
2. การใหบริการขอมูลขาวสารและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงานท าเทากับ 4.65 คะแนน 
3. การเตรียมความพรอมเพื่อการท างานหลังส าเร็จการศึกษา เทากับ 4.75 คะแนน 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

- มีการจัดท าImprovement Plan ทุกปการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นในปถัดไป 
- มีการเปดชองทาง Website และ Line  ของฝายกิจการ เพื่อใหนักศึกษาเสนอความคิดเห็นผานชองทางดังกลาว 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
มีการจัดโครงการใหความรูกับศิษยเกา โดยมีวิทยากรจากทางคณะใหความรูเก่ียวกับเรื่องการ พิมพและการใชเครื่องพิมพ

และเครื่องตัดในการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้เรียนรู้ ทบทวนความรู้น าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของตน 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 13 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.1.5-01 เลมสรุปโครงการปฐมนิเทศ และตารางสอนที่มีชั่วโมง HR 
สถอ.1.5-02 หนา Website และ Line ของฝายกิจการนักศึกษา 

สถอ.1.5-03 เลมสรุปโครงการปจฉิมนิเทศน์ 

สถอ.1.5-04 แบบสรุปและประเมินผลในแตละเลมโครงการ 

สถอ.1.5-05 Improvement Plan และหนา Website ฝายกิจการนักศึกษา 
สถอ.1.5-06 รูปภาพจากการจัดโครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

จุดเด่น 
1. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ขอมูลกับนักศึกษา 

2. การสร้างความใกลชิดกับนักศึกษาในชั่วโมง HR เพื่อใหค าปรึกษาไถ่ถามความเป็นอยู่และการด าเนิน
ชีวิตที่อาจจะประสพปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องตางๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพเนื่องจากนักศึกษาไม่สนใจที่จะอ่าน

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกชั้นปใหบอยขึ้น เพื่อแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจกรรม คณะที่เกี่ยวกับ

กิจการนักศึกษา 

2. มีเบอร์สายตรงที่ให้ไว้กับนักศึกษาและผู้ปกครองโทรมาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายชูเกียรติอนันต์  เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายศรัณยู  สว่างเมฆ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 14 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน:ในปกีารศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

1.1 จัดท า Improvement Plan ในแตละปีการศึกษา 
1.2 จัดโครงการค่ายผู้น านักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มสโมสรนักศึกษาประชุมหารือวางแผนที่จะขับเคลื่อน

โครงการต่างๆของคณะให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยได้แผนการด าเนินงานและวิธีการจัดกิจกรรมที่น าปัญหาที่เกิดขึ้นมาหา
วิธีแก้ไขให้ดีขึ้น และจัดท าเลมสรุปโครงการคายผนู านักศึกษา 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตาม มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลมสรุปโครงการต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนใหเขากับโครงการที่ด าเนินในแตละรอบป ให
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
การใหความรูดานการประกันคุณภาพจากฝายวิชาการผานรายวิชาสหกิจศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

เลมสรุปโครงการต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักศึกษาที่มีการสรุปโครงการและการประเมินผล เพื่อจัดท าImprovement Plan 
ในขั้นตอนตอไป 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- การส ารวจแบบสอบถามในดานความพึงพอใจ และความรูที่ไดรับในแตละโครงการ 
- การส ารวจพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาที่น าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนของตน 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
การน า Improvement Plan ในแตละปของฝายกิจกานักศึกษาน ามาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยที่เกิดขึ้นเพื ่อ

ใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการที่ดีขึ้นในปีต่อไป  



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 15 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.1.6-01 Improvement Plan เลมสรุปโครงการคายผูน านักศึกษา 
สถอ.1.6-02 เลมสรุปโครงการในแตละรอบปของฝายกิจการนักศึกษา 

สถอ.1.6-03 ภาพถายวิชาสหกิจศึกษา 

สถอ.1.6-04 แบบสรุปในเลมสรุปโครงการของฝายกิจการนักศึกษา 

สถอ.1.6-05 Improvement Plan ของฝายกิจการนักศึกษา 
 

จุดเด่น 
1. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ขอมูลกับนักศึกษา 
2. การสร้างความใกลชิดกับนักศึกษาในชั่วโมง HR เพื่อใหค าปรึกษาไถ่ถามความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตที่

อาจจะประสพปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องตางๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพเนื่องจากนักศึกษาไม่สนใจที่จะอ่าน

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกชั้นปใหบอยขึ้น เพื่อแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจกรรม คณะที่เกี่ยวกับ

กิจการนักศึกษา 

2. มีเบอร์สายตรงที่ให้ไว้กับนักศึกษาและผู้ปกครองโทรมาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา  
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายชูเกียรติอนันต์  เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายศรัณยู  สว่างเมฆ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 16 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน:ในปกีารศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=1403 

* ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร (RPM) 
* ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) 
* ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
* ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
* ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
* ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
* ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
* ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
* สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
* ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
* กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
* กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
* ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) 
* ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 
* สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส. หรือ KMI) 
* Scopus 
* การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ  

1.2 เวปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พรนะคร กลุ่มงานวิจัย http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=90 
 ระเบียบเก่ียวกับงานวิจัย มทร.พระนคร 
 งานวิจัยกับต าแหน่งทางวิชาการ 
 จรรยาบรรณการวิจัย 
 ฐานข้อมูลงานวิจัย มทร.พระนคร 
 กองทุนเพื่อการวิจัย มทร.พระนคร 
 การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณรายจ่าย 

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=1403
http://rpm.rmutp.ac.th/login
http://nrpm.nrct.go.th/
http://nrms.go.th/
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
http://www.nrct.go.th/
http://www.nstda.or.th/
http://www.arda.or.th/
http://www.hsri.or.th/
http://www.ipthailand.go.th/
http://www.nia.or.th/
http://www.shi.or.th/
http://www.scopus.com/
http://ird.rmutp.ac.th/?p=2637
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=90
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=92
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=95
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=73
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=552
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=99
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=105
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 การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 
 โครงการวิจัยสัญจร 
 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ 
 โครงการวิจัยสถาบัน 
 โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 การน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ 
 คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 งานทรัพย์สินทางปัญญา 
 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
 ราคากลางงานวิจัย 
o ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ.2562 
o ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2561 
o ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2560 
o ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
o ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยพ.ศ. 2558 
o ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2557 

 แหล่งทุนวิจัย 
 แบบฟอร์มงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society 
 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม RMUTCON2018 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” 

1.3 เวปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ฝ่ายวิชาการและวิจัยงานวิจัยของบุคลากรhttp://arch. 
rmutp.ac.th/research/ 

1.4 สื่อสังคมออนไลน์ WWW.FACEBOOK.COM ชือ่เพจ FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN RMUTPTHAILAND 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ใหค าปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน 
- สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=108
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=111
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=113
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=117
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=121
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=124
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=127
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=132
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=139
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=141
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=12075
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=145
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=12243
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=8920
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=6303
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=2998
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=151
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=147
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=135
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=102
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=9478
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=11239


ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 18 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างคณะให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 

1) ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเด่นของคณะ ดังน้ี 
- ห้องปฏิบัติการทางเครื่องมือเฉพาะทาง จ านวน 5 ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ จ านวน 2 ห้อง 

2) ศูนย์เครื่องมือที่หลายหน่วยงานภายในสามารถใช้ร่วมกันได้  
- ห้องปฎิบัติการเซรามิก 
- ห้องปฎิบัติเครื่องไดคัท - เคทองoffset 
- ห้องปฏิบัติการงานพิมพ์ (หน้าห้อง 421) 
- ห้องเครื่องตัดหุ่นจ าลอง (หน้าห้อง 431) 
- ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์วัตถุ 3มิติ (RAPID PROTOTYPE)(หน้าห้อง 441) 

3) ห้องสมุดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ หนังสือและวารสาร ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่บูรณาการใช้พื้นที่ร่วมกับห้องสมุดของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นห้องสมุดส่วนกลางของ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช 

4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ฐานข้อมูลวิจัยของบุคลากร
ภายในคณะ ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย 

5) การสนับสนุนให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติหรือนิทรรศการแสดง
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับประเทศ เช่น ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การประชุมวิชาการนานาชาติ ( ICON 
SCI) งานวันนักประดิษฐ์ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ ดังน้ี 
- งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณปี 2563 
งบประมาณเงินรายจ่าย  9,627,200 บาท 
งบประมาณภายนอก  2,935,600 บาท 
งบประมาณวิจัยสถาบัน  50,000 บาท 

รวม  12,612,800 บาท 

- งบประมาณสนุบสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษา(วิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่) 
 

 
 
 
 
 
 

แหล่งงบประมาณรายจา่ย  
งบเงินอุดหนุน 

งบประมาณปี 2563 

179,500 บาท 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 19 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2562ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ข้อ 11. ผลงานวิจัยของผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง ภายในระยะเวลา 1ปี หลังสื้นสุดการวิจัย ฯลฯ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติซ่ึงในปีการศึกษา 2562 นักวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย และขอรับรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์ จ านวน 3 ผลงาน คือ  

1. น.ส.สุรภา  วงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  ได้เขียนบทความวิจัย เรื่อง 
กระบวนแบบของงานเรขศิลปบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของญี่ปุ่นจากมุมมองไทย (The Process 
of Graphic Style on Packaging for One Village One Product (OVOP) in Japanese Project to the Viewpoint from 
Thailand)  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่  10 ฉบับที่  2 ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้เขียน
บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบรูปทรงแม่แบบเครื่องจักสานผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แนวคิดเอกลักษณ์ท้อ งถิ่น  และได้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

3. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เขียนบทความวิจัย เรื่อง การออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับเด็กอ่อนพิการทางสมองกรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา “บ้านน
นทภูมิ” ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และได้ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2562 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 จ านวน 2 ผลงาน คือ 

1. นางมัทธนี ปราโมทย์เมืองอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ น าเสนอผลงาน วิจัย เรื่อง การ
สร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(เศรษฐกิจพอเพียง)บ้านคลองหัว
ช้าง อ าเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุร ี

2. นายคณิต อยู่สมบูรณ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์น าเสนอผลงานวิจัย เรื่องโครงการ
ศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์ส าเร็จรูปเพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบยั่งยืน ที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดหนองคาย 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ดีเด่น 
ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการพัฒนาสมรรถนะให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ใน

รูปแบบโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 20 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

- อบรม  หัวข้อเรื่อง “จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร” ระหว่างวันที่ 6 – 7  สิงหาคม 2562  ณ เดอะเกรซ 
อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 

- อบรมหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ 
ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

- อบรมหัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับนักวิจัยและคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย”ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.พระนคร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจ าปีงบประมาณ 2563"ในวัน
ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

- เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย สวพ. ก าหนดจัด 3 กิจกรรม ดังน้ี 
* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาจัดวันที่ 9 มีนาคม 2563 

* อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์จัดวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 

* สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จัดวันที่ 19-20 มีนาคม 2563  

- ผลงานอาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ รับรางวัลน าเสนอ ภาค
โปสเตอร์ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ จากผลงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาและ
พัฒนาเรขศิลป์ส าเร็จรูปเพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบยั่งยืนที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัด หนองคาย เม่ือวันที่  24 – 26 
กรกฎาคม 2562 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

คณะสถาปัยกรรมศาสาตร์และการออกแบบมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี2563จ านวน 3 

ผลงาน 
1. นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง 

เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี “ก าฟ้า” สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน 
จังหวัดลพบุรี 

2. ผศ.ดร.ยุวดีพรธาราพงศ์ 
เรื่องการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด 

3. นายศรัณยู  สว่างเมฆ 
เรื่อง  การศึกษาและพัฒนาบูธจ าหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาจาก

วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
คณะสถาปัยกรรมศาสาตร์และการออกแบบยื่นแสดงความจ านงการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังขั้นตอนการ

ยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังน้ี 
1. ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบยื่นจ านงขอรับความคุ้มครอง 
2. ท าหนังสือถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ตรวจสอบเอกสาร 
4. ยกร่างค าขอ 
5. แจ้งผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 21 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

6. เสนออธิการบดีลงนาม 
7. ยื่นเสนอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
8. เสร็จสิ้นขั้นตอน 
9. มีผลงานที่ก าลังยื่นขอรับสิทธิบัตร จ านวน 5ผลงาน ดังน้ี  

9.1 ผลงานกระถางต้นไม้ร ูปทรงหนอน เก้าอี้นั ่งร ูปเต่า และกระถางต้นไม้หนอแรด  ผู ้ประดิษฐ์ผลงาน นาย
อาณัฏศิริพิชญ์ตระกูล 

9.2 ผลงานเก้าอ้ีน่ังและตระกร้ามีขา  ผู้ประดิษฐ์ผลงาน ผศ.ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  
ผล คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
6 6 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.2.1-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย   

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- เวปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พรนะคร กลุ่มงานวิจัย http://ird.rmutp.ac.th/? page_id=90 
- เวปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยของบุคลากร

http://arch.rmutp.ac.th/research/ 

- สื่อสังคมออนไลน์ WWW.FACEBOOK.COM ชื่อเพจFACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN RMUTPTHAILAND 
สถอ.2.1-02 - หนังสืออนุมัติงบประมาณโครงการฯ 
สถอ.2.1-03 - เอกสารการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สถอ.2.1-04 - เอกสารการเข้าร่วมการอบรมต่างๆ 
- คณะสถาปัยกรรมศาสาตร์และการออกแบบมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี  

2563จ านวน 3 ผลงาน 

สถอ.2.1-05 หนังสือยื่นแสดงความจ านงการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

จุดเด่น 
1. อาจารย์มีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านการวิจัย 

2. ระบบและกลไกเอ้ือประโยชน์ให้ผลการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามระบบที่ก าหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

2. ผลักดันและส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

http://ird.rmutp.ac.th/?%20page_id=90
http://arch.rmutp.ac.th/research/


ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 22 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวบุศรินทร์  ม่ันวิชาชัย หัวหน้างานวิจัย 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 19 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์

ชนิดชองตัวบ่งชี้:  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2  
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 

บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000

บาทขึ้นไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย(นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุม่สาขาวิชาในคณะ 

ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63) มจี านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ ดังนี.้- 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สาขาวิชา 

รวม 
การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ ์

สถาปัตยกรรม 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 10 7 9 26 

- ปฏิบัติงานจริง 9 7 9 25 
- ลาศึกษาต่อ 1 - - 1 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

3,529,000 5,420,600 3,613,200 12,562,800 

เงินสนับสนุนจากภายใน 2,269,000 3,745,000 3,613,200 9,627,200 
เงินสนับสนุนจากภายนอก 1,260,000 1,675,600 - 2,935,600 

ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 392,111.11 774,371.43 401,466.67 502,512 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 20 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

12,562,800 
X 100 = ร้อยละ 100 = 5 คะแนน 

25 
 

กรณีท่ีคณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ = - คะแนน --A 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ = - คะแนน--B 
 

A+B 
= 5 คะแนน 

2  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(บาท/คน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ สายวิทย์ 42,000 บาท 

(3.50 คะแนน) 502,512 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.2.2-01 ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถอ.2.2-02 ตารางข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

จุดเด่น 
1. อาจารย์มีความตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านการวิจัย 

2. จ านวนงบประมาณต่ออาจารย์มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ามาตรฐาน 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวบุศรินทร์  ม่ันวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 22 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 

0-5 เกณฑ์แบ่งกลุม่ตามสาขาวิชาดังน้ี 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ: 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้ง
ให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 

- ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 23 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ตอ้งตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คนโดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 24 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(COMMON DATA SET) 

ปีการศึกษา 2562 
(1มิ.ย. 62- 31 พ.ค. 63) 

การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 10 7 9 26 

- ปฏิบัติงานจริง 9 7 9 25 

- ลาศึกษาต่อ 1 - - 1 

จ านวนนักวิจัยท้ังหมด - - - - 

- ปฏิบัติงานจริง - - - - 

- ลาศึกษาต่อ - - - - 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.ฯ (0.40) 

- - 4 1.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

- - 1 0.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯ
หรือตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่1 (0.80) 

- 1 - 0.8 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00) 

 - - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 5 - - 5.0 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่าน เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- - - - 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(COMMON DATA SET) 

ปีการศึกษา 2562 
(1มิ.ย. 62- 31 พ.ค. 63) 

การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

สถาปัตยกรรม รวม 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
ว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

- - - - 

- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ที่ค้นพบใหม่และ 

ได้รับการจดทะเบียน (1.00) 
- - - - 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- - - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก ผลงานทางวิชาการ 5 1 5 8.0 

จ านวนงานสร้างสรรค์ 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ONLINE (0.20) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

(0.40) 
- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
(0.60) 

4 2 1 2.4 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

- 1 - 1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก ผลงานสร้างสรรค์ 4 3 1 3.4 
 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

8.0+3.4 
X 100 = ร้อยละ 44.00 = 5. คะแนน 

26 

กรณีท่ีคณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ = - คะแนน --A 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ = - คะแนน --A 

A+B 
= …….. คะแนน 

2  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

ผล คะแนน   

20 43.84 5 ต่ ากว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.2.3-01 ส าเนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (0.40)   จ านวน 

4 ผลงาน 
นายกรณ์พงศ์  ทองศรี ร่วมน าเสนผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่  10 The 10th 

RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation( ICONSCI ) 
1. Designed Environment for People with Disabilities And Disability. Case Study: Improving the 

Environment of The Center for Social Welfare Development Elderly Home Khae. Bangkok 

2. Designed Environment for People With Baby Aphasia. Case Study: Babies Aphasia and 
Intelligence. "Nontawith Home Landscape," Pak Kret District Some Makets. Nonthaburi 

3. The Design Space for Recreational Activities for Children With Disabilities. Case Study: The 
Environment of the Orphanage for Disabled Children In Pak Kret. Nonthaburi 

4. The Design Space for Recreational Activities for Disability. Case Study: Improve the Physical 
Environment of the Center for Social Welfare Development Elderly. Pathum Thani 

สถอ.2.3-02 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)  จ านวน 1 ผลงาน 

ส าเนาวารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออกปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562    
สถอ.2.3-03 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯหรือตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่1 (0.80)  จ านวน 1 ผลงาน 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารระดับชาติ 

TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 

สถอ.2.3-04 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00)  จ านวน 5 ผลงาน  
- ผลงานกระถางต้นไม้รูปทรงหนอน เก้าอ้ีน่ังรูปเต่า และกระถางต้นไม้หนอแรด  ผู้ประดิษฐ์ผลงาน 

นายอาณัฏศิริพิชญ์ตระกูล 

- ผลงานเก้าอ้ีน่ัง และตระกร้ามีขา  ผู้ประดิษฐ์ผลงาน ผศ.ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ 

สถอ.2.3-05 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  จ านวน 4ผลงาน 
1. ผลงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุจากไม้ตาลโตนด เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ยุวดี  

พรธาราพงศ์น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 
2. ผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนาบูธจ าหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่ เจ้าของผลงานนายศรัณยู

สว่างเมฆ น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
3. ผลงานวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (เศรษฐกิจพอเพียง)บ้านคลองหัวช้าง อ าเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี เจ้าของผลงาน 
นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง  น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 10 

4. ผลงานวิจัย เรื่องโครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์ส าเร็จรูปเพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบ
ยั่งยืน ที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดหนองคาย  เจ้าของผลงาน นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ น าเสนอผลงานวิจัยภาค
โปสเตอร์ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

สถอ.2.3-06 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  จ านวน 1 ผลงาน 
ผลงาน The imaginary of form and space เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ชานนท์  ตันประวัติน าเสนอใน

งาน International Art and Design Exhibition Bunditpattnasilpa Institute 2020 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผลักดันและสร้างความตระหนักในการพัฒนาอาจารย์ทางด้านผลงานวิชาการ 
2. ปรับระดับสัดส่วนภาระงานให้เหมาะสมแต่ละพันธกิจ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะด้านผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

4. ส่งเสริมการสร้างผลงานสร้างสรรค์และการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวบุศรินทร์  ม่ันวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 3การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการด าเนินงาน) 
  1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยจัดท าการส ารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการ โดยใช้แบบส ารวจ

ความต้องการจากชุมชน ในการด าเนินแต่ละโครงการ และได้จัดให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะะกรรมการ และมีการจัดท ารายงานการประชุม
เก่ียวกับการท าแผนการบริการวิชาการ 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี โดยมีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม
ร่วมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยจะน าปัญหาและ
เงื่อนไขจากทางชุมชนเข้ามาเป็นโจทย์ในเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลองและออกแบบภายใต้ข้อจ ากัดของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดเป็นหัวข้อศิลปนิพนธ์ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้กลับไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้าง
รายได้และการพัฒนาแก่ชุมชน 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมโีครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีทั้งหมด 4 
โครงการ ซ่ึงทุกโครงการเป็นโครงการบริการแบบให้เปล่า โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
มหาไถ่หนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 
 1) เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้แก่ผู้พิการ 
 2) เพื่อเพิ่มทักษะและวิชาชีพด้านการออกแบบให้แก่ผู้พิการ 
 3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา 
 2. โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยว ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 
 1) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาบรรจุภัณฑแ์ละผลิตภณัฑช์ุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเทีย่ว 
 2) พัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่การบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 27 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 3) สร้างแนวทางในการเพิ่มรายได้ของชุมชนจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิต

ในชุมชน ณ ตลาดน้ าวัดเขาตะเครา ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังน้ี 
 1) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 
 2) พัฒนาพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 
 3) สร้างแนวทางในการจัดการพื้นที่ภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 

4. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศ รษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 
“ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 
3) พัฒนาความสามารถและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี โดยน าผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ (PDCA) มาใช้ในการ
พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม และได้จัดท ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรบัปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

จัดท าแผนรายละเอียดของการน าเสนอผลประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(IMPROVEMENT PLAN) เพื่อพัฒนาการให้บริการการบริการวิชาการแก่สังคม และได้จัดท ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

 6. คณะมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดบัสถาบัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ได้แก่ โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ต าบลนาพันสาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  
ผล คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
6 6 5 

 

 

 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 28 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.3.1-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

สถอ.3.1-02 แบบส ารวจความต้องการจากชุมชน 

สถอ.3.1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
สถอ.3.1-04 รายงานการประชุมแผนการด าเนินงาน 

สถอ.3.1-05 รายงานสรุปผลการด าเนิน โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
สร้างรายได้ 

สถอ.3.1-06 รายงานสรุปผลการด าเนิน โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มทั กษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

สถอ.3.1-07 รายงานสรุปผลการด าเนิน โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 

สถอ.3.1-08 รายงานสรุปผลการด าเนิน  โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
ทางสถาปัตยกรรม” 

สถอ.3.1-09 รายงานการประเมินผลความส าเร็จ 

สถอ.3.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ 

สถอ.3.1-11 แผนรายละเอียดของการน าผลการประมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม
(IMPROVVEMENT PLAN) 

 

จุดเด่น 
1. การบริการวิชาการแก่สังคมแบบยั่งยืนภายใต้พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย (AREA BASED) 

2. การมีส่วนร่วมการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรูปแบบของกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผูช้วยศาสตราจารยดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวปริณัน  บานชื่น หัวหน้างานบริการวิชาการ 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 29 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 4การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะฯและในระดับโครงการ โดยจัดท าค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการของทางคณะฯ 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
มีการจัดท าแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้ง

จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการได้ตามแผน 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการประชุม วางแผน ก ากับติดตามเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ในโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการและตามวัตถุประสงค์ของแผนทุกโครงการ 

 5. น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆรอบปี จะน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของโครงการในปี
ที่ผ่านมาไปปรับปรุงเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้นทุกครั้ง 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ทางคณะฯมีการเผยแพร่ผลงาน ภาพโครงการ และภาพกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ใน  
Website http://arch.rmutp.ac.th/ อย่างสม่ าเสมอ 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปน็ท่ียอมรับในระดบัชาติ 
- 
 
 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 30 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.4.1-01 ค าสั่งที่ 40.1/2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะและ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง 

สถอ.4.1-02 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2563  

สถอ.4.1-03 บันทึกการประชุมคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  

สถอ.4.1-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมจ านวน 2 โครงการ  

สถอ.4.1-05 Website http://arch.rmutp.ac.th/ 
 

จุดเด่น 
1. การด าเนินงานจัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ มีรูปแบบและวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การสร้างฐานข้อมูลด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยยังไม่มีรูปแบบที่

แน่นอนในการน าเสนอ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนารูปแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการสร้างฐานข้อมูลด้านการออกแบบที่

เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายชูเกียรติอนันต์  เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายศรัณยู  สว่างเมฆ หัวหน้างานกิจการฯ 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 31 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  
ผล คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
7  7 5 

ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2561 การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานทีร่ับผิดชอบดังนี.้-  
 เกณฑ์มาตรฐาน: 7 ขอ้ ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้จดัเก็บ/รายงาน 
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 
5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 
5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้างานการจัดการความรู้ 
5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  หัวหน้างานประกันฯ 

 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 32 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

5.1.1การพัฒนาแผนกลยุทธ ์

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
1.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในที่

ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

1.2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน และระดับคณะถ่ายทอดสู่หน่วยงานระดับฝ่าย 
1.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 5 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
7 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ 43 มาตรการ ตามแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์งบประมาณ การติดตาม/การรายงานผล การประเมินผล 
และการทบทวนแผน 

1.4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1.5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง 5 พันธกิจ 
1.6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

เพื่อพิจารณา 
1.7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ

พิจารณา 
1.8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.1-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2560 -2564 

สถอ.5.1.1-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สถอ.5.1.1-03 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สถอ.5.1.1-04 แผนการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สถอ.5.1.1-05 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

สถอ.5.1.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.5.1.1-07 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

สถอ.5.1.1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

สถอ.5.1.1-09 บันทึกข้อความ เรื่อง การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานภายใน  

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 33 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายอาณัฎศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนุชจรีลิ้มศรี หัวหน้างานแผนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 34 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

5.1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
ในงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้

ด าเนินการดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

2. จัดท าเกณฑ์การปันส่วนการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณพ .ศ. 
2562ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หน่วยนับเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time 
Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดโดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงานก.พ.ร. ทราบ  

3. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองคลังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส าหรับทุกผลผลิตและรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการ
ออกแบบ ดังนี้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  3 สาขาวิชา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ  
1) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการวิเคราะห์ค านวณต้นทุนต่อหน่วย  เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ

บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยค านวณจากการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรจากรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561–2562 โดยส่งข้อมูลรายการการวิเคราะห์ค านวณต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ  2561 และ ปีงบประมาณ 2562  
สรุปต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ 5.1.2-01 ค าสั่งแต่งตั้ง ที่ 234/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าและวิเคาระห์ต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 
สถอ 5.1.2-02 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจ า ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

สถอ 5.1.2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครประจ า ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

 
 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 35 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

จุดเด่น 
1. มีการค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร 

2. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่ก าหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลิตนักศึกษารายสาขาวิชา 

 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนพรัตน์  ค าอินทร์ หัวหน้างานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 36 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

5.1.3  การบริหารความเสี่ยง 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจยัเสี่ยงทีเ่กิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

3.1 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่จัดท าแผนความเสี่ยงและ
ด าเนินงานตามนโยบายควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

3.2 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ.2563 
3.3 ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจ านวน 10 

ภาระงาน ประกอบด้วย ดังน้ี 

- การจัดการเรียนการสอน  
- การวิจัย 
- การบริการวิชาการ  
- กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
- การประกันคุณภาพการศึกษา  
- การบริหาร/งบประมาณ/นโยบายและแผน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  
- การคลัง/การเงิน/การบัญชี  
- การพัสดุ  
- การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 

3.4 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

สถอ.5.1.3-02 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 

สถอ.5.1.3-03 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวศศิวิมล  ศรีเทียนทอง หัวหน้างานบริหารงานความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 37 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 4. บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการภายในคณะฯ โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารจัดการภายใน คณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  คณะฯ มีระบบการบริหารงานที่มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมาจากการสรรหาและด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งน้ี คณะกรรมการประจ า คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านต่างๆให้มีคุณภาพ
เช่นด้านทรัพยากรบุคคลด้านการเรียนการสอนด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินภายในคณะฯเพื่อสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตลอดจนได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยการ
พัฒนารูปแบบ PDCA บูรณาการเข้ากับงานประจ าและตัวบ่งชี้ทั้งตัวบ่งชี้ภายในและตัวบ่งชี้ภายนอกซ่ึงระดับความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯวัดได้จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ก าหนดขึ้นโดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้บริหารมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดา
เนินงานอย่างต่อเน่ือง 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานรวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
ของคุณภาพทางวิชาการการให้บริการวิชาการและการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5.1.4-01) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ได้พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว มาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามพันธกิจ และยังใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ E Service (5.1.4-02) ประกอบด้วย 

 งานทะเบียน 
 งานวิชาการ (E Learning) 
 งานสารบรรณ (E doc) 
 งานบุคลากร (HRM) 
 งานแผนและพัฒนา (PBM) 
 งานติดต่อและประสานงาน (Email) 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และ 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ในปีการศึกษา2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ แสดงความรับผิดชอบตามพันธกิจด้วยการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม การด าเนินงานวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับความเชื่อม่ันและความไว้วางใจจากหน่วยงานที่
สนับสนุนงบประมาณและสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันสามารถสรุปข้อมูลได้ดังน้ี (5.1.4-03, 5.1.4-04 และ 5.1.4-05) 

3.1 งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ.2562 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 38 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

1) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าเสือ ต.
แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

2) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
สตรี OTOP 4 ดาว ต.ดอนคลัง อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

3) โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนสู่แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ 
กาดวิถีชุมชนคูบัว ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

4) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบอารยะสถาปัตยกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้าน
เชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านห้วยแห้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

3.2 งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
3.2.1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเตยปาหนันจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านร่าหมด อ าเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

2) ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้านทอผ้าด้วยมือ
ชุมชนเปรมฤทัย จังหวัดกรุงเทพฯ 

3) โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์จากผ้าด้นมือเพื่อยกระดับงานท ามือที่เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านธรรมเมือง จังหวัดแพร่ 

4) การศึกษาการเพิ่มคุณภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสู่
การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

5) การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด 
3.2.2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 

1) การศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนริมน้ าจันทบูรสู่การสร้างสรรค์เรขศิลป์บนบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี 

2) สัญญะวิทยาในงานหัตถกรรมไทพวนสู่กระบวนการออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนขาวไทพวน จังหวัดนครนายก 

3) การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี “ก าฟ้า” สืบสาน
วัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี 

4) การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

5) โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พื้นที่จังหวัดราชบุรี (ประเภทอาหาร) : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี 

3.2.3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
1) การศึกษาและพัฒนาบูทจ าหน่ายสินค้า OTOP เคลื่อนที่แบบถอดประกอบ สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะ

ล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 
2) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผ่นกรุผนังเพื่อลดภาระการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศภายใน

อาคารเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
3) การศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า

เด็กก าพร้า (หลัก67) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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5. หลักความโปร่งใส (Participation) และ 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีความมุ่งม่ันในการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วน

ร่วม 
5.1 มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการออกแบบจ านวน 2 ท่าน เพื่อก ากับดูแลและสอบทานการบริหารจัดการภายในคณะฯ รวมถึงการให้ค าปรึกษาและ
ชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (5.1.4-06) 

5.2 มีการก ากับ ดูแล และตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีจาก
ส านักงานตรวจสอบภายใน (ตสน.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เช่น การบริหารจัดการเรื่องการใช้จ่ายเงิน การใช้
ใบเสร็จรับเงิน การบันทึกการลงบัญชีรายวัน เป็นต้น (5.1.4-07) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
คณบดีมีการกระจายอ านาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เพื่อช่วยการบริหารจัดการงานของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้งรอง

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะ ดูแลก ากับงานด้านต่างๆ ของคณะฯ เช่น งานบริหารและธุรการ การจัดการศึกษา 
งานวิจัยของคณะฯ เป็นต้น (5.1.4-08) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  
ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ บุคลากรของ

คณะฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัยหรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ จะมีการด าเนินการโดยคณะบุคคลที่
แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย โดยข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนในการสอบสวนทางวินัย การ
สอบสวนเพื่อพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรม
ให้กับบุคลากรของคณะฯ ไว้อย่างชัดเจน (5.1.4-09) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
ผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ โดยผู้บริหารคณะฯ สนับสนุน

ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยภายในคณะมีองค์ประกอบจากบุคลากร
ที่มาจากสายวิชาการและสายสนับสนุน (5.1.4-10) 

การรับบุคคลเข้าท างาน ผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งต่างๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับการคัดเลือกโดยเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ อายุ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา และเม่ือผ่านการคัดเลือกและผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติ งานใน
คณะฯ ล้วนมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถของตนอย่างเท่าเทียมกัน (5.1.4-11) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับการน าหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร ตัวอย่างเช่น 

กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะหรือการประชุมต่างๆ ภายในคณะฯ ล้วนยึดถือประเพณีปฏิบัติที่ดีงามใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร แนวทางปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่ มีการยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ร่วมกัน (5.1.4-12) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.4-01 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถอ.5.1.4-02 ระบบข้อมูลสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.5.1.4-03 โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 

สถอ.5.1.4-04 โครงการวิจัยที่ตอบสนองพันธกิจด้านงานวิจัยของคณะฯ 

สถอ.5.1.4-05 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สถอ.5.1.4-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
สถอ.5.1.4-07 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สถอ.5.1.4-08 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบด ีผู้ช่วยคณบด ีปฏิบตัิราชการแทนคณบดี (กรณีไม่สามารถปฏิบัตริาชการ) 

สถอ.5.1.4-09 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถอ.5.1.4-10 ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างของคณะฯ 
สถอ.5.1.4-11 ส าเนาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 

สถอ.5.1.4-12 ส าเนารายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน “การท าผลงานเพื่อปรับระดับ” 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผูก้ ากับตัวบ่งชี้ นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางกฤตยา  แร่ทอง หัวหน้างานเลขานุการคณะ 
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5.1.5 การจัดการความรู ้

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ทางคณะได้มีการจัดเก็บและรวมรวมองค์ความรู้ที่ทางคณะได้ถ่ายทอดทั้งภายในและภายนอกคณะ ทั้งองค์ความรู้ในด้าน

การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาสมรรถนะโดยจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบของเอกสารและการจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูล อีกทั้งยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ภายในคณะในโครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มา
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “การจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM) 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีของทางคณะที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ใน
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2563 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.5-01 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศษสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการจัดการความรู้  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ 2563  
สถอ.5.1.5-02 แผนการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ 2563  

สถอ.5.1.5-03 คลังความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สถอ.5.1.5-04 ทะเบียนความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สถอ.5.1.5-05 เว๊ปไซค์การจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สถอ.5.1.5-06 รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ปี 2563 

สถอ.5.1.5-07 วิทยากรในโครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “การจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM) ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 
2563 

 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารของคณะให้ความส าคัญในงานการจัดการความรู้  

2. นักศึกษาได้น าหลักการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการของนักศึกษา  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การจัดสรรเวลาในด้านการด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน่ืองจากภาระงานประจ า ของอาจารย์

และบุคลากร 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบง่ช้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวจิัย 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 42 ระดับคณะ 
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ผู้จดัเก็บข้อมูล /รายงาน นายศิรวัชร์  พฒัคุ้ม หัวหน้างานจดัการความรู้ 

 
 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 

 6. การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
1. แผนอัตราก าลัง 

สายวิชาการ 
1.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ (พ.ศ. 2558 - 2562) (สถอ.

5.1.6-01) และแผนความต้องการอัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ (สถอ.5.1.6-02) เพื ่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.2 การก ากับต ิดตามผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าล ัง โดยการได้ร ับอนุมัต ิจ ัดสรรอัตราก าล ังจาก
มหาวิทยาลัย (สถอ.5.1.6-03) 

สายสนับสนุน 
1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 (สถอ.5.1.6-04)และส่วนของลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับการจัดสรรอัตราตามงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สถอ.5.1.6-05) 

1.4 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลัง โดยการก าหนดภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 249/2560 ลว. 7 มีนาคม 2559 และค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่ 40.1/2562
ลว.4มิ.ย. 2562) ตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ า (สถอ.5.1.6-06) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการ
บริหารอัตราก าลังตามแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและบุคลากร  

1.5 แผนการด าเนินงานทุกแผน จะได้ร ับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบได้ด าเนินการตามแผนที่ได้รับ 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเป็น

บุคลากรในสังกัดคณะฯ ตามที่ได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว  (สถอ.
5.1.6-07) 

2.2 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที ่ได้ร ับมอบ
อ านาจจากมหาวิทยาลัย โดยก่อนด าเนินการสรรหาคัดเลือกจะต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการสรรหาคัดเลือกแล้วเสร็จ คณะฯ ต้องรายงานผลการสรรหาคัดเลือก
ให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผ่านการอนุมัติของคณบดี เพื่อด าเนินการบรรจุแต่งตั้งต่อไป  (สถอ.5.1.6-08)ในส่วนของการสรรหา
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามที่ได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยนั้น ให้ด าเนินการสรรหาคัดเลือกตามหลักเกณ ฑ์และวิธีการ
บริหารงานลูกจ้างชั ่วคราวเงินรายได้ โดยขออนุมัติด าเนินการสรรหาคัดเลือกจากคณบดี หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วให้
ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเมื่อด าเนินการสรรหาคัดเลือกแล้วเสร็จ คณะฯ ต้องรายงานผลให้มหาวิทยาลัย
ทราบ(สถอ.5.1.6-09) 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 43 ระดับคณะ 
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3.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได ้จ ัดท าแผนพ ัฒนาให ้บ ุคลากรไปศึกษาต ่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถอ.5.1.6-10) รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ครอบคลุมบุคลากร
ทุกระดับ (สถอ.5.1.6-11) 

3.2 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยแผนพัฒนาให้บุคลากรไปศึกษาต่อประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด าเนินการส ารวจความต้องการลาศึกษาต่อของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ก่อนเสนอชื่อเข้าแผนฯ เพื่อเสนอขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยผู้ขอลาศึกษาต่อต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ( สถอ.5.1.6-12) มีผู้แจ้ง
ความประสงค์ขอศึกษาต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จ านวน 5 ราย และได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปสอบเพื ่อ
ศึกษาต่ออยู่ระหว่างด าเนินการ (สถอ.5.1.6-13) ส่วนผู้ที ่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยนั้น มีการติดตาม
ให้รายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาผ่านคณะฯ เพื่อแจ้งทางมหาวิทยาลัยทราบ (สถอ.5.1.6-14) ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะขอยกเลิก โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 (สถอ. 5.1.6-15) เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ได้ออกประกาศลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 (COVID -19 )ตามข้อ 2 โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น เพื่อเป็นการ
ควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว (สถอ.5.1.6-16) รวมทั้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการท างานและเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง
ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง (สถอ.5.1.6-17) การติดตามการน าความรู ้และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
(สถอ.5.1.6-18) และรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สถอ.5.1.6-19) 

4. การก ากับติดตามการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน 

ตามข้อบังคับและประกาศที ่มหาวิทยาลัยก าหนด (สถอ.5.1.6-20) รวมทั้งการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้กับบุคลากรของคณะฯ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ ที่
เก่ียวข้อง (สถอ.5.1.6-21) 

4.2 มีการบริหารงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
4.2.1 มีการแจ้งเวียนข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เพื่อให้บุคลากรใน

คณะฯ ใช้ส าหรับด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และส่งผลการเลื ่อนเงินเดือน ค่าจ้ างค่าตอบแทน รวมทั ้ง
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทางกองบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการน าเข้า
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 

4.2.2 มหาวิทยาลัยมีการแจ้งให้ส ารวจและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บัญชีคุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านคณบดีเสนอต่อมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการ
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

4.3 มีการก ากับให้คณะฯ ด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
4.3.1 การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามหนังสือที่ อว0652.19/2069ลงวันที่ 11 กันยายน2562 ให้

คณะฯ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดยแจ้งมายังกองบริหารงานบุคคล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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4.3.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2563 ตามหนังสือ 
ที่ อว0652.19/615 ลงวันที่ 18มิถุนายน 2562 ให้คณะฯ ด าเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2563 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.4 สรุปผลการด าเนินการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อพิจารณาและออกค าสั่งหรือ
ประกาศในงานที่เก่ียวข้องกับงานบุคลากร 

4.4.1 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ครั้งที่2/2562 เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และส่งผลที่ได้รับการพิจารณาจากคณบดีแล้ว เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.4.2 จัดท าบันทึกรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
2563 เป็นรายบุคคล บัญชีแสดงจ านวนชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

5. สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลว. 5 สิงหาคม 2562 เช่น กรณีสมรส กรณีคลอดบุตร การให้เงินช่วยเหลือบุตรบุคลากรที่อยู่ระหว่าง
ศึกษา เป็นต้น (สถอ.5.1.6-22) 

5.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด าเนินการส ารวจรายชื่อบุคลากรของคณะฯ จัดส่งให้มหาวิทยาลัย
เพื่อจัดท าประกันอุบัติให้กับบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคร าว 
(สถอ.5.1.6-23) 

5.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด าเนินการส ารวจรายชื่อบุคลากรของคณะฯ ที่มีบุตรที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาจัดส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุตรสมาชิกสวัสดิการที่อยู่ระหว่างการศึกษาของบุคลากรคณะฯ 
ประจ าปี 2562 (สถอ.5.1.6-24) 

5.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการด าเนินการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 2562 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย (สถอ.5.1.6-25) 

5.5 พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรของมหาวิทยาลัย (สถอ.5.1.6-26) 
6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมท้ังควบคุมดูแลให้ถือปฏิบัติ 

6.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ าปี 2562 โดยท า
หน้าที่ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พิจารณาวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และ
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในคณะฯ (สถอ.5.1.6-27) 

6.2 การให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการแจกคู่มือแก่
บุคลากร (สถอ.5.1.6-28) 

6.3 มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยรายงานผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ ทุก 4 เดือน (สถอ.5.1.6-29) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.6-01 แผนพัฒนาอาจารย์ พ.ศ. 2558 - 2562 

สถอ.5.1.6-02 แผนความต้องการอัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 

สถอ.5.1.6-03 แผนการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

สถอ.5.1.6-04 แผนกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน พ.ศ. 2561 - 2564 
สถอ.5.1.6-05 บัญชีรายละเอียดกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถอ.5.1.6-06 ค าสั ่งมหาวิทยาลัยฯ ที ่ 249/2559 ลว. 7 มีนาคม 2559 เรื ่อง มอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่เป็นรายบุคคล 

 ค าสั่งคณะสถาปัตยฯ ที ่ 40 .1/2562ลว. 4 มิ.ย.2562 เรื่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารคณะและผู ้มี
หน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถอ.5.1.6-07 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 292/2556 ลว. 29 มีนาคม 2556 เรื่อง มอบอ านาจเก่ียวกับการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย และค าสั ่งมหาวิทยาลัยฯ ที ่ 377/2560 ลว.13 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (ลูกจ้างชั่วคราว) 

สถอ.5.1.6-08 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 

สถอ.5.1.6-09 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 

สถอ.5.1.6-10 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สถอ.5.1.6-11 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2562 
สถอ.5.1.6-12 ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เก่ียวการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน  

สถอ.5.1.6-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศ ึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั ้งที ่ 7 /2562 เมื ่อวันที ่ 8 
สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เรื่อง รายงานการจัดท าข้อมูลผู้รับทุนและเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อในแต่ละปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถอ.5.1.6-14 แบบรายงานผลการศึกษา 

สถอ.5.1.6-15 บันทึกข้อความ เรื ่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื ่อให้เ ป ็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563  

สถอ.5.1.6-16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ท าการเป็นการชั่วคราวเน่ืองจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลว. 28 มีนาคม 2563 

สถอ.5.1.6-17 การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา ประจ าปีการศึกษา 2562 
สถอ.5.1.6-18 การติดตามการน าความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

สถอ.5.1.6-19 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สถอ.5.1.6-20 ข้อบังคับ ประกาศ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.6-21 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สถอ.5.1.6-22 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลว. 5 สิงหาคม 
2562 

สถอ.5.1.6-23 หนังสือ ที่ อว 0652.19/559 ลว. 11กรกฎาคม 2562เรื่อง การท าประกันอุบัติเหตุส าหรับบุคลากร 

สถอ.5.1.6-24 หนังสือที่ อว 0652.19/354ลว. 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุตรสมาชิกสวัสดิการ 
ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ประจ าปี 2562 

สถอ.5.1.6-25 หนังสือที่ อว 0652.19/1214 ลว. 20 กันยายน 2562 เรื่อง การตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 

สถอ.5.1.6-26 หนังสือ ที่ อว 0652.19/2386 ลว. 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี 

สถอ.5.1.6-27 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ าปี 2562 
สถอ.5.1.6-28 คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย  

สถอ.5.1.6-29 รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 

จุดเด่น 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาชีพ  

2. บุคลากรให้ความส าคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง 

3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ท าผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบง่ช้ี นายอาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดฝี่ายวางแผน 

ผู้จดัเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสร้อยสุดา  แสงจันทร์ หัวหน้างานบคุลากร 
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5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

7.1 ด าเนินการวางระบบการท างานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้  โดยมีแผนการด าเนินงานและ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 

2562 เพื่อรับผิดชอบดูแล ก ากับติดตามงาน ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์   
7.2 ด าเนินการติดตาม รวบรวมผลประเมินคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย  และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยรายงานข้อมูลใน CHE QA ONLINE  และ
น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนของคณะ 

7.3 น าผลจากการรับตรวจประเมินคุณภายภายในและภายนอกมาจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่ อรับทราบและพิจารณ างบประมาณ  กิจกรรมส่งเสริม  มีระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา 

(HTTP://CHEQA.RMUTP.AC.TH/) และระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน  (IQA) (HTTP://IQA.RMUTP.AC.TH/) และจัดให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรจากความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการ
กับหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.7-01 เป้าหมายคุณภาพนโยบายตัวบ่งชี้ (KPI) ปีการศึกษา 2562 

สถอ.5.1.7-02 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 

สถอ.5.1.7-03 ประกาศระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถอ.5.1.7-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมาย
คุณภาพ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถอ.5.1.7-05 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงและแก้ไข) ใช้ปีการศึกษา 2560 
สถอ.5.1.7-06 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 

สถอ.5.1.7-07 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 

สถอ.5.1.7-08 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (IMPROVEMENT PLAN) ประจ าปีการศึกษา 2561 
สถอ.5.1.7-09 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา HTTP://CHEQA.RMUTP.AC.TH 

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



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 48 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพทุกภาคส่วน ค านึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านประโยชน์ที่จะ

ได้รับ 

2. บุคลากร ผู้ก ากับดูแล และผู้จัดเก็บรายงานข้อมูล ด าเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ต่องาน
ประกันคุณภาพโดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 

3. การใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล เพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บเอกสาร 
 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวโปรดปราน  เพชรสด หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 49 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2: ระบบก ากับการประกันคณุภาพ หลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  (ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการด าเนินงาน ) 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ด าเนินการวางระบบการท างานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งชี้ โดยมีแผนการด าเนินงาน และ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2562 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในขอ้ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์และก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ซ่ึงเป็นผู้บริหารคณะตามค าสั่งมีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงาน

ทุกหลักสูตร และมีการรายต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกต่อ

ผู้ด าเนินการรายงาน มีการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกิจกรรมแต่ละสาขาวิชาเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิต สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และอาจารย์ 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
ทุกหลักสูตรด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ได้รับรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 14, 15, 20 มิถุนายน 2563 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
คราวที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางและนโยบายการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา

2561 และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เม่ือวันที่ 14, 15, 20 มิถุนายน 2563 พบว่า ผ่านการก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 
 



ส่วนที่  3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 - 50 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  
ผล คะแนน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
6 6 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สถอ.5.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ 
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

สถอ.5.2-02 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

สถอ.5.2-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
สถอ.5.2-04 ระบบภาระงาน มคอ. HTTP://REG.RMUTP.AC.TH 

สถอ.5.2-05 ภาพกิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

สถอ.5.2-06 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถอ.5.2-07 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

จุดเด่น 
1. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา 
2. มหาวิทยาลัยด าเนินงานการออกแบบและพัฒนาระบบภาระงาน มคอ.  

 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายศาสตรา  ศรีหาภาค 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 

นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ 
นางสาวโปรดปราน  เพชรสด 

หัวหน้างานหลักสูตร 

 


