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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

(1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 



ค ำน ำ  

 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2564  

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565  โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ ของส านักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. (สกอ.เดิม)) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน 

ระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และ

ระดับสถาบัน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันที่คณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศศึกษาจัดท าขึ้นมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 ทั้งนี ้การรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้รายงานเป็นฉบับเดียวกับการรายงาน

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าผลการประเมินตนเองในรายงานฉบับนี้ จะน ามาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  พิจักขณา) 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

 

 

 



สำรบัญ 

หน้ำ 
ค ำน ำ 
บทสรุปผู้บริหำรจำกกำรประเมินตนเอง 
ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงำน/สถำนภำพปัจจุบัน 1-1 
 ประวัติคณะ 1-2 
 สถานที่ตั้ง 1-3 
 แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะ 1-4 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน   1-5 
 ข้อมูลทั่วไปของคณะ 1-9 
 - หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 1-9 
 - นักศึกษา 1-10 
 - บุคลากร 1-11 
 - งบประมาณ 1-13 
 - อาคารสถานที่ 1-15 
ส่วนที่ 2 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2-1 
 แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 2-2 
 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2-4 
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2-7 
ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ ตัวบ่งช้ี 3-1 
ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ ตัวบ่งช้ี 4-1 
 ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 4-2 
 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน (IPO) 4-4 
 ผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 4-5 
 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ก.พ.ร. 
ส่วนที่ 5 ภำคผนวก 5-1 
 ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5-2 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 5-4 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 5-9 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทน า (ประวัติคณะโดยสังเขป)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 

ระดับสาขาวิชาในนามวิทยาเขตโชติเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ปี พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -
ศิลปะประดิษฐ์  

ปี พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ,) สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช สังกัดกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี สถาบัน  
เทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปล่ียนสถานะ เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช” 
ในวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548  

ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ได้เปลี่ยนการบริหารจัดการจากรูปแบบ 
วิทยาเขตโชติเวช เป็นรูปแบบของคณะ ซ่ึงภายในวิทยาเขตโชติเวชเดิม ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

ปี พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขา 
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

ปี พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 1 หลักสูตร คือ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับ
เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยสศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปี พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขา 

วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ปี พ.ศ. 2565 ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิด

สอนในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ 
“สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันน า ด้าน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 356 คน จ านวนอาจารย์รวมทั้งหมด 24 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ 16 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

2. ผลการประเมินตนเองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2564 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตาม 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีที่ 
4.50 คะแนน หากพิจารณาองค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2, 3, 4 และ 5 อยู่ในระดับดี 1 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 (รายละเอียดตามตาราง สรุปผลฯ) 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I 

(1.2, 
1.3,1.4, 

2.2) 

P 
(1.5, 1.6, 
2.1,3.1, 
4.1,5.1, 

5.2) 

O 
(1.1, 2.3) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1. การผลิตบัณฑิต 3.28 5.00 3.60 3.91 การด าเนินงานระดับด ี

2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3. การบริการ
วิชาการ 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 3.71 5.00 4.30 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงา
นระดับดี 

การ
ด าเนินงา
นระดับดี

มาก 

การ
ด าเนินงา
นระดับดี 

  

 
* หมายเหตุ    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
จุดเด่น 
1. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติด้านคุณภาพและภาวะการมีงานท าอยู่ในเกณฑด์ี 
2. หลักสตูรเน้นการปฏิบตัิและบูรณการรายวิชากับพันธกิจอื่นๆ 
3. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในและภายนอก 
5. มีความรู้เฉพาะด้าน 
6. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการประชาสมัพันธ์ให้ขอมูลกับนักศึกษา และการสื่อสารข้อมูลแบบออนไลน ์
7. การสร้างความใกลชิดกับนักศึกษาในช่ัวโมง HR เพื่อใหค าปรึกษาไถ่ถามความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตที่อาจจะประสพ

ปัญหา เกิดขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องตางๆ 
8. คณะอาจารย์มีความสนใจและช านาญในด้านเทคโนโลยีด้านการออกแบบและประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท าให้เกิดอัตลักษณ์

ขององค์กรสามารถสร้างภาพพจน์ในการเผยแพร่ไปสู่สังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จบไปแล้วให้มีทักษะด้านวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

9. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการประชาสัมพันธ์ใหข้อมูลกับนักศึกษา และการสื่อสารข้อมูลแบบออนไลน์ 
10. การสร้างความใกลชิดกับนักศึกษาในช่ัวโมง HR เพื่อใหค าปรึกษาไถ่ถามความเป็นอยู่และ การด าเนินชีวิตที่อาจจะประสบปัญหา

เกิดขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องตางๆ 
11. การติดต่อนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอท าให้เกิดความใกล้ชิดปฎิสัมพันธ์กันเกิดการเปิดใจของนักศึกษาใน

การตอบสนองต่อโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
12. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
13. การด าเนินงานจัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ โดยที่ไม่ได้รับงบประมาณ

ในการด าเนินงาน และในช่วงสถานการณ์ Covid-19 
14. มกีารค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลตินักศึกษาทุกหลักสูตร 
15. มีการสรุปผลการวิเคราะหต์้นทุนตอ่หน่วยผลผลติตามรูปแบบที่ก าหนด 
16. ผู้บริหารคณะฯ ให้ความส าคัญในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในคณะ และการน าความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับการอบรม

จากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดให้บุคคลอื่นภายในคณะได้รับความรู้ในเรื่องเดียวกัน 
17. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาชีพ  
18. บุคลากรให้ความส าคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง  
19. บุคลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
20. ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพทุกภาคส่วน ค านึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
21. บุคลากร ผู้ก ากับดูแล และผู้จัดเก็บรายงานข้อมูล ด าเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่องานประกันคุณภาพโดย

ยึดเป็นแนวทางปฏิบัต ิ 
22. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา 

 

 

 



บทสรุปผูบ้ริหาร                                                       จ -4                                                             ระดับคณะ 
 

:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มาตรการอัตราการคงอยู่และส าเรจ็การศึกษา 
2. พัฒนาส่งเสรมิศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. พัฒนาคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพชองอาจารย์ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าต าแหน่งวิชาการ 
5. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพเนื่องจากนักศึกษาไม่สนใจที่จะอ่านข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
6. การจัดท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
7. สร้างแผนการด าเนินงาน รูปแบบและวิธีการที่มีความชัดเจน ในกรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน และในช่วง 

สถานการณ์ Covid-19 
8. ควรมีการค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลิตนักศึกษารายสาขาวิชา 
9. ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ท าให้ในบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซค์พร้อมกันได้ 
10. ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ท าผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกช้ันปีให้บ่อยข้ึน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ของกิจกรรม คณะที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 
2. มีเบอรส์ายตรงท่ีให้ไว้กับนักศึกษาและผูป้กครองโทรมาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 
3. ใช้วิธีการจัดโครงการในรูปแบบ Online 
4. ใช้วิธีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณ 

 



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                  1-1                                                         ระดับคณะ 

 

  :  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 
 
 
 

  
 

ส่วนที่ 1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                  1-2                                                         ระดับคณะ 

 

  :  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

                     

ส่วนที ่1 
สถานภาพปัจจุบัน 

 

1.  ประวัติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 
ระดับสาขาวิชาในนามวิทยาเขตโชติเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ปี พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง 1 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -
ศิลปะประดิษฐ์  

ปี พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ,) สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช สังกัดกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี สถาบัน  
เทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปล่ียนสถานะ เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช” 
ในวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548  

ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ได้เปลี่ยนการบริหารจัดการจากรูปแบบ 
วิทยาเขตโชติเวช เป็นรูปแบบของคณะ ซ่ึงภายในวิทยาเขตโชติเวชเดิม ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

ปี พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขา 
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

ปี พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 1 หลักสูตร คือ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับ
เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยสศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขา 
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร โดย
ยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 353 คน จ านวนอาจารย์รวมทั้งหมด 28.5 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ 
20.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน 
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  :  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ.. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

2.    สถานที่ตั้ง  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ตั้งอยู่เลขท่ี 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
   



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                  1-4                                                      ระดับคณะ  
 

:  SAR  ปีการศกึษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิารและวางแผน 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

กรรมการประจ าคณะ 

 

 

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

งานวิชาการ วจิัย และบริการ
วิชาการ 
- วิจัยและพัฒนา 
- บริการวิชาการแก่สังคม 
- หลักสูตร 
- ทะเบียน 
- วิเทศสมัพันธ ์
- เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การศกึษา 
- ประกนัคุณภาพการศกึษา 
- สหกิจศึกษา 
- การจดัการความรู้ (KM) 
- บริการห้องปฏิบัติการ 
- งานพัฒนาอาจารย์ 
- งานพัฒนาวิชาการนกัศกึษา 
- วารสารวิชาการ 
- เครือข่ายความรว่มมอืทาง

วิชาการ 
- บัณฑิตศึกษา 

งานกิจการนกัศึกษา 
- วิชาทหาร 
- พัฒนาวนิัยคุณธรรม และ

จริยาธรรม 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- ทุนการศกึษา 
- แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- สวัสดิการและการบริการ

นักศกึษา 
- สโมสรและกิจกรรมนกัศกึษา 

- กีฬา 
- ศิษย์เก่า และชุมชมสัมพันธ ์
- ทรานสคริปต์กิจกรรม 

เลขานุการคณะ 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
- สารบรรณ 
- บริหารงานบุคคล 
- พัฒนาบุคคล 
- อาคารสถานที ่
- ยานพาหนะ 
- สื่อสารองค์กร 
- การเงิน 
- การบัญช ี
- พัสด ุ
- บริหารทรัพย์สินและจัดหา

รายได้ 

งานวางแผนและพัฒนา 
- แผนยุทธศาสตร ์
- แผนงานและงบประมาณ 
- บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
- ติดตามและประเมินผล 
- บริหารความเสี่ยง 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
 

 

หัวหน้างานวิชาการและวิจยั 
 

 

หัวหน้างานแผนและพัฒนา 
 

 

หัวหน้างานบริหาร 
 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                    
และการออกแบบ 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
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3. วิสัยทัศน์/ภารกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

: วิสัยทัศน์ (Vision) 
“องค์กรแห่งการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบท่ีมีคุณภาพ เช่ียวชาญเทคโนโลยี น าความรู้สู่

สังคม” 

: พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมี

ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต และการบริการ 

ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การ 

แข่งขัน 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

: วัตถุประสงค์ (Object) 
1. ผลิตบัณฑติด้านเทคโนโลยีการออกแบบสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการออกแบบท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศ 
3. เสรมิสร้างมาตรฐานการศึกษาเพื่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
4. สร้างบณัฑิตให้เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

: ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน  เช่ียวชาญเทคโนโลยี  สรา้งคนดีสูโ่ลกอาชีพ 
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.) 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Ideal Graduates) 
 
 
 
 

 
      บัณฑิต “ราชมงคลพระนคร” 

(RMUTP  Graduates) 

      
            

     ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity)      

    ทักษะในการประกอบอาชีพ (Professionalism Skill)     

   ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Information Technology Skill)    

  ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)   

 วุฒิภาวะทางสังคม (Social Maturity)  

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี ( Science and Technology Skill) 
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ (RMUTP/FAD Identity) :  
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
Hands – on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 

เอกลักษณ์สถาบัน (RMUTP/FAD Uniqueness) :  
ผลิตบัณฑติมืออาชีพช้ันน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(RMUTP/FAD Produces Outstanding Professional Graduates in Science and Technotogy) 

มาตรการส่งเสริม :  
1. การชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบัน 
2. การชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในด้านการส่งเสรมิและสืบสานโครงการ มาจากพระราชด าริ ภายนอกสถาบัน 

 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก        
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ดังนี ้

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการจัดการศึกษา 
1. การจัดการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การ

ออกแบบแต่ละสาขาวิชาสอดคล้องกับนโยบายของ 
รัฐบาล 

2. การจัดการศึกษาส่งเสรมิและสนับสนุนงานด้านศลิปะ 
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภมูิปญัญาแห่งชาติ 

3. บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีโอกาส ใน
การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในด้านการรา่งก าหนด
และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และงานวิจัย 

 
1. อาคารสถานท่ีคับแคบ ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักสูตร 

และไม่เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการวิจัย 
1. ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ได้ทันทีเพราะโครงการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยก าหนดกลุม่เป้าหมายที่จะน างานวิจยัไป 
ใช้อย่างชัดเจน 

2. ผลงานวิจัยสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้และสอดคล้อง กับ
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 

3. นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ท าวิจัยเป็นอย่างดี
สามารถท างานวิจัยในเชิงสหวิทยาการและบูรณาการได้ 
โดยลักษณะความร่วมมือของบุคลากรของคณะกับ 
หน่วยงานท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งภาครัฐ 
เอกชน 

 
1. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยัค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบ 

เทียบกับจ านวนงานวิจัยในแต่ปีงบประมาณ 
2. การน าเสนอผลงานวิจยัในระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรพร้อมที่จะเปดิรับนวัตกรรมและการเปลี่ยน 

แปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 
2. บุคลากรมีความเขม้แข็งเสียสละและรักองค์กร 
3. บุคลากรพร้อมที่จะให้ความรู้และเข้าถึงนักศึกษา 

นอกเหนือเวลาราชการ 

 
1. บุคลากรมีภาระงานหลายด้านส่งผลให้ประสิทธิภาพของ 

งานลดลง 
2. อาจารย์มภีาระงานรองมากท าใหอ้าจเกิดปัญหากับ การ

ท างานวิจัยและผลงาน ทางวิชาการของการเป็นอาจารย์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

3. การเปลีย่นลูกจา้งช่ัวคราวบ่อยครัง้ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่อง ของงาน 

4. ต าแหน่งทางวิชาการและสัดส่วนคณุวุฒิของบุคลากร ตรี:
โท:เอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัด
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

5. บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 
ด้านการบริการทางวิชาการ 
1. คณะมีการบริการทางวิชาการแก่สงัคมในด้านการ ให้

ค าปรึกษา บริการวิชาชีพ 
2. บุคลากรมีความสามารถ มีความช านาญในงานวิชาชีพ ซึ่ง

เหมาะสมกับการจัดอบรมวิชาชีพหลักสตูรระยะสั้นแก่ 
ผู้สนใจได ้

3. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการบริการวิชาการและ 
วิชาชีพ 

4. ผู้บริหารให้ความส าคญัต่อการจดักิจกรรมบริการทาง 
วิชาการ 

 
1. พื้นที่ในการให้บริการทางวิชาการของคณะไมส่ามารถ    

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเชิงปริมาณได้ 
เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 

2. การบริหารจัดการงานบริการวิชาการขาดการด าเนินการ 
ด้านการตลาดเชิงรุก 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทาง ด้าน

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีการด าเนินงานทางด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มีการบูรณาการทางด้านความรู้ ดา้นการท านุบ ารุง ศิลปะ

และวัฒนธรรม รวมกับงานอ่ืนๆ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. คณะสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ตามแผน 
2. คณะมคีวามสามารถใช้ทรัพยากรและงบประมาณได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1. ขาดการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลด้านการท านุบ ารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. บุคลากรท างานหลายด้านท าให้ผลิตงานในด้านศลิปะและ 

วัฒนธรรมในส่วนท่ีรับผิดชอบได้นอ้ย 
 
 
1. การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ยังไม่พร้อมในระบบ 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านการจัดการศึกษา 
1. รัฐบาลให้ความส าคญัและสนับสนนุให้มหาวิทยาลยัมี ส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2. การคมนาคมของมหาวิทยาลยัมีความสะดวก 
ด้านการวิจัย 
1. งานวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2. งานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐบาล/ 

เอกชน/ ชุมชน/ท้องถิ่น 
3. มีหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย 
ด้านบุคลากร 
1. มีทุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีสนบัสนุนการพัฒนา

บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 

 

1. รัฐบาลเปิดโอกาสให้สถานศึกษาหลายแห่งขยาย
การศึกษา ในหลักสตูรระดบัเดียวกันท าให้เกิดการซ้ าซ้อน 

 
 

1. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญในงานวิจัย 
ท าให้เกิดคู่แข่งในการของบประมาณ 

2. มีแรงจูงใจจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนที่ดึง 
ความสนใจของบุคลากร 
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:  SAR  ปีการศกึษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

5.  ข้อมูลทั่วไปของคณะ 
5.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 3 หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จ านวนหลักสูตร 3 - - - 3 

 
ตารางที่ 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ ปีการศึกษา 2563 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 หลักสูตร  
เทคโนโลยีบัณฑติ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ     
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  / 5 ปี วิชาชีพ 

รวมทั้งสิ้น  3  หลักสูตร 
 

หลักสตูรที่ใช้เกณฑม์าตรฐานปี 58 = 3 หลักสูตร 
(เป็นหลักสตูรใหม่ ปี 2560 = 1 หลักสูตร  หลักสูตรใหม่ ปี 2561 = 2 หลักสูตร) 

                 ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 นักศึกษา 
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- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  =  257.31 คน 
- อาจารย์ประจ าตามเกณฑ ์สกอ. ทั้งสิ้น 28.5 คน  (ลาศึกษาต่อ 2 คน /ปฏิบัติงานจริง 26.5 คน) 
- อัตราส่วน อาจารย์ประจ าเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEI) : FTES = 24 : 311.51  = 1 : 12.98 

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
- จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 353 คน  
- อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 28.5 คน  (ลาศึกษาต่อ 2 คน / ปฏิบัติราชการจริง 26.5 คน) 
- อัตราส่วน อาจารย์ (คน) : นักศึกษา (คน) โดยรวม = 26.5 : 353 = 1 : 14.41 

 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2564 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 31 ธันวาคม 2564) 
 

ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2564 
  

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปริญญาตร ี
รวมทั้งหมด 

1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 162 162 

2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 55 55 

3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 136 136 

รวมทั้งสิ้น 353 353 

ข้อมูล จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 บุคลากร 
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- อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์การค านวณ สกอ. จ านวนทั้งสิ้น 28.5 คน  
(ลาศึกษาต่อ 2 คน / ปฏิบัติงานจริง 26.5 คน) 
- อาจารย์ผู้สอน จ านวนทั้งสิ้น 28.5 คน (ลาศึกษาต่อ 2 คน / ปฏิบัติงานจริง 26.5 คน) 

 

ข้อมูลบุคลากรแบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.- 
ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   4 - 4 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   24.5 2 22.5 
3 พนักงานราชการ    - - - 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    - - - 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท / เอก    - - - 
 รวมอาจารย์ประจ า  28.5 2 26.5 

 
อัตราส่วนตามคุณวุฒิ และ อัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.- 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อาจารย ์ ผู้ช่วย  

ศาสตราจารย ์
รอง  

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์

28.5 13 15.5 - 20.5 8 - - 

ร้อยละ 45.61 54.39 0.00 71.93 28.07 0.00 0.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 - 2  แสดงข้อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหน่งทางวิชาการ 
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คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) สัดส่วนต าแหน่ง 

วิชาการ 
อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปรญิญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

คณะ........................................           
ข้าราชการ 4 4 - - 100.00:0.00:0.00 4 1 3 -  25.00:75.00:0.00:0.00 - - 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

24.5 9 15.5 - 36.73:63.27:0.00 24.5 19.5 5 -  79.59:20.41:0.00:0.00 2 - 

พนักงาน
ราชการ 

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

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - -  - - - 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

          - - - 

รวม 28.5 13 15.5 - 45.61:54.39:0.00 28.5 20.5 8 -  71.93:28.07:0.00:0.00 2  
 

หมายเหตุ      
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้างประจ าหลักสูตร       
      

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

5.4 บุคลากรสายสนับสนุน 
               

ประเภท 

บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
รวม  

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - - 1 - 1  

พนักงานมหาวิทยาลัย - 3 8 1 12  

พนักงานราชการ - 4 - - 4  

ลูกจ้างประจ า - - - - -  

ลูกจ้างช่ัวคราว 2 3 - - 5  

รวม 2 10 9 1 22  

 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
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5.5 งบประมาณ  
 

งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจุบันได้รับงบประมาณ เป็นหมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าตอบแทน  ค่า
ใช้สอยและค่าวัสดุ  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบรายจ่ายอื่น  งบเงินอุดหนุน  และท่ีไม่ได้รับเลยคือ ค่าจ้างชั่วคราว 
รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 1-5 แสดงงบประมาณประจ าปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และ พ.ศ. 2564  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2563 
(ปีที่แล้ว) 

ปี พ.ศ. 2564 
(ปีปัจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 1,457,940.00 1,320,719.35 1,320,719.35 
เงินเดือน 391,380.00 410,260.00 410,260.00 
ค่าจ้างประจ า - - - 
พนักงานราชการ 1,066,560.00 910,459.35 910,459.35 
งบด าเนินงาน 2,430,310.90 1,367,850.00 1,367,850.00 
ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอยและค่าวสัด ุ 2,430,310.90 1,367,850.00 1,344,879.07 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน 1,325,000.00 78,407,867.34 15,270,000.00 
ค่าครุภณัฑ์   1,325,000.00 15,270,000.00 15,270,000.00 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 63,137,867.34 - 
รายจ่ายอื่น  993,335.00 - - 
งบเงินอุดหนุน  16,829,323.27 37,411,258.96 36,368,587.15 

รวมท้ังสิ้น 23,035,909.17 118,507,695.65 54,327,156.50 
ค่าเสื่อมราคา 6,460,726.59 - 5,466,838.92 

รวมค่าเสื่อมราคา 6,460,726.59 - 5,466,838.92 
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 21,710,909.17 40,099,828.31 39,057,156.50 

หมายเหต ุ  - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ไดร้ับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหว่างปแีละเป็นรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว) 
           - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 
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งบประมาณเงินรายได้  เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 1-6 แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564   

จ าแนกประเภทรายจ่ายของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2563 
(ปีที่แล้ว) 

ปี พ.ศ. 2564 
(ปีปัจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 897,360.00 897,360.00 841,714.84 
เงินเดือน - - - 
ค่าจ้างประจ า - - - 
ค่าจ้างช่ัวคราว 897,360.00 897,360.00 841,714.84 
งบด าเนินงาน 1,579,224.90 2,327,690.00 2,176,078.79 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และค่าวสัดุ    1,561,252.90 2,304,690.00 2,153,744.79 
ค่าสาธารณูปโภค 17,972.00 23,000.00 22,334.00 
งบลงทุน - - - 
ค่าครุภณัฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - 
งบเงินอุดหนุน 481,990.00 467,735.00 467,735.00 
รายจ่ายอื่น   1,239,274.00 926,550.00, 851,775.00 
งบกลาง 1,076,100.00 2,380,200.00 1,451,000.00 
เงินสมทบสถาบัน - - - 

รวมท้ังสิ้น 5,273,948.90 6,999,535.00 5,788,303.63 
ค่าเสื่อมราคา 587,832.39 - 566,879.34 

รวมค่าเสื่อมราคา 587,832.39 - 566,879.34 
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 5,273,948.90 6,999,535.00 5,788,303.63 

 หมายเหต ุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสือ่ม 

ข้อมูลจาก :: การเงินคณะฯ ข้อมูล เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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5.6 อาคาร สถานที่ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานที่

ตามพื้นที่ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ 
1. ศูนย์เทเวศร์ : สถานที่ตั้ง  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  

 : มีพื้นที่ 9 ไร่  68 ตารางวา  ประกอบด้วย 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 
  สถาบนัวิจัยและพัฒนา, ส านักงานอธิการบดี 

2. ศูนย์โชติเวช : สถานที่ตั้ง  168  ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
 : มีพื้นที่ 3 ไร่  394 ตารางวา  ประกอบด้วย 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
3. ศูนย์พณิชยการพระนคร : 
- สถานที่ตัง้ 86  ถนนพิษณโุลก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
- สถานที่ตัง้ 517  ถนนนครสวรรค์  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  
: มีพื้นที่ 19 ไร่  177 ตารางวา  ประกอบด้วย 

คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
4. ศูนย์พระนครเหนือ : สถานที่ตัง้ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

: มีพื้นที่ 20 ไร่  99 ตารางวา  ประกอบด้วย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-1 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-2 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2560  
ที่ให้ความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยก าหนดกรอบแนวทางการ 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบ 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  องค์ประกอบ 
ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งโดยรวมแล้ว
การประกันนี้มีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ทั้งของนักศึกษา ของ
อาจารย์ ตลอดจนการพิจารณาภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษา เป็นต้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ 
ผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับคณะนี้ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน
คณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา การบริการ
วิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันนี้ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน 
ของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบัน 
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

 

 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-3 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา  

จากกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครนี้ภายใต้บริบทแนวคิดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (RMUTP Model)  

RMUTP Model เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า บนหลักการของ PDCA  และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยผู้บริหารระดับสูงทุกระดับให้
ความส าคัญ ในการก ากับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน และด าเนินงานเป็นหนึ่ง
เดียว ทิศทางเดียวกัน  บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการน าผลลัพธ์มา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

Responsibility   ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

Management   การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

Unity    ความเป็นหนึ่ง/ใช้มาตรฐานเดียวกัน 

Technology  การใช้เทคโนโลยี 

Practice   การปฏิบัติจริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-4 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
  

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ฯ 

 
จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 

ก าหนดตัวบ่งชี้ /ค่าเป้าหมายและถ่ายทอด 

วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 

ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับด าเนินงานตามแผนงาน 

รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-5 ระดับคณะ 
 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งม่ันว่า
มหาวิทยาลัยฯได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯก าหนด
ดังน้ี" ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ขั้นตอนที ่2 จัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยฯได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดต้ังส านักประกันคุณภาพรับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ
โดยมีคณะท างานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบ
คุณภาพสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพื่อท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที ่3 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย 
 เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานจึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระดับหน่วยงานสามารถก าหนดค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานได้โดยใช้มาตรฐานตัว
บ่งชี้ของ สกอ. และ ก.พ.ร. เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
คือ 1) ระดับหลักสูตร  มี  6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
 2) ระดับคณะ มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
 3) ระดับสถาบัน มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
 ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อจัดท าเป้าหมายของระดับหน่วยงานและ
ถ่ายทอดเป็นระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ ส านัก สถาบัน และสู่ระดับหลักสูตร 

ขั้นตอนที ่4 วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพประกอบด้วย กิจกรรมการควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมิน  ขั้นตอนนี้ เช่นการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละด้าน  หรือก าหนดผู้รับผิดชอบงาน 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน  การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน วางระบบ
การก ากับติดตาม วางแผนการประเมิน เป็นต้น  ซ่ึงส านักประกันคุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงานน าแผนจากส่วนกลางไปเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนระดับ
หน่วยงานให้มีความสอดคล้องมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที ่5 ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 
 หน่วยงาน ทุกระดับจัดเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินงานตาม
แผนแต่ละด้าน  พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้
ตามก าหนด ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามแต่
ที่หน่วยงานก าหนด 

 
 
 
 
 
 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-6 ระดับคณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที ่6 จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

 คณะวิชาก าหนดให้แต่ละหลกัสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร ผา่น
ระบบ CHE QA Online  และคณะน าผลการประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ  
และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะวชิา มาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online   

ขั้นตอนที ่7 ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 

1) ระดับหลักสูตร  ต้องจัดให้ มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน โดยผู้ เป็นประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน  อีก 1 คนเป็นบุคลากรภายในได้  ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจาก สกอ. 

หลักสูตรป.ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิป.โท หรือผศ. ขึ้นไป, หลักสูตร ป.โท กรรมการมีวุฒิ ป.เอก 
หรือรศ.ขึ้นไป  ,หลักสูตรป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ขึ้นไป 

2) ระดับคณะวิชา สกอ.ไม่มีเกณฑ์ระบุ  ดังนั้นคณะวิชาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม  

3) ระดับสถาบันมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อยร้อยละ 50  ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัด
โดยสถาบันซึ่งก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 

- ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่สกอ.พิจารณาแล้วว่ามี
ความเหมาะสม   

- กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน
ต้องท าหน้าที่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ขั้นตอนที ่8 รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรให้รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการคณะ  ผลการ
ประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้ผู้บริหารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 

และมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว ผ่านระบบ  QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 9 น าผลการประเมินมาปรับปรงุพฒันา 
 โดยผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่
สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-7 ระดับคณะ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป้าหมายคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ระดับสถาบัน) 

วันท่ีบังคับใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ISSUE : ๑ 
หน้าท่ี ๑/๒ 

       

นโยบาย/ ตัวบ่งชี้ (KPI)                                 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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๑. การผลิตบัณฑิต 

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม (สกอ.๑.๑) ๓.๒๐ คะแนน   ✓   

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๑.๒) ร้อยละ ๓๐ 

(๓.๗๕ คะแนน) 

 ✓    

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.๑.๓) ร้อยละ ๓๐ 

(๒.๕๐ คะแนน) 

 ✓    

๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(สกอ.๑.๔) 

ร้อยละ ๓๐   ✓   

๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๕) ๖ ข้อ 

(๕ คะแนน) 

    ✓ 

๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๖) ๖ ข้อ 

(๕ คะแนน) 

    ✓ 

๒. การวิจัย 

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.๒.๑) 

๖ ข้อ 

(๕ คะแนน) 

  ✓   

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.๒.๒) ๔๒,๐๐๐ บาท 
(๓.๕๐ คะแนน) 

  ✓   

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.๒.๓) ร้อยละ ๓๐ 

(๓.๒๐ คะแนน) 

  ✓   

๓. การบริการวิชาการ 

๓.๑ การบริหารวิชาการแกส่ังคม (สกอ.๓.๑) ๖ ข้อ 

(๕ คะแนน) 

  ✓   

เอกสารควบคุม 

(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร) 



    
ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา 2-8 ระดับคณะ 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ระดับสถาบัน) 

วันท่ีบังคับใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ISSUE : ๑ 
หน้าท่ี ๒/๒ 

       

นโยบาย/ ตัวบ่งชี้ (KPI)                                 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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๔. การท าบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) ๖ ข้อ 

(๕ คะแนน) 

    ✓ 

๕. การบริหารจัดการ 

๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (สกอ.๕.๑) 

๗ ข้อ 

(๕ คะแนน) 

     

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน     ✓  

๕.๑.๒ การเงิน   ✓    

๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง     ✓  

๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล   ✓    

๕.๑.๕ การจัดการความรู้    ✓   

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร   ✓ ✓   

๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน    ✓   

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ.๕.๓) ๖ ข้อ 

(๔ คะแนน) 

  ✓   

หมายเหตุ ผ่านการพิจารณาค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร  คณบดี  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕  ผ่านรูปแบบออนไลน์ 

 
 

........................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  พิจักขณา) 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

เอกสารควบคุม 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 1 ระดับคณะ 
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ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ตามเกณฑ ์สกอ. ปีการศึกษา 2564 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.0 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 2 ระดับคณะ 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์สกอ. 
ระดับคณะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2564 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 

1. การผลิตบัณฑิต       
(6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด 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) รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ 13 ตัวบ่งชี ้

 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 3 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน .-  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

จ านวน 3 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรดังนี้.- 

หลักสตูร 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. 

การก ากับ
มาตรฐาน

(ผ่าน/ ไม่ผา่น) 

2. 
บัณฑิต 

3. 
นักศึกษา 

4. 
อาจารย ์

5. 
หลักสูตร   
การเรียน  

การสอน การ
ประเมนิผู้เรียน 

6. 
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวชิาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผ่าน 4.20 3.00 4.00 3.50 4.00 3.65 

2. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวชิาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์

ผ่าน 4.17 3.00 3.48 3.75 4.00 3.60 

3. หลักสูตรสถาปัตยกรรม-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม 

ผ่าน 4.37 2.67 3.44 3.75 4.00 3.54 

รวม  3.60 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 
สูตรการค านวณ : เท่ากับ 

คะแนนที่ได้ = 
3.65 + 3.60 + 3.54 

= 
10.79 

3.60 
3 3 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย
(ค่าเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

3.20 3.60 3.60 บรรลุ ไม่บรรลุ 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 4 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

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.1.1-010 ใบสรุปผลการประเมินคุณภาพการสอน 
สถอ.1.1-011 ใบสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
สถอ.1.1-012 ใบสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
จุดเด่น 

1. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพและภาวะการมีงานท าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
2. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติและบูรณการรายวิชากับพันธกิจอ่ืนๆ 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มาตรการอัตราการคงอยู่และส าเร็จการศึกษา 
2. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
3. พัฒนาคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์

อ.ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง 
อ.ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค 

หัวหน้างานหลักสูตร 

 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 5 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 
ปีการศึกษา 2564 

(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 28.5 

- ปฏิบัติงานจริง 26.5 

- ลาศึกษาต่อ 2.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 13 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 45.61 

 
สูตรการค านวณ:  

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 = 
13 

45.61 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 28.5 

 
2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 = 
45.61 

5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 

40 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

30 45.61 5.00 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 6 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษาตามหลักสูตร/ คณะ 
สถอ.1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก 
สถอ.1.2-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 

 
จุดเด่น 

1. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในและภายนอก 
2. มีความรู้เฉพาะด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวมยุร ี เรืองสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร ์ หัวหน้างานบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 7 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 28.5 
       - ปฏิบัติงานจริง 26.5 
       - ลาศึกษาต่อ 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 20.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 28.07 

 
สูตรการค านวณ :  

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 = 
8 

28.07 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 28.50 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 = 
28.07 

2.34 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

60 

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 8 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

30 28.07 2.34 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.3-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษาตามหลักสูตร/ คณะ 
สถอ.1.3-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก 
สถอ.1.3-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 

 
จุดเด่น 

1. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในและภายนอก 
2. มีความรู้เฉพาะด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าต าแหน่งวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวมยุร ี เรืองสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร ์ หัวหน้างานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 9 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตวับ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :   

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่าง ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า:  

1. ค านวณคา่หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการ
ค านวณดังนี้ 

SCH = Σnici (เมื่อni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ I, ci = จ านวนหน่วยกิตของ
วิชาที่ I) 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิต 

ศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิต 

ศึกษา) 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 10 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทย์ศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร ์

8:1 
4:1 
6:1 

6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 
บัญชีการจัดการการท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

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

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

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง 

8:1 9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป ์

8:1 

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

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) รวม 2 หลักสูตร 156.61 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 17.50 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 : 1 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 
(ที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ) 

8.95 

 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) รวม 2 หลักสูตร 100.70 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 9 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 : 1 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 
(ที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ) 

11.19 

 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 11 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
 8.95 – 20 

X 100 = -55.25 
20 

 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 11.19 – 8 

X 100 = 39.87 
8 

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเปน็  5  คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น  0  คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้ =  
5 + 0 

2.50 
2 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

30 -15.38 2.50 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.4-01 ตารางสรุปค่า FTES ปีการศึกษา 2564 แยกสาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
สถอ.1.4-02 ใบรายชื่ออาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 12 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

จุดเด่น 
1. - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นายเสฏฐนันท ์ สิทธิโชคพัฒนะ หัวหน้างานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 13 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : ในปีการศึกษา 2564 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 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมผ่านระบบออนไลน์ 
- การจัดชั่วโมง HR ในทุกสัปดาห เพ่ือใหอาจารยพบปะกับนักศึกษา 
- การประชุมนักศึกษาในช่วงต้นเทอม กลางเทอม ปลายเทอม เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ซักถามความ

เป็นอยู่ในคณะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ 
- การจัดช่องทางสื่อสารออนไลน์แก่นักศึกษาเพ่ือปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา 

เช่น LINE, FACEBOOK และ WEBSITE คณะ 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา แก่นักศึกษา 
- มีช่องทางสื่อสารออนไลน์ WEBSITE ของฝายกิจการและกลุมไลน เพ่ือแจงขอมูลขาวสารให

นักศึกษาไดทราบทุกชั้นป 
- มีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์เพ่ือให้สอบถามข้อมูลได้ทุกเวลา 
- มีการเผยแพร่ข่าวสารไปยังอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือส่งข่าวสารไปยังนักศึกษา

ทุกชั้นปี 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
- โครงการปจฉิมนิเทศนแกนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออบรมเตรียมความพร้อมในการออกไป

ประกอบวิชาชีพโดยการจัดโครงการได้แยกสาขาวิชาในแต่ละวันเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคโควิด 
- เชิญวิทยากรที่มีความโดดเด่นในวิชาชีพมาพูดคุยสนทนาเล่าประสบการณ์ให้ความรู้แก่นักศึกษา

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา 
- มีการน านักศึกษาออกไปบริการวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน

จริงเพ่ือฝึกฝนในการปฎิบัติงานจริง เช่นโครงการร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และ
สร้างโมเดลผังจ าลองอุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน , โครงการโครงการ
พัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้ 

 
 

https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a/
https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a/
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 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนน เต็ม 5  
- มีแบบส ารวจและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมและความพึงพอใจในแตละโครงการที่นักศึกษา

ได้เข้าร่วม 
- มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

1. การใหค าปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา เทากับ 4.19 คะแนน  
2. การใหบริการขอมูลขาวสารและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหลงงานท า เทากับ 3.88 

คะแนน  
3. การเตรียมความพรอมเพ่ือการท างานหลังส าเร็จการศึกษา เทากับ 3.92 คะแนน 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ
ประเมิน สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
- มีการจัดท า Improvement Plan ทุกปการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนและหาแนวทาง

ในการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นในปถัดไปในโครงการค่ายผู้น านักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม
ในปีต่อไป 

- มีการเปดชองทางสื่อสารออนไลน์ Website, Line, Facebook  ของฝายกิจการนักศึกษา เพ่ือ
ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผานชองทางดังกลาวเพ่ือน าข้อมูลในการน าไปพัฒนาโครงการในปีต่อไป 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

- มีการจัดช่องทางสื่อสารออนไลน์ Website, Line, Facebook  ของฝายกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพแก่ศิษย์เก่าให้ได้รับ
ข่าวสาร มีความรู้ในวิชาชีพของตนให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

- มีการจัดโครงการใหความรูกับศิษยเกา โดยมีวิทยากรจากทางคณะใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการ 
พิมพและการใชเครื่องพิมพและเครื่องตัดในการบรรจุภัณฑ์ เครื่องพริ้นต์ 3 มิติ เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้เรียนรู้ 
ทบทวนความรู้น าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของตน 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

6 6 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 15 ระดับคณะ 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.5-01 เลมสรุปโครงการปฐมนิเทศ และตารางสอนที่มีชั่วโมง HR 
สถอ.1.5-02 หนา Website และ Line ของฝายกิจการนักศึกษาเพ่ือให้ข่าวสารกับนักศึกษาปัจจุบัน

และศิษย์เก่า 
สถอ.1.5-03 เลมสรุปโครงการปจฉิมนิเทศ 
สถอ.1.5-04 แบบสรุปและประเมินผลในแตละเลมโครงการ 
สถอ.1.5-05 Improvement Plan และหนา Website ฝายกิจการนักศึกษา 
สถอ.1.5-06 รูปภาพจากการจัดโครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
สถอ.1.5-07 หลักฐานความพึงพอใจของคณะในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
สถอ.1.5-08 โครงการร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดลผัง

จ าลอง อุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน 
สถอ.1.5-09 โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้ 

 
จุดเด่น 

1. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ขอมูลกับ
นักศึกษาและการสื่อสารข้อมูลแบบออนไลน์ 

2. การสร้างความใกลชิดกับนักศึกษาในชั่วโมง HR เพ่ือใหค าปรึกษาไถ่ถามความเป็นอยู่ 
และการด าเนินชีวิตที่อาจจะประสบปัญหาเกิดขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่องตางๆ 

3. คณะอาจารย์มีความสนใจและช านาญในด้านเทคโนโลยีด้านการออกแบบและประยุกต์ใช้
ร่วมกับภูมิปัญญาท าให้เกิดอัตลักษณ์ขององค์กรสามารถสร้างภาพพจน์ในการเผยแพร่
ไปสู่สังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วให้มีทักษะด้านวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่าง และ แอปพลิเคชั่น

รูปแบบใหม่ที่นักศึกษาสนใจเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้เข้าถึงนักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าให้มากที่สุด 

 
 
 
 
 

https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a/
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกชั้นปใหบอยขึ้น เพ่ือแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจกรรม 

คณะที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 
2. มีเบอร์สายตรงที่ให้ไว้กับนักศึกษาและผู้ปกครองโทรมาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 
3. การใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับนักศึกษาใน

การเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะชีวิต
ของตนในการสร้างแนวทางด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 

 
ผู้รับผิดชอบ ชือ่ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.ชานนท ์ ตันประวัต ิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นายศรัณย ู สว่างเมฆ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : ในปีการศึกษา 2564 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 าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท า แผนและการจัดกิจกรรม 
1.1 จัดท า Improvement Plan ในแตละปีการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาวีแก้ปัญหา

ในการด าเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.2 จัดโครงการค่ายผู้น านักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กลุ่มสโมสรนักศึกษาประชุมหารือ

วางแผนที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของคณะให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยได้แผนการด าเนินงาน
และวิธีการจัดกิจกรรมที่น าปัญหาที่เกิดขึ้นมาหาวิธีแก้ไขให้ดีขึ้น และจัดท าเลมสรุปโครงการคายผูน านักศึกษา 

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

- เลมสรุปโครงการต่างๆของฝ่ายกิจการนักศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนใหเขากับโครงการ
ที่ด าเนินในแตละรอบป ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

- มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ เช่นโครงการร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดล 
ผังจ าลองอุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วย
ทักษะทางวิชาการ 

 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
การใหความรดูานการประกันคุณภาพจากฝายวิชาการผานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 

 4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมิน มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
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เลมสรุปโครงการต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักศึกษาที่มีการสรุปโครงการและการประเมินผล 
เพ่ือจัดท า Improvement Plan ในขั้นตอนตอไป 

 5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- การส ารวจแบบสอบถามในดานความพึงพอใจ และความรูที่ไดรับในแตละโครงการ 
- การส ารวจพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาที่น าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียน

ของตน 

 6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
- การน า Improvement Plan ในแตละปของฝายกิจการนักศึกษาน ามาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ข้อดี 

ข้อด้อยที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการที่ดีข้ึนในปีต่อไป 

- มีการประชุมหารือแนวทางในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาในปีถัดไปโดยจัดผ่านโครงการ
ค่ายผู้น านักศึกษา 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

6 6 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.1.6-01 Improvement Plan เลมสรุปโครงการคายผูน านักศึกษา 

สถอ.1.6-02 เลมสรุปโครงการในแตละรอบปของฝายกิจการนักศึกษา 
สถอ.1.6-03 ภาพถายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
สถอ.1.6-04 แบบสรุปในเลมสรุปโครงการของฝายกิจการนักศึกษา 
สถอ.1.6-05 Improvement Plan ของฝายกิจการนักศึกษา 
สถอ.1.6-06 โครงการร่วมมือไทยเบฟ พัฒนาโลโก้สินค้าบรรจุภัณฑ์ชุมชน และสร้างโมเดลผังจ าลอง

อุทยานสวนป่าไผ่ จ.ประจวบ พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน 
สถอ.1.6-07 โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ 

 

 

 

 

https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
https://arch.rmutp.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81/
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จุดเด่น 
1. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ขอมูลกับนักศึกษา 

และการสื่อสารข้อมูลแบบออนไลน์ 
2. การสร้างความใกลชิดกับนักศึกษาในชั่วโมง HR เพ่ือใหค าปรึกษาไถ่ถามความเป็นอยู่และ 

การด าเนินชีวิตที่อาจจะประสพปัญหาเกิดขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่องตางๆ 
3. การติดต่อนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอท าให้เกิดความใกล้ชิดปฎิสัมพันธ์

กันเกิดการเปิดใจของนักศึกษาในการตอบสนองต่อโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่คณะ
และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพเนื่องจากนักศึกษา

ไม่สนใจที่จะอ่านข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกชั้นปใหบอยขึ้น เพ่ือแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของกิจกรรม 
คณะที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 

2. มีเบอร์สายตรงที่ให้ไว้กับนักศึกษาและผู้ปกครองโทรมาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 
3. การใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับนักศึกษา

ในการเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะชีวิต
ของตนในการสร้างแนวทางด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.ชานนท ์ ตันประวัต ิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นายศรัณย ู สว่างเมฆ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : ในปีการศึกษา 2564 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. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  https://www.rmutp.ac.th/ 
ฐานข้อมูลงานวิจัย 

• คลังปัญญา ราชมงคลพระนคร 
• ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
• ห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) 
• วารสารวิชาการและวิจัย 
• อักขราวิสุทธิ์ 

การประชุมวิชาการ 
• The 10th RMUTP International Conference 
• The 9th RMUTP International Conference 
• The 8th RMUTP International Conference 
• The 7th RMUTP International Conference 
• 9th RMUTP International Conference : ICON SCi 
• 8th RMUTP International Conference : ICON SCi 
• 7th RMUTP International Conference : ICON SCi 
• 6th RMUTP International Conference : ICON SCi 
• 5th RMUTP International Conference : ICON SCi 
• 4th RMUTP International Conference Textiles & Fashion 
• 3rd RMUTP International Conference 2011 Global Finance Conference 

http://repository.rmutp.ac.th/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://lib.rmutp.ac.th/
http://journal.rmutp.ac.th/
https://www.rmutp.ac.th/web2558/akarawisut
http://iconsci.rmutp.ac.th/
http://iconsci.rmutp.ac.th/9th
http://iconsci.rmutp.ac.th/8th
http://iconsci.rmutp.ac.th/7th
http://iconsci.rmutp.ac.th/9th
http://iconsci.rmutp.ac.th/8th
http://iconsci.rmutp.ac.th/7th
http://iconsci.rmutp.ac.th/6th
http://iconsci.rmutp.ac.th/5th
http://textileconference.rmutp.ac.th/
http://glofin.rmutp.ac.th/
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• 2nd RMUTP International Conference Green Technology and Productivity 
• 1st RMUTP International Conference Green Trends Foods Crafts Fashion Textiles 

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พรนะคร กลุ่มงานวิจัย http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=16832 
• งานงบประมาณ 
• งานพัฒนานักวิจัย 
• งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
• งานทรัพย์สินทางปัญญา 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ใหค าปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
ในปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการสนับสนุนการวิจัยหรืองาน 

สร้างสรรค์โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างคณะให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 
1) ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเด่นของคณะ ดังนี้ 

- ห้องปฏิบัติการทางเครื่องมือเฉพาะทาง จ านวน 5 ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ จ านวน 2 ห้อง 

2) ศูนย์เครื่องมือที่หลายหน่วยงานภายในสามารถใช้ร่วมกันได้  
- ห้องปฎิบัติการเซรามิก 
- ห้องปฎิบัติเครื่องไดคัท-เคทอง Offset 
- ห้องปฏิบัติการงานพิมพ์  (หน้าห้อง 421) 
- ห้องเครื่องตัดหุ่นจ าลอง (หน้าห้อง 431) 
- ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ (Rapid Prototype) (หน้าห้อง 441) 

3) ห้องสมุดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ หนังสือและวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่บูรณาการใช้พ้ืนที่ 
ร่วมกับห้องสมุดของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นห้องสมุดส่วนกลางของ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช 

4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น  
ฐานข้อมูลวิจัยของบุคลากรภายในคณะ ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ หรือฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย 

5) การสนับสนุนให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
หรือนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับประเทศ เช่น ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล การประชุมวิชาการนานาชาติ (ICON SCI) งานวันนักประดิษฐ์ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” 
(Thailand Research Expo) 

http://greentech.rmutp.ac.th/
http://g-trends.rmutp.ac.th/2009/
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=16832
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=92
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=95
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=141
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 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือเป็นทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
- งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณปี 2565 
งบประมาณเงินรายจ่าย  8,840,850 บาท 
งบประมาณภายนอก  1,200,000 บาท 

รวม  10,040,850 บาท 
 
- งบประมาณสนุบสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษา (วิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่) 

แหล่งงบประมาณรายจ่าย               
งบเงินอุดหนุน 

งบประมาณปี 2565 
 40,000 บาท 

 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2563 ระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ข้อ 11. ผลงานวิจัยของ 
ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสื้นสุด 
การวิจัย ฯลฯ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรืองาน 
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และเงินรางวัลสนับสนุน
ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นักวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และขอรับรางวัลสนับสนุนเงิน
รางวัล ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม ได้ยื่นแสดงความจ านงการขอรับสิทธิบัตร ภายใต้ชื่อ “ที่นั่ง” และได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ “ที่นั่ง” เรียบร้อยแล้ว จึงยื่นขอรับเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา จ านวน 5,000 บาท 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ได้เขียนบทความวิจัย เรื่อง หลักการออกแบบสู่การร่างภาพรองเท้าเบื้องต้นส าหรับนักออกแบบ 
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 23 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (พฤษภาคม – สิงหาคม) หน้า 10 - 21  
ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ จ านวน 8,000 บาท 

3. อาจารย์สุนทร บินกาซานี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เขียน 
บทความวิจัย เรื่อง ศึกษาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสิ่งทอนอนวูฟเวน ส าหรับป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 
และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในยุควิถีชีวิตใหม่ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564  
(พฤษภาคม – สิงหาคม) หน้า 22 - 31  ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ จ านวน 8,000 บาท 

4. อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
ได้เขียนบทความวิจัย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรม
ของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษาผ้าทอพ้ืนเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI 
กลุ่ม 1 วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2564 หน้า 343 - 356 
ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ จ านวน 12,000 บาท 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นักวิจัยร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564-
2565 เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ได้รับ
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน จ านวนผลงานละ 4,500 บาท ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น าเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุจากเศษผ้าทอพื้นเมืองเหลือทิ้ง  

2. นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ น าเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-
ยวน กรณีศึกษาผ้าทอพ้ืนเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี 

3. นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ น าเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง บ้านถ้ าเสือเมืองพริบพรีโมเดล สู่นวัตวิถีชุมชนเพ่ืองานออกแบบหัตถอุตสาหกรรม แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

4. นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 
การออกแบบศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และเรื่อง การออกแบบอาคาร
ฟ้ืนฟูสุขภาพและพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ในปีการศึกษา 2564 มีการพัฒนาสมรรถนะให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ในรูปแบบโครงการและกิจกรรม 

การจัดอบรมสัมมนาให้แก่นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 โครงการ “การยกร่างค าขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 
เวลา 08.30 - 16.00 น. 
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 โครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จดัขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

หัวข้อ “เทคนิคการเตรียมบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
หัวข้อ “เทคนิคการเตรียมบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" สาขาสังคมศาสตร์” 

 โครงการความส าคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดขึ้นในวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 08.30-
16.00 น. 
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1. อาจารย์ธธนา กมลนรากิธรักษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย
เรื่อง “ห้องฝึกปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง” เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที “SPECIAL 
EDITION 2022 – INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ซึ่งจัดขึ้น ณ สมาพันธรัฐสวิส ในรูปแบบ
ออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ในผลงานเรื่อง  “ห้องปฏิบัติการ
ดีจัง” (Djung Laboratory) 

2. ผลงาน ดร.ธานี สุคนธะชาติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 
โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี บ้านหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สามารถน าไปสู่การขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วย
การน าองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาเศรษฐกิจ  ฐานราก และการใช้ประโยชน์เชิง
พ้ืนที่ จึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และน าไปเผยแพร่จัดแสดงในงานโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคกลาง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครูปฐม 

3. ผศ.ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมราชมงคงครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม
รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในผลงานเรื่อง เส้นสาย 
ลายผักตบชวา 

คณะสถาปัยกรรมศาสาตร์และการออกแบบ มอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 

ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ผลงาน  
1. น.ส.สุรภา วงศ์สุวรรณ 

เรื่อง ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพ้ืนถิ่นด้วยวัฒนธรรมโนรา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่ระดับสากล 
“ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน จังหวัดสงขลา” 
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2. ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ 
เรื่อง “การจัดการความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมจักสานผักตบชวาเพ่ือการออกแบบสร้าง 

อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมรายได้เชิงพาณิชย์” 
3. นายศรัณยู สว่างเมฆ 

เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้เข้ารับบริการร้านอาหารส าหรับออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบร้านอาหารวิถีใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลง (New Normal) เพ่ือสร้างมาตรฐานของการเสริมสร้าง
สุขอนามัยที่ดีให้ร้านอาหาร” 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะสถาปัยกรรมศาสาตร์และการออกแบบ ยื่นแสดงความจ านงการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ ดังขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังนี้ 

1. ผู้ประดิษฐ์/ ออกแบบยื่นจ านงขอรับความคุ้มครอง 
2. ท าหนังสือถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ตรวจสอบเอกสาร 
4. ยกร่างค าขอ 
5. แจ้งผู้ประดิษฐ์/ ออกแบบ 
6. เสนออธิการบดีลงนาม 
7. ยื่นเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือให้อธิการบดีลงนามส่งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
8. เสร็จสิ้นขั้นตอน 
9. มีผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงานที่นั่ง ผู้ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ 
ประเมินตนเอง/ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

6 6 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.1-01 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั  https://www.rmutp.ac.th/ 
- เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร กลุ่มงานวิจัย 

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=90 
- เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยของ 

บุคลากร http://arch.rmutp.ac.th/research/ 
- สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com ชื่อเพจ Faculty of architecture and 

design rmutpthailand 

สถอ.2.1-02 หนังสืออนุมัติงบประมาณโครงการฯ 
สถอ.2.1-03 เอกสารการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
สถอ.2.1-04 นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
สถอ.2.1-05 คณะสถาปัยกรรมศาสาตร์และการออกแบบ มอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยที่มี 

ผลงานดีเด่น ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ผลงาน 
สถอ.2.1-06 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

จุดเด่น 
1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวบุศรินทร ์ มั่นวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเขา้ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-

5 1 เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ 

ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย  

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65) มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ดังนี้.- 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สาขาวิชา 

รวม 
การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ์ 

สถาปัตยกรรม 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 11.5 7 10 28.5 
- ปฏิบัติงานจริง 11.5 6 9 26.5 
- ลาศึกษาต่อ - 1 1 2 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สาขาวิชา 

รวม 
การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ์ 

สถาปัตยกรรม 

รวมจ านวนเงินสนับสนนุ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 

4,741,000 2,188,600 3,111,250 10,040,850 

เงินสนับสนุนจากภายใน 3,541,000 2,188,600 3,111,250 8,840,850 
เงินสนับสนุนจากภายนอก 1,200,000 - - 1,200,000 
ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 412,260.86 364,766.66 345,694.44 378,900 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัย 

10,040,850 
= 378,900 = 5 คะแนน 

26.5 
 

กรณีที่คณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเงินสนับสุนนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ฯ = …-… คะแนน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเงินสนับสุนนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 

= ……-…. คะแนน 
 

ประเมินตนเอง/ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(บาท/ คน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   
สายวิทย์ 42,000 บาท 

(3.50 คะแนน) 378,900 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.2-01 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถอ.2.2-02 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2564 
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จุดเด่น 
1. - 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวบุศรินทร ์ มั่นวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บง่กลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่มข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ: 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม
สูตร 

 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 าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ก ำหนดระดบัคณุภำพผลงำนทำงวิชำกำรดงันี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืชพนัธุ์สตัวท์ี่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น า 

มาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบ เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
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ก ำหนดระดบัคณุภำพผลงำนสรำ้งสรรค ์ดงันี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่ มีการเผยแพร่สู่ สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง  หรือผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 

คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(COMMON DATA SET) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ ์

สถาปัตยกรรม รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 11.5 7 10 28.5 

- ปฏิบัติงานจริง 11.5 6 9 26.5 

- ลาศึกษาต่อ - 1 1 2 
จ านวนนักวิจัยท้ังหมด - - - - 

- ปฏิบัติงานจริง - - - - 

- ลาศึกษาต่อ - - - - 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ  

สมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

1 2 6 1.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (0.40) 

- - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ  

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ 

นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ 

กพอ.ฯ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

4 - 1 3.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(COMMON DATA SET) 

ปีการศึกษา 2564 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม 

การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ ์

สถาปัตยกรรม รวม 

(0.60) 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ 

นานาชาติฯหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

- 1 - 0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ 

นานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานา 

ชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- - - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 1 - - 1.00 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
(1.00) 

- - - - 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
ว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

- - - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท่ีค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน (1.00) 

- - - - 

- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- - - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก ผลงานทางวิชาการ  6 3 7 6.60 

จ านวนงานสร้างสรรค์ 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผ่านสื่ออิเล็ก 

ทรอนิกส ์ONLINE (0.20) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน (0.40) 

- - - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ 

ชาติ (0.60) 
- - - 060 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

- 1 - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/ นานาชาติ (1.00) 

- - 1 1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก ผลงานสร้างสรรค์ - 1 1 1.60 
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ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

8.2 
X 100 = ร้อยละ 28.77 =  4.80  คะแนน 

28.50 
 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ = 5 คะแนน 

 

ประเมินตนเอง/ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64 ) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

30 28.77 4.80 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.3-01 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) (9 ผลงาน) ดังนี้  
1. อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

เรื่อง การศึกษาและพัฒนาบูธจ าหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบสะท้อนอัตลักษณ์
ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : 
กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ใน การประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 9 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 (หน้า 187-198) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2. อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
เรื่อง การศึกษาและการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ า : 
กรณีศึกษาเขตบางคอแหลม ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 
17-19 มิถุนายน 2564  (หน้า 674-683) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
เร่ือง แนวทางการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองกรุงเทพมหานคร ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจากพื้นที่เขตสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เป็นพื้นที่เขตพาณิชยกรรม ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพ
วิชาการ 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 379-386)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

4. อาจารย์ปริณัน บานชื่น อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเพื่ออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด ส าหรับติดตั้งภายในโรงเรียนวัฒนธรรม
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 (หน้า 710-719) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

5. อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตีพิมพ์ผลงาน 
วิจัย เรื่อง ปัจจัยในการพิจารณามูลค่าตลาดบ้านจัดสรร ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
เชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 (หน้า 
281-288) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

6. อาจารย์ธธนา กมลนรากิธรักษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย เรื่อง ห้องฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการฝึกปฏิบัติจริง : ห้องปฏิบัติการดีจัง ใน การประชุมวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
คร้ังที่ 8 (TNIAC2022) วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 

7. อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
การพิมพ์  ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เร่ือง โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูป 
เพือ่ส่งเสริมอาชีพนักออกแบบผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

8. อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์  ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ
พ่ึงพาตนเอง ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน ้าเชี่ยว จังหวัดตราด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 12 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

9. ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุขี้เลื่อยไม้

เพื่อการตกแต่งเครื่องเรือน ในที่พักอาศัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

สถอ.2.3-02 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2 (0.60) จ านวน 5 ผลงาน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เขียนบทความวิชาการ เรื่อง หลักการออกแบบสู่
การร่างภาพรองเท้าเบื้องต้นส าหรับนักออกแบบ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
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รหัสหลักฐาน รายการ 
 TCI กลุ่ม 2 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (พฤษภาคม – สิงหาคม)  หน้า 10-21 
2. อาจารย์สุนทร บินกาซานี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม ได้เขียนบทความวิชาการ เรื่อง ศึกษาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสิ่ง
ทอนอน วูฟเวน ส าหรับป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ใน
ยุควิถีชีวิตใหม่ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 วารสารครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2564 (พฤษภาคม – สิงหาคม) หน้า 22-31 

3. อาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านว่างในญี่ปุ่นกับบริบทไทย 
และได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 วารสารวิชาการ 
"สาระศาสตร์" สถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เก่ียวเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2564 (กันยายน)   

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เขียนบทความวิจัย เรื่อง การจัดการการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกสู่สากลตามแนวทางพระราชด าริ  และได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 (มกราคม – มิถุนายน) 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  พรธาราพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เขียนบทความวิจัย เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด  และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
ชาติ TCI กลุ่ม 2 วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 (มกราคม – มิถุนายน) 

สถอ.2.3-03 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฯหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 
จ านวน 1 ผลงาน   

อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์ ได้เขียนบทความวิจัย และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษาผ้าทอพ้ืนเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี โดยตีพิมพ์ในวารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2564 หน้า 343-356   
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.2.3-04 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  จ านวน 1 ผลงาน 

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่นั่ง ผู้ประดิษฐ์ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ยุวดี  พรธาราพงศ์ 

สถอ.2.3-05 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) จ านวน 1 ผลงาน 
อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง น าผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษา
ผ้าทอพ้ืนเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและน าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2564-2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall   102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา 

สถอ.2.3-06 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 
อาจารย์ธธนา กมลนรากิธรักษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม น าเสนอ

โครงการวิจัยเรื่อง “ห้องฝึกปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง” ร่วมประกวดผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที “SPECIAL EDITION 2022 – INVENTION GENEVA 
EVALUATION DAYS” ซึ่งจัดขึ้น ณ สมาพันธรัฐสวิส ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2565 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ในผลงานเรื่อง  “ห้องปฏิบัติการดีจัง” 
(Djung Laboratory) 

 
จุดเด่น 

1. - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวบุศรินทร ์ มั่นวิชาชัย หัวหน้างานวิจัยฯ 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: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 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการ
ด าเนินงาน) 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้

วัดความ ส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
คณะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนกำรบริกำร 

วิชำกำร โดยใช้แบบส ำรวจควำมต้องกำรจำกชุมชนในกำรด ำเนินแต่ละโครงกำรและจัดให้มีค ำสั่งแต่ งตั้ง 
คณะกรรมกำร และมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเก่ียวกับกำรท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำร ในปีงบประมำณ 2564  
ซึ่งมีรำยละเอียดของแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีดังนี้ 

1. กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1.1 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  

เชิงปริมำณ : ผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและวิชำชีพต่อประโยชน์จำกกำรบริกำร ร้อย 

ละ 85 
เชิงเวลำ : โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีส่งเสริมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศในเวลำ 1 ปี 

ร้อยละ 15 
1.2 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

เชิงปริมำณ : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวน 6 โครงกำร 
เชิงคุณภำพ : ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำรกำรให้บริกำร ร้อยละ 90 
เชิงเวลำ : งำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 95 
เชิงต้นทุน : ค่ำใช้จ่ำยของกำรบริกำรวิชำกำรตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  

2. กำรจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปี  
ในปีงบประมำณ 2564 ทำงคณะได้มีกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ จ ำนวน 

ท้ังหมด 6 โครงกำร ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีอยู่ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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2.1 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลหนองขำว  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัด 
กำญจนบุรี งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

2.2 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล  ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด 
สมุทรปรำกำร งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

2.3 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

2.4 โครงกำรยกระด ับเศรษฐก ิจและส ังคม  รำยต  ำบล ต  ำบลลำดใหญ ่ อ  ำเภอเม ือง 
จังหวัด สมุทรสงครำม งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

2.5 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ ำเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

2.6 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลบำงงำม อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัด 
สุพรรณบุรี งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

แต่เน่ืองด้วยในปีท่ีผ่ำนมำทำงมหำวิทยำลัยไม่มีกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนของงำนบริกำรวิชำกำร
ให้กับหน่วยงำน ดังนั้นทำงคณะจึงมีกำรด ำเนินกำรปรับแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปี โดยเป็นลักษณะ 
ของกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้งบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก มีรำยละเอียดดังนี้ 

โครงกำร Creative Young Designer Season 2 โดยคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 
ร่วมกับ  บริษัท ไทยเบฟเฟอเรจ จ ำกัด มหำชน ณ โรงเรียนอนุบำลลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ วันท่ี 9-13 
พฤษภำคม 2565 มีนักศึกษำชั้นปีที่ 3 เข้ำร่วมจ ำนวน 6 คน  
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
คณะจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมประจ ำปี มีรำยละเอียดังนี้ 
1. กำรพัฒนำนักศึกษำ โดยมีกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมร่วมกับกำรเรียนกำรสอน 

ในสำขำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สำขำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และกำรพิมพ์ และสำขำสถำปัตยกรรม 
โดยจะน ำปัญหำและเงื่อนไขจำกทำงชุมชนเข้ำมำเป็นโจทย์ในกำรเรียนให้กับนักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้ 
เรียนรู้ ทดลอง และออกแบบภำยใต้ข้อจ ำกัดของชุมชน และพัฒนำต่อยอดเป็นหัวข้อศิลปนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ 
ต่อไป ตลอดจนนักศึกษำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้กลับไปถ่ำยทอดสู่ชุมชน ก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้และ 
กำรพัฒนำแก่ชุมชน 

2. กำรพัฒนำชุมชนและสังคม  ชุมชนท่ีได้รับกำรบริกำรวิชำกำรได้น ำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน เกิดกำรสร้ำงรำยได้และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

ในปีงบประมาณ 2564 ทางคณะได้มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ท่ีบริการแบบให้เปล่า 
จ านวนทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบ 
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลหนองขำว  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี 
งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

2. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล  ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด 
สมุทรปรำกำร งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

3. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

4. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 
งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

5. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  รำยต ำบล ต  ำบลห ้วยส ัตว ์ใหญ่ อ  ำเภอห ัวห ิน 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 

6. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รำยต ำบล ต ำบลบำงงำม อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
งบประมำณ 800,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินงำน ช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี ้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ  1 

และน าเสนอ กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

คณะมีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งช้ีของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยจัดท ำ 
รำยงำน สรุปควำมส ำเร็จของโครงกำรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ (หลักฐำน 3-04) 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

จัดท ำแผนรำยละเอียดของกำรน ำเสนอผลประเมินมำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำร 
แก่สังคม (IMPROVEMENT PLAN) เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และได้จัดท ำรำยงำน 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร บริหำรคณะ 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน โดยมีโครงกำรท่ีด ำเนินกำรร่วมกับทำง 
มหำวิทยำลัยท้ังหมด 6 โครงกำร ซ่ึงเป็นโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบล (โครงกำร 1 ต ำบล 
1 มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณปี พ.ศ.2564) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี (อ.สุรภำ วงศ์สุวรรณ หัวหน้ำโครงกำรฯ) 
2. ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร (อ.พิมพ์จุฑำ พิกุลทอง หัวหน้ำโครงกำรฯ) 
3. ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร (ผศ.ดร.ประชำ พิจักขณำ 

หัวหน้ำโครงกำร) 
4. ต ำบลลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม (อ.แทนศรัทธำ อติอนุวรรตน์ หัวหน้ำโครงกำรฯ) 
5. ต ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดร.ธำนี สุคนธะชำติ หัวหน้ำโครงกำรฯ) 
6. ต ำบลบำงงำม อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.มัทธนี ปรำโมทย์เมือง หัวหน้ำโครงกำรฯ) 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 41 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

ประเมินตนเอง/ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

6 6 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
รหัส
หลักฐาน 

รายการ 

สถอ.3.1-01 แผนบริการวิชาการภาพรวมคณะ 
สถอ.3.1-02 รายการสรุปชื่อโครงการทั้งแบบให้เปล่า และแบบหารายได้  
สถอ.3.1-03 รายการแผนการใช้ประโยชน์ของแต่ละโครงการ 
สถอ.3.1-04 รายงานสรุปความส าเร็จของโครงการทุกโครงการและน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
สถอ.3.1-05 รายละเอียดของการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการบริการสังคม  
สถอ.3.1-06 รายชื่อโครงการหรือบุคลากรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการสังคมกับสถาบัน 

 
จุดเด่น 

1. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สำธิต เหล่ำวัฒนพงษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นำงสำวปริณัน บำนชื่น หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 42 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะฯ และในระดับโครงการ 

โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของทางคณะฯ 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564-2565 ทางคณะฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีประชุมในฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีการปรับปรุงแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนโดยสอดแทรกเป็นกิจกรรม
ในโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได ้

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการประชุม วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

(ทางคณะฯ ไมไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ) มีการก ากับติดตาม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน (ที่
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน) ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรมจะประเมินในลักษณะกิจกรรมย่อยในโครงการที่ขณะได้รับงบประมาณ และโครงการที่ด าเนินการ 
เพ่ิมเติมจะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ รอบปี จะน าผลการประเมินและ 
ข้อเสนอแนะของโครงการในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงเพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์มากข้ึนทุกครั้ง 

 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 43 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

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

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- 

 

ประเมินตนเอง/ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

6 6 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.4.1-01 ค าสั่งที่  14/2565 ลง 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
โครงสร้าง 

สถอ.4.1-02 บันทึกการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 
สถอ.4.1-03 บันทึกข้อความที่ ฝก.100.1/2564 เรื่องเชิญประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ า 

ปีการศึกษา 2565 
สถอ.4.1-04 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจ านวน 2 โครงการ 
สถอ.4.1-05 Website http://arch.rmutp.ac.th/ 

 
จุดเด่น 

1. การด าเนินงานจัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
และวิธีการ โดยที่ไม่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน และในช่วงสถานการณ์ Covid-19 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สร้างแผนการด าเนินงาน รูปแบบและวิธีการที่มีความชัดเจน ในกรณีท่ีไม่ได้รับงบประมาณ 

ในการด าเนินงาน และในช่วงสถานการณ์ Covid-19 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ใช้วิธีการจัดโครงการในรูปแบบ online 
2. ใช้วิธีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณ 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 44 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.ชานนท ์ ตันประวัต ิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นายศรัณย ู สว่างเมฆ หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ 
ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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. 63 - 31 พ.ค. 64 ) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

7 7 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในปีการศึกษา 2563 การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-  
 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ/ 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 าแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  หัวหน้างานประกันฯ 

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 46 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
1.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574 
1.2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน และระดับคณะ ถ่ายทอด 

สู่หน่วยงานระดับฝ่าย 
1.3 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.4 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง 5 พันธกิจ 
1.5 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลต่อคณะ 

กรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา 
1.6 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

บริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
1.7 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.1-01 แผนยุทธศาสต์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 

2560-2574) 
สถอ.5.1.1-02 แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
สถอ.5.1.1-03 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถอ.5.1.1-04 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สถอ.5.1.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
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จุดเด่น 

1. - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวมยุร ี เรืองสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวนุชจร ี ลิ้มศรี หัวหน้างานแผนฯ 
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5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ 
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 
ในงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. จัดท าเกณฑ์การปันส่วนการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หน่วยนับเป็นจ านวน 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและ 
รายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดโดยเสนอให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองคลังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับทุกผลผลิตและรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง 
ก าหนด 

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์และการออกแบบ ดังนี้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 3 สาขาวิชา คือ 

1) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
2) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์   
3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการวิเคราะห์ค านวณต้นทุนต่อหน่วย เพ่ือวิเคราะห์ 

ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย โดยค านวณจากการเฉลี่ย 
ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรจากรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2564 โดยส่งข้อมูลรายการการ 
วิเคราะห์ค านวณต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ  2563 และ ปีงบประมาณ 2564  สรุปต้นทุนต่อหน่วย 
ในแต่ละหลักสูตร 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถอ.5.1.2-02 รายงานต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
จุดเด่น 

1. มีการค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร 
2. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่ก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลิตนักศึกษารายสาขาวิชา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวนพรัตน์ ค าอินทร์ หัวหน้างานการเงิน 
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5.1.3  การบริหารความเสี่ยง  

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปี 

พ.ศ.2565 มีหน้าที่จัดท าแผนความเสี่ยงและด าเนินงานตามนโยบายควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ.2565 
3. ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ จ านวน 5 ภาระงาน ประกอบด้วย ดังนี้ 
- การจัดการเรียนการสอน  
- การวิจัย 
- การบริการวิชาการ  
- กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
- การพัฒนาบุคลากร 

4. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปี พ.ศ.2565 
สถอ.5.1.3-02 แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน พ.ศ.2565 
สถอ.5.1.3-03 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 

 
จุดเด่น 

1. - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวมยุร ี เรืองสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
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ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง หัวหน้างานบริหารงานความเสี่ยง 
5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการภายในคณะฯ  โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการสรรหาและเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคณบดีได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก จากการประเมินของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในทุกด้านเช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้าน
การบริหารทรัพย์สินภายในคณะฯ เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ตลอดจนได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยการพัฒนาแบบ PDCA 
บูรณาการเข้ากับงานประจ าและตัวบ่งชี้ภายในและภายนอก ซึ่งระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะฯ วัดได้จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ก าหนดขึ้น โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้บริหารมีการน า
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ในการบริหารจัดการภายในคณะฯ  ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของคุณภาพทางวิชาการ การให้บริการวิชาการ 
และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์และผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยและมีการติดตาม ประเมินผล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลการปฏิบัติมาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (5.1.4-1) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ผู้บริหารมีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์การประหยัดต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) เช่น การสนับสนุน

ให้บุคลากรภายในคณะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ได้
พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามพันธกิจ 
และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น การใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศ (E-Service)  (5.1.4-2) เช่น 

➢ งานทะเบียนส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
➢ งานวิชาการ (E - Learning)  
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➢ งานสารบรรณ (E - doc) 
➢ งานบุคลากร (HRM) 
➢ งานแผนและพัฒนา (PBM) 
➢ งานติดต่อและประสานงาน (Email) 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ในปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ก าหนดจัดโครงการขึ้นเพื่อแก้ปัญหาประชาชนว่างงาน จ านวน 6 โครงการ โดยยึดหลักการ
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกัน (5.1.4-3) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน

ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะและมี
การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะโดยการด าเนินงานการวิจัยในชุมชนเป็น
ประจ าทุกปี เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จ านวน 9 โครงการ  (5.1.4-4) และมีโครงการทางด้านงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (5.1.4-5) 

5. หลักความโปร่งใส (Participation) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการก ากับ ดูแลและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีจากส านักงานตรวจสอบภายใน (ตสน.) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) เช่น การบริหารจัดการเรื่องการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน การใช้ใบเสร็จรับเงิน การบันทึกการลงบัญชีรายวัน 
เป็นต้น (5.1.4-6) 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักความ

โปร่งใส โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 2 ท่าน เพ่ือก ากับดูแลและสอบทานการบริหารจัดการภายใน
คณะฯ รวมถึงการให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (5.1.4-7) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
คณบดีมีการกระจายอ านาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เข้ามามีส่วนรวมในการบริหารจัดการ

งานของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะ ดูแลก ากับงานด้าน
ต่างๆ ของคณะฯ เช่น งานบริหาร งานวางแผน งานวิชาการและวิจัย และงานกิจการนักศึกษา และการ
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แต่งตั้งรองคณบดีให้บริหารจัดการภายในคณะฯ ในกรณีที่คณบดีติดราชการหรือต้องเดินทางไปราชการ
ต่างจังหวัด (5.1.4-8) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามกฎหมาย ด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยเปิดโอกาส

ให้บุคลากรในคณะฯ ได้ศึกษากฎหมายซึ่งเผยแพร่กฎหมายโดยการแจ้งเวียนประมวลข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศให้ทุกงานภายในคณะฯ เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (5.1.4-9) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ โดย

ผู้บริหาร สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานซึ่งภายในคณะฯ มีองค์ประกอบจากบุคลากร
ที่มาจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งทุกคนสามารถ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในคณะฯ ยกตัวอย่างเช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะและผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง เป็นต้น (5.1.4-10) หรือการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าท างานผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรบัผิดชอบในต าแหน่งต่างๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับ
การคัดเลือกโดยเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา หรือการประกวดราคาต่างๆ  (5.1.4-11) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการน าหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้ในการตัดสินใจทางการ

บริหาร ตัวอย่างเช่น การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ร่วมกันกระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะหรือการประชุมต่างๆ ภายในคณะฯ ล้วน
ยึดถือประเพณีปฏิบัติที่ดีงามในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งประเด็นเชิง
นโยบาย การบริหาร แนวทางปฏิบัติ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มี
การยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน (5.1.4-12) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.4-01 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถอ.5.1.4-02 ระบบข้อมูลสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.5.1.4-03 โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 
สถอ.5.1.4-04 โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สถอ.5.1.4-05 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สถอ.5.1.4-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.5.1.4-07 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.4-08 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี (กรณีไม่สามารถปฏิบัติ

ราชการ) 
สถอ.5.1.4-09 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถอ.5.1.4-10 ค าสั่งแต่งตัง้การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างของคณะฯ 
สถอ.5.1.4-11 ส าเนาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 
สถอ.5.1.4-12 ส าเนารายงานการประชุม 

 

จุดเด่น 
1. - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางกฤตยา แร่ทอง หัวหน้างานเลขานุการคณะ 
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5.1.5 การจัดการความรู้ 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ทางคณะได้มีการจัดเก็บและรวมรวมองค์ความรู้ที่ทางคณะได้ถ่ายทอดผ่านการประชุม การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ในด้านขององค์ความรู้ด้านวิชาการ องค์ความรู้ด้าน
การส่งเสริมพัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ด้านระบบงานสนับสนุน โดยจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของเอกสารและการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยยังมีการประยุกต์
ให้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ LINE ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายในการกระจายและส่งต่อองค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ 

โดยในปีการศึกษา 2564 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ด าเนินการจัดทั้งในส่วนภายในและ
การร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน เช่น การจัดระบบพ่ีเลี้ยงในการท าผลงานทางวิชาการ ในต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าระบบงานวารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
ระบบ ThaiJo 2.0 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานระบบการจองห้องปฏิบัติการของทางคณะ และ
การลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ในพ้ืนที่ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 8 หลักสูตร
อบรมทางด้านวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.5-01 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และ

มาตรการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ 2565 
สถอ.5.1.5-02 แผนการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ 2565 
สถอ.5.1.5-03 องค์ความรู้ที่จ าเป็น ในด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 
สถอ.5.1.5-04 คลังความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.5.1.5-05 ทะเบียนความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถอ.5.1.5-06 หนังสือขอเชิญร่วมลงพ้ืนที่จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน 

พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
สถอ.5.1.5-07 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานวารสารออนไลน์ ฐานข้อมูล THAIJO 
สถอ.5.1.5-08 บันทึกข้อความการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

สายวิชาการ 
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จุดเด่น 

1. ผู้บริหารคณะฯให้ความส าคัญในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในคณะ และการน า
ความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืน
ภายในคณะได้รับความรู้ในเรื่องเดียวกัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ท าให้ในบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบ

ออนไซค์พร้อมกันได้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม หัวหน้างานจัดการความรู้ 
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5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน 
1. แผนอัตราก าลัง 

1.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ (พ.ศ. 2562- 
2565) และแผนความต้องการอัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการ 
บุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.2 มีการก ากับติดตาม โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารอัตราก าลังให้บุคลากรทุกประเภท 
ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ แจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แบบฟอร์ม และขั้นตอนการ  
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ มีการก าหนด Job Description (JD) ของบุคลากร 
สายสนับสนุน มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ มีการบริหารอัตราก าลังตามแนวทาง 
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดครบทุกขั้นตอนด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร และได้มีการทบทวน ปรับปรุงอัตรา 
ก าลัง โดยการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง การจัดสรรอัตรา การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

1.3 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สามารถด าเนินการ 
ตามแผนอัตราก าลังและแผนบริหารอัตราก าลังของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับ 

การจ้างเป็นบุคลากรในสังกัดคณะฯ ตามที่ได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างชั่วคราว 

2.2 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่ 
ได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัย โดยก่อนด าเนินการสรรหาคัดเลือกจะต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย หลัง 
จากได้รับการอนุมัติแล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อด าเนินการสรรหาคัดเลือกแล้วเสร็จ คณะฯ 
ต้องรายงานผลการสรรหาคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยผ่านการอนุมัติของคณบดี เพ่ือด าเนินการบรรจุ 
แต่งตั้งต่อไป ในส่วนของการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามที่ได้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยนั้น ให้
ด าเนินการสรรหาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ โดยขออนุมัติด าเนิน 
การสรรหาคัดเลือกจากคณบดี หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
เมื่อด าเนินการสรรหาคัดเลือกแล้วเสร็จ คณะฯ ต้องรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ 
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3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดท าแผนพัฒนาให้บุคลากรไปศึกษาต่อ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
2563 ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 

3.2 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยแผนพัฒนาให้บุคลากรไปศึกษาต่อประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด าเนินการส ารวจความต้องการ
ลาศึกษาต่อของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
บริหารคณะฯ ก่อนเสนอชื่อเข้าแผนฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยผู้ขอลาศึกษาต่อต้องปฏิบัติ
ตามประกาศ ระเบียบของทางมหาวิทยาลัย มีผู้แจ้งความประสงค์ขอศึกษาต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1 ราย 

3.3 การก ากับติดตามให้ผู้ได้รับอนุมัติไปศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้รายงานผลการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและรายงานผลความคืบหน้าในการศึกษาพร้อมแสดงหลักฐานหนังสือ 
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษามาพร้อมกับ Transcript ผู้อยู่ระหว่างศึกษาต่อจ านวน 1 ราย ได้ด าเนินการ 
รายงานผลการศึกษา และได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบแล้ว 

3.4 มีการก ากับติดตามให้บุคลากร รายงานผลการด าเนินการตามแผน รวมทั้งมีการติดตามการ 
น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4. การก ากับติดตามการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ 

4.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ตามข้อบังคับและประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรของคณะฯ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา 
และพระราชบัญญัติ ที่เก่ียวข้อง 

4.2 มีการบริหารงานให้เป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4.2.1 มีการแจ้งเวียนข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เพ่ือ 

ให้บุคลากรในคณะฯ ใช้ส าหรับด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และส่งผลการเลื่อนเงินเดือน 
ค่าจ้างค่าตอบแทน รวมทั้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทางกองบริหารงานบุคคล เพ่ือด าเนินการ 
น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการน าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 

4.2.2 มหาวิทยาลัยมีการแจ้งให้ส ารวจและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2564 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมจัดท าบัญชี 
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รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีคุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านคณบดีเสนอ 
ต่อมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน 
และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.3 มีการก ากับให้คณะฯ ด าเนินการตามข้ันตอนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
4.3.1 การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามหนังสือที่ อว 0652.19/2665 ลงวันที่ 16 

กันยายน 2564 ให้คณะฯ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่า 
ตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดยแจ้งมายังกอง
บริหารงานบุคคล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.3.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
2564 ตามหนังสือ ที่ อว 0652.19/1782 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ให้คณะฯ ด าเนินการพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ประจ าป ี2564 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.4 สรุปผลการด าเนินการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพ่ือพิจารณาและ 
ออกค าสั่งหรือประกาศในงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร 

4.4.1 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2564 เสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ และส่งผลที่ได้รับการพิจารณาจากคณบดี 
แล้ว เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.4.2 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงคุณสมบัติซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

5. สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลว. 11 สิงหาคม 2564 เช่น กรณีสมรส กรณี
คลอดบุตร การให้เงินช่วยเหลือบุตรบุคลากรที่อยู่ระหว่างศึกษา เป็นต้น 

5.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด าเนินการส ารวจรายชื่อบุคลากรของคณะฯ 
จัดส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าประกันอุบัติให้กับบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน 
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

5.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด าเนินการส ารวจรายชื่อบุคลากรของคณะฯ 
ทีม่ีบุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาจัดส่งให้มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุตรสมาชิกสวัสดิการ 
ที่อยู่ระหว่างการศึกษาของบุคลากรคณะฯ ประจ าปี 2564 

5.4 พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรของมหาวิทยาลัย 
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6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งควบคุม 

ดูแลให้ถือปฏิบัติ 
6.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและบุคลากร 

สายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบังคับใช้จรรยาบรรณ 

6.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือท าหน้าที่ก ากับติดตามดูแลประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.6-01 แผนพัฒนาอาจารย์ พ.ศ. 2562 - 2565 
สถอ.5.1.6-02 แผนความต้องการอัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 
สถอ.5.1.6-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 249/2559 ลว. 7 มีนาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล 

สถอ.5.1.6-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 292/2556 ลว. 29 มีนาคม 2556 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับ
การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย และค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 377/2560 ลว. 13 มีนาคม 
2560 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

สถอ.5.1.6-05 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
สถอ.5.1.6-06 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
สถอ.5.1.6-07 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถอ.5.1.6-08 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2564 
สถอ.5.1.6-09 ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เกี่ยวการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
สถอ.5.1.6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ครั้งที่ 6/2564 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่อง แจ้งมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝีกอบรม และดูงาน รายนายสุนทร บินกา
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ซานี ขออนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

สถอ.5.1.6-11 แบบรายงานผลการศึกษา 
สถอ.5.1.6-12 การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา ประจ าปีการศึกษา 2564 
สถอ.5.1.6-13 การติดตามการน าความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
สถอ.5.1.6-14 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถอ.5.1.6-15 ข้อบังคับ ประกาศ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน 
สถอ.5.1.6-16 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สถอ.5.1.6-17 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลว. 11 สิงหาคม 2564 
สถอ.5.1.6-18 หนังสือ ที่ อว 0652.19/1678 ลว. 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง การท าประกันอุบัติเหตุ 

ส าหรับบุคลากร 
สถอ.5.1.6-19 หนังสือที่ อว 0652.19/1957 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือ

แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการที่อยู่ระหว่างการศึกษา ประจ าปี 2564 
สถอ.5.1.6-20 หนังสือ ที่ อว 0652.19/2756 ลว. 27 กันยายน 2564 เรื่อง การให้ลูกจ้างชั่วคราว

ได้รับเงินรางวัลประจ าปี 
สถอ.5.1.6-21 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ าปี 2564 
สถอ.5.1.6-22 คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สถอ.5.1.6-23 รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
จุดเด่น 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาชีพ  
2. บุคลากรให้ความส าคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวมยุร ี เรืองสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร์ หัวหน้างานบุคลากร 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 62 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 
5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ 
ประเมินคุณภาพ 
ปการศึกษา 2564 คณะมีการวางแผนการด าเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในที่มีความ 

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยที่คณะแตงตั้งคณะกรรมการ จัดท ายุทธศาสตร ก ากับดู
ตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ ประจ าปการศึกษา 2564 ค าสั่งที่ 15/2565 ลงวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2565  เพ่ือการก าหนดผูดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ
และนโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. (สกอ.เดิม)) ประจ าปการศึกษา 2564 
และจัดท าแผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเปนแผนในการด าเนินงาน ในปการศึกษา 2564 
ตลอดจนการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานดานประกันคุณภาพภายในคณะ ซ่ึงประกอบ ดวย 

1. การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ โดยมอบใหรองคณบดีที่ก ากับดูตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล 
รายงานตามเปาหมายคุณภาพ และด าเนินการจัดท าการประเมินตนเองระดับคณะ การติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามตัวบงชี้ โดยจัดใหมีการประชุม 
เพ่ือสรางความเขาใจภายในคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน คือ ประชุม เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564  ประชุมเพ่ือสงผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ สกอ. ของ
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องตน)  ประชุมเพ่ือชี้แจงการทวนสอบผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2564 และเตรียมความพรอมในการตรวจประเมิน คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และประชุม
เพ่ือชี้แจงการทวนสอบผลการประเมินระดับคณะ สรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2564 
และเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

2. การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และอาจารย ์
ประจ าหลักสูตรใน 3 สาขาวิชา เปนผูก ากับดูตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูลรายงานตามเปาหมายคุณภาพ และ
ด าเนินการจัดท าการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ผานเกณฑ 
สกอ. โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี 3.60 ไดแก ่ 

2.1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ไดรับการประเมินระดับหลักสูตรในวันที่ 10 
มิถุนายน 2565 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ ผานเกณฑ สกอ. โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี 
3.65 

2.2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ไดรับการประเมินระดับหลักสูตรในวันที่ 9 
มิถุนายน 2565 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ ผานเกณฑ สกอ. โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี 
3.60 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 63 ระดับคณะ 
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2.3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ไดรับการประเมินระดับหลักสูตรในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 มีการ 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ ผานเกณฑ สกอ. โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี 3.54 

น าผลการตรวจประเมินในระดับหลักสูตรรายงานตอคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม และ 
น าผลมาท าแผนพัฒนาระดับหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2564 มีการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ 
ท างานและสงผลใหมีพัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปทีป่ระเมินสูงขึ้นกวาปกอน และ
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และภายหลังการ 
ตรวจประเมินน าผลการประเมินเขาคณะกรรมการบริหาร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในปตอไป พรอมจัดท าขอมูล 
พรอมหลักฐานลงระบบ IQA online ของมหาวิทยาลัย  ระบบ CHE QA online ของ สกอ. 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.1.7-01 เป้าหมายคุณภาพนโยบายตัวบ่งชี้ (KPI) ปีการศึกษา 2564 
สถอ.5.1.7-02 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
สถอ.5.1.7-03 ประกาศระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถอ.5.1.7-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล 

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

สถอ.5.1.7-05 คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงและแก้ไข) 
ใช้ปีการศึกษา 2560 

สถอ.5.1.7-06 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
สถอ.5.1.7-07 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 
สถอ.5.1.7-08 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (IMPROVEMENT PLAN) ประจ าปีการศึกษา 2563 
สถอ.5.1.7-09 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา HTTP://CHEQA.RMUTP.AC.TH 
สถอ.5.1.7-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) HTTP://IQA.RMUTP.AC.TH 

 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพทุกภาคส่วน ค านึงผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 

2. บุคลากร ผู้ก ากับดูแล และผู้จัดเก็บรายงานข้อมูล ด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้อง ต่องานประกันคุณภาพโดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัต ิ 

 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 64 ระดับคณะ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน นางสาวโปรดปราน เพชรสด หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะมีระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจและมีการด าเนินงาน 

ตามระบบอยางครบถวน และคณะมีระบบและกลไกในการติดตาม ก ากับ การด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยด าเนินการตามมาตรฐานของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม (สป.อว. (สกอ.เดิม)) พันธะกิจหลักของคณะ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการด าเนินงาน ดังตอไปนี้ 

1. มีการวางแผนการด าเนินงานประกันคุณคุณภาพภายใน โดยคณะไดน าแผนการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท ารายงาน 
งานการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

2. คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับ 
ติดตามความกาวหนา ของการด าเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดย 
คณะมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบของ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

3. คณะกรรมการก ากับดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท าหนาที่วางแผน ก าหนดแนวทาง 
ติดตามผล ผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรทุกองคประกอบ รวมทั้งบริหารงานประกันคุณภาพใน
ระดับคณะใหมี ความกาวหนา ภายใตการก ากับดูแลของรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และผูชวยคณบดี 
ดานสหกิจศึกษาและประกันคุณภาพท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

4. คณะมีการน าผลการประเมินคุณภาพในปที่ผานมามาจัดท าแผนการพัฒนาสงเสริม ปรับปรุง
จากขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปการศึกษา 2563 มาประชุม 
รวมกันในแตละหลักสูตรเพ่ือวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ในปการศึกษา 2564 โดย
มีการน าผลดังกลาวมาด าเนินการปรับปรุงตามท่ีน าเสนอไวลงในรายงานการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 66 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน 
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่ทบทวน 

และจัดท าแผนการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานใหเปนไปตามระบบหรือ
ตามแผน ทั้งในการด าเนินงานการประกั คุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยคณะมอบหมาย 
ใหงานหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานดานการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชาโดย
ภาพรวม นอกจากนั้น คณะมีการจัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจ าปการศึกษา 2564  เพ่ือท าปฏิบัติหนาที่ดังนี ้

- จัดใหมีการท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชา 
- ก ากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
- จัดใหมีการท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) และ รายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 
- ก ากับติดตามการน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 
- พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี 
คณะมอบหมายหนาที่ใหอาจารย ประจ าหลักสูตรท าหนาที่ก ากับติดตามการด าเนินงานการบริหาร

หลักสูตรใหเปนไปตามระบบที่ก าหนด โดย ในแตละหลักสูตรมีการประชุม เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การด าเนินงาน 

งานหลักสูตรมีการรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานในแตละภาคการศึกษาเพ่ือรายงาน
ผลใหคณบดีรับทราบ และน าผลรายงานดังกลาวแจงคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบ โดยมีการรายงาน 
ผลการด าเนินในแตละภาคการศึกษา ประกอบดวย 

1. การก าหนดผูสอน 
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา  
4. ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
5. ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวย 

ความสะดวกต่อผู้ด าเนินการรายงาน มีการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกิจกรรมแต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิต มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้ และอาจารย์ เพ่ือให
เกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 67 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
คณะมีการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเปน 

ประจ า โดยในปการศึกษา 2564 มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมิน 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ รับการตรวจประเมิน 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินในวันที่ 13 

มิถุนายน 2565 
ไดน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบและพิจารณา 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปการศึกษา 2563 จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ 

การศึกษา เสนอตอคณะกรรมการประจ าคณะ และน าเสนอตอคณะกรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะฯ 
รับทราบและเห็นควรใหแตละหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินคุณภาพระดับ 
หลักสูตร ประจ าปการศึกษา 2563 ผลการด าเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปการศึกษา 2563 และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจ าคณะฯ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน ไดผลการด าเนินการในปการศึกษา 2564 ต่อไป 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 9, 10, 13 มิถุนายน 2565 พบว่า ผ่านการก ากับมาตรฐาน 

ทุกหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร 3.60 ระดับคุณภาพระดับดี ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี ที่ 3.65 
2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ มีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี ที่ 3.60 
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมีคาประเมินที่ระดับคุณภาพดี ที่ 3.54 

ประเมินตนเอง/ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

ผล คะแนน   

6 6 5 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
 
 



ส่วนท่ี 3  การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี สกอ. 3 – 68 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2564  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สถอ.5.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล รายงาน 

ตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ า 
ปีการศึกษา 2564 

สถอ.5.2-02 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
สถอ.5.2-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2564 
สถอ.5.2-04 ระบบภาระงาน มคอ. HTTP://REG.RMUTP.AC.TH 
สถอ.5.2-05 ภาพกิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2564 
สถอ.5.2-06 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถอ.5.2-07 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
จุดเด่น 

1. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ รายงาน ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ 
อ.ดร.มัทธนี ปราโมทย์เมือง 
อ.ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค 

หัวหน้างานหลักสูตร 

 



ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 4-1 ระดับคณะ 

 

:  : SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4  
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ 
ตามเกณฑส์กอ. ปีการศึกษา  2564 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 

 
 

 

 



ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 4-2 ระดับคณะ 

 

:  : SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย. 64–31 พ.ค. 65) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ปีการศึกษา 
2563 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 
ตัวต้ัง/ตัวหาร ผล คะแนน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 
(✓/) 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต    
   

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม
(สกอ.1.1) (ผลลัพธ์) 

3.55 3.20 10.79 3.60 3.60 ✓ 
3 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก
(สกอ.1.2) (ปัจจัยน าเข้า) 

4.63 ร้อยละ 30 13 46.61 5.00 ✓ 
28.5 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (ปัจจัยน าเข้า) 

2.47 ร้อยละ 30 8 28.07 2.34  
28.50 

1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ า (สกอ.1.4) (ปัจจัยน าเข้า) 

2.50 ร้อยละ 30 39.87-(-55.25) -15.38 2.50 ✓ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
(สกอ.1.5) (กระบวนการ) 

5 6 ข้อ 6 6 5 ✓ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี        
(สกอ.1.6) (กระบวนการ) 

5 6 ข้อ 6 6 5 ✓ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.86 
 

 
 3.91  

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย  
 

 
   

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (สกอ.2.1)    
(กระบวนการ) 

5 6 ข้อ 6 6 5 ✓ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(สกอ.2.2) (ปัจจัยน าเข้า) 

5 42,000      
บาท/คน 

10,040,850 378,900 5 ✓ 
26.5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และ นักวิจัย (สกอ.2.3) (ผลลัพธ์) 

3.33 ร้อยละ 30 8.2 28.77 4.80  
28.5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.44 
 

 
 4.93  

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ  
 

 
   

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.3.1) 
(กระบวนการ) 

5 6 ข้อ 6 6 5 ✓ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 
 

 
 5.00  



ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 4-3 ระดับคณะ 

 

:  : SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 มิ.ย. 62–31 พ.ค. 63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ปีการศึกษา 
25563 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 
ตัวต้ัง/ตัวหาร ผล คะแนน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 
(✓/) 

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    
      

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กระบวนการ) 

5 6 ข้อ 6 6 5 ✓ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00    5.00  

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ  
 

 
   

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ(สกอ.5.2) 
(กระบวนการ) 

5 7 ข้อ 7 7 5 ✓ 

5.1.1 การพัฒนาแผน ✓   
   ✓ 

5.1.2 การเงิน ✓   
   ✓ 

5.1.3 การบริหารความเสี่ยง ✓   
  ✓ 

5.1.4 หลักธรรมาภิบาล ✓   
  ✓ 

5.1.5 การจัดการความรู ้ ✓   
  ✓ 

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร ✓   
  ✓ 

5.1.7 การประกันคณุภาพภายใน ✓     ✓ 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

(สกอ.5.2) (กระบวนการ) 
5 6 ข้อ 6 6 5 ✓ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 5.00    5.00  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 4.34    4.48  
 

 

 



ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 4-4 ระดับคณะ 

 

:  : SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน (IPO) ระดับคณะ 

 
 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 

1.3,1.4, 
2.2) 

P 
(1.5, 1.6, 
2.1,3.1,4.1, 

5.1,5.2) 

O 
(1.1,2.3) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1. การผลิตบณัฑิต 3.28 5.00 3.60 3.91 การด าเนินงานระดับด ี
2. การวิจัย 5.00 5.00 4.80 4.93 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 3.71 5.00 4.20 4.48 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  

 

* หมายเหต ุ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 



ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 4-5 ระดับคณะ 

 

:  : SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่น/ จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การบริการนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จุดเด่น 
1. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติด้านคุณภาพและภาวะการมีงานท าอยู่ในเกณฑด์ีมาก 
2. หลักสตูรเน้นการปฏิบตัิและบูรณการรายวิชากับพันธกิจอื่นๆ 
3. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในและภายนอก 
5. มีความรู้เฉพาะด้าน 
6. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการประชาสมัพันธ์ให้ขอมูลกับนักศึกษาและการสื่อสารข้อมูลแบบออนไลน ์
7. การสร้างความใกลชิดกับนักศึกษาในช่ัวโมง HR เพื่อใหค าปรึกษาไถถ่ามความเป็นอยู่ และการด าเนินชีวิตที่อาจจะประสบปัญหา

เกิดขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องตางๆ 
8. คณะอาจารย์มีความสนใจและช านาญในด้านเทคโนโลยีด้านการออกแบบและประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท าให้เกิดอัตลักษณ์

ขององค์กรสามารถสร้างภาพพจน์ในการเผยแพร่ไปสู่สังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จบไปแล้วให้มีทักษะด้านวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

9. การใช้ช่องทางเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ขอมูลกับนักศึกษา และการสื่อสารข้อมูลแบบออนไลน์ 
10. การติดต่อนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอท าให้เกิดความใกล้ชิดปฎิสัมพันธ์กันเกิดการเปิดใจของนักศึกษาในการ

ตอบสนองต่อโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มาตรการอัตราการคงอยู่และส าเรจ็การศึกษา 
2. พัฒนาส่งเสรมิศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
3. พัฒนาคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพชองอาจารย์ 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าต าแหน่งวิชาการ 
5. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธใ์นรูปแบบสื่อต่าง และ แอปพลิเคช่ันรูปแบบใหม่ที่นักศึกษาสนใจเพื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลต่างๆ ให้เข้าถึงนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าให้มากท่ีสุด 
6. การขยายชองทางการติดตอ และการประชาสัมพันธแบบสิ่งพิมพเนือ่งจากนักศึกษาไม่สนใจที่จะอ่านข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 

 

 

 



ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 4-6 ระดับคณะ 

 

:  : SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีการพบปะกับนักศึกษาทุกช้ันปใหบอยข้ึน เพื่อแจงขอมลูขาวสารตางๆ ของกิจกรรม คณะที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 
2. มีเบอรส์ายตรงท่ีให้ไว้กับนักศึกษาและผูป้กครองโทรมาสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 
3. การใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับนักศึกษาในการเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้เพื่อ

น าไปพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะชีวิตของตนในการสร้างแนวทางด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ห้องปฏิบัติยังไม่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการทดลองงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเฉพาะทาง งบประมาณทุนวิจัยมีเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ยังขาดการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิ์และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าค่อนข้างน้อยถ้า
เปรียบเทียบกับจ านวนงานวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

คณะก าหนดพื้นที่บริการชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อวางเป้าหมายการด าเนินงานก าหนดแผนการบริการวิชาการและเสนอโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสนอของบประมาณโดยทุกโครงการเน้นการบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอนน านักศึกษาลง
พื้นที่ชุมชนเพื่อการบริการวิชาการและน าโจทย์ชุมชนสู่การเรียนมีการน าผลลัพธ์ปัญหาอุปสรรคและค าแนะน าจากปีงบประมาณที่ผ่าน
มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) และคณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

จุดเด่น 
1. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนงานบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะก าหนดผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะจัดท า
แผนงานศิลปวัฒนธรรมและก าหนดเสนอของบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้ผลการด าเนินงาน
ตามระยะเวลาจัดท ารายงานสรุปโครงการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมวันเด็กกิจกรรม
ไหว้ครูและครอบครูช่างและกิจกรรมท าบุญคณะด าเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงด้านศิลปวัฒนธรรม (Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท าโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานและข้อมูลกิจกรรม
ลงเวปไซต์คณะ 

จุดเด่น 
1. การด าเนินงานจดัโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ โดยทีไ่ม่ได้รับงบประมาณในการ

ด าเนินงาน และในช่วงสถานการณ์ Covid-19 
 

 



ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 4-7 ระดับคณะ 

 

:  : SAR  ปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สร้างแผนการด าเนินงาน รูปแบบและวิธีการที่มีความชัดเจน ในกรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน และในช่วงสถานการณ์ 

Covid-19 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ใช้วิธีการจัดโครงการในรูปแบบ Online 
2. ใช้วิธีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณ 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะประกอบด้วยการพัฒนา
แผนกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบริหารความเสี่ยงการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลการจัดการความรู้การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

จุดเด่น 
1. มีการค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร 
2. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่ก าหนด 
3. ผู้บริหารคณะฯ ให้ความส าคัญในด้านการถ่ายทอดองค์ความรูภ้ายในคณะ และการน าความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับการอบรมจาก

หน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดให้บุคคลอื่นภายในคณะได้รับความรู้ในเรื่องเดียวกัน 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับสายวิชาชีพ  
5. บุคลากรให้ความส าคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง 
6. บุคลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
7. ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพทุกภาคส่วน ค านึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
8. บุคลากร ผู้ก ากับดูแล และผู้จัดเก็บรายงานข้อมูล ด าเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ต่องานประกันคุณภาพโดยยึด

เป็นแนวทางปฏิบัต ิ 
9. คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการค านวณต้นทุนทุกผลผลิตของการผลิตนักศึกษารายสาขาวิชา 
2. ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ท าให้ในบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซค์พร้อมกันได้ 
3. ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ท าผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

 
 

 

 

  



สว่นท่ี  5  ภาคผนวก 5-1 ระดับคณะ 

 

  : SAR  ปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 
 

 
 
 
 

   
 

ส่วนที่ 5  
 

ภาคผนวก 

 
- ผังยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 

 



สว่นท่ี  5  ภาคผนวก 5-2 ระดับคณะ 

 

  :  SAR  ปีการศึกษา 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ์ สกอ. 
 

ผังยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

    วิสัยทัศน์ 

 
    พันธกิจ 

 
 
    ยุทธศาสตรช์าต ิ
 

 
    ประเด็น 
    ยุทธศาสตร ์

 
 
    เปา้ประสงค์ 

 

 
   ยุทธศาสตร ์
   (กลยุทธ์หลัก) 
    กลวิธี/ 
    มาตรการ 
 

 
 

  
  

  
 
 
 

ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ ที่มีความเป็นเลิศ สู่ประชาคมอาเซียน 

 1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน 
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

                     ยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายไดป้านกลาง 

 

 

        ยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้ า 

 
 1. การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา 

ให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

 
 

5. การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 

2. การสร้างความเข้มแข็งของ 
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

 
 

3. การส่งเสริมการให้บริการ 
วิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

 
 

4. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่งคงเพื่อสร้าง 
คุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 
    1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 

และเทคโนโลยีท่ีสามารถแข่งขันได้ 
   ในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
 

 

6. จ านวนผลงานวิจัย         หรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐาน  มี

คุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 

3. มีระบบบริหารจัดการ 
  ท่ีคล่องตัวยืดหยุ่นและ 
     มีประสิทธิภาพ 

 

2.ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี 
  คนเก่งและมีทักษะใน 
    การด ารงชีวิตท่ีดี 

 

4.เป็นแหล่งบริการวิชาการ 
วิชาชีพท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ 
    ยอมรับของสังคม 

 

  5. สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรัก  
        ในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
            และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.1 พัฒนาหลกัสูตร 
ให้สอดคล้องกบั 
ความต้องการของประเทศ
ที่มีมาตรฐานและเป็นที ่
ยอมรบัในระดบัอาเซียน/ 
นานาชาติ 

 

1.2 สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกบัองค์กร 
ภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อรองรับการจัดการ 
เรียนการสอนแบบ 
บูรณาการการท างาน 

2.1 สร้างบัณฑิตที่ม ี
ศักยภาพและ      มี
คุณลักษณะ 
ตรงตามอัตลักษณ์ 
และความต้องการ 
ของสังคม 

 

1.3 พัฒนาระบบ 
สนับสนุนจัดการ 
ศึกษาเพื่อเพิม่ 
ประสิทธิภาพ 
กระบวนการเรียนรู ้

 
 

2.2 พัฒนา 
ศักยภาพ 
อาจารย ์

 

3.1 พัฒนา  
การบริหาร 
จัดการ 
ตามหลกั 
ธรรมภิบาล 
 

 

3.2 พัฒนา 
การบริหารจัดการ 
โดยใช้กลยุทธ์ 
ทางการเงิน 
 

 

3.3 พัฒนา 
ศักยภาพ 
ผู้บริหารและ 
บุคลากร 
 

 

4.1 พัฒนา         
ความเข้มแข็งของ 
การใหบ้ริการ 
วิชาการ วิชาชีพ โดย
ยึดหลักปรัชญา     
เศรษฐกจิพอเพียง 
 

 

4.2 สร้างเครือข่าย            
ความร่วมมือด้านบริการ 
วิชาการ วิชาชีพ 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

 

5.1 ส่งเสริม    
การอนุรกัษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาไทย 
และรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

 
 

6.2 พัฒนาผลงาน 
วิจัย สิ่งประดิษฐ ์
และนวัตกรรม 
เชิงบรูณาการทีม่ ี
คุณภาพ 
 
 

6.1 พัฒนา 
ศักยภาพ 
บุคลากร  
เพื่อผลิต 
ผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 
 
 

6.3 สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ ด้านการ
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมระหว่าง 
หน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
 

1.11.พัฒนาหลักสูตรให้ตรง 
/ สอดคล้องกับความ 
ต้องการ ของประเทศ 
1.12. พัฒนาหลักสูตรที่มี 
ความหลากหลายทาง  
วิชาการ ต่อยอดการศึกษา 
บูรณาการกับการท างาน 
และตรงตามความต้องการ 
ของผู้เรียนแต่ละสาขาอาชีพ 
1.1.3. พัฒนาหลักสูตรที่มี 
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน 
ระดับอาเซียน / นานาชาต ิ

1.2.1สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทาง 
วิชาการกับสถาบัน 
การศึกษาอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
1.2.2 สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน การ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การการท างาน สถาน
ประกอบการ 

1.3.1 พัฒนาสื่อการ 
เรียนการสอน 
และทรัพยากรการ 
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุน  
การจัดการเรียน 
การสอนและการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

2.1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของสังคมและตรงตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2.1.2 พัฒนาระบบติดตามเพ่ือ 
ประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเข้า 
สู่ตลาดแรงงาน 
2.1.3 เตรียมความพร้อมของ 
นักศึกษา และบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

 

2.2.1 พัฒนาสมรรถนะ 
อาจารย์ท้ังในด้านคุณวุฒิ  
ความรู้ความสามารถ  
และทักษะใน 
การปฏิบัติงานจริง 

 

3.1.1 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล 
3.1.2 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3.1.3 ใช้ระบบบริหารความเส่ียง และการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นรูปธรรม 
3.1.4 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขัอบังคับให้เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง 
3.1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
3.1.7 พัฒนาการยกระดับชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

3.2.1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
3.2.2 ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

3.3.1 พัฒนาผู้บริหารและ
ระบบประเมินผู้บริหาร 
3.3.2 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

 

4.1.1 ให้บริการวิชาการ 
วิชาชีพ โดยยดึหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.2 บูรณาการองค์ 
ความรู้จากบริการวิชาการ 
กับการจัดการเรียนการ 
สอนและการวิจัย 

 

4.2.1 สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านบริการ 
ทางวิชาการ วิชาชีพ 

 

5.1.1 สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชน ในการอนุรักษ์ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม / สิง่แวดล้อม 
5.1.2 บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 
การบริการวิขาการ และการวิจัย 
5.1.3 ส่งเสริมการประกวดและเผยแพร่
ประเพณี ศืลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ในระดับชาติ/นานชาต ิ
5.1.4 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

6.1.1พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรเพ่ือพัฒนา 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 

6.2.1 ผลผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์
และนวัตกรรม เชิงบูรณาการที่ม ี
คุณภาพระดับชาติ/นานาชาต ิ
6.2.2 เผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์
และนวัตกรรม เพ่ือการน าไปใช้ 
ประโยชน์แก่ภาคการผลิตและ 
บริการ/การสร้างชื่อเสียงแก่ 
มหาวิทยาลัย 

 

6.3.1 สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานเพ่ือการวิจัย 
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สว่นท่ี  5  ภาคผนวก 5-7 ระดับคณะ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ตามเป้าหมายคุณภาพระดับคณะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รายงาน 

๑. การผลิตบัณฑิต 

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
(สกอ.๑.๑) 

รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

ผศ.ดร.สาธติ 
อ. ดร.มัทธนี 
อ. ดร.ศาสตรา 

เหล่าวัฒนพงษ ์
ปราโมทยเ์มือง 
ศรีหาภาค 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.๑.๒) 

รองคณบดี          
ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรหิาร นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร ์

๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.๑.๓) 

รองคณบดี        
ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรหิาร นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร ์

๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ.๑.๔) 

รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

นายเสฏฐนันท ์ สทิธิโชคพัฒนะ 

๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
(สกอ.๑.๕) 

รองคณบดี          
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ผศ.ดร.สาธติ เหล่าวัฒนพงษ ์

๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
(สกอ.๑.๖) 

รองคณบดี          
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายศรณัย ู สว่างเมฆ 

๒. การวิจัย 

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (สกอ.๒.๑) 

รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

นางสาวบุศรินร ์ มั่นวิชาชัย 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(สกอ.๒.๒) 

รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

นางสาวบุศรินร ์ มั่นวิชาชัย 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (สกอ.๒.๓) 

รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

นางสาวบุศรินร ์ มั่นวิชาชัย 

๓. การบริการวิชาการ 

๓.๑ การบริหารวิชาการแกส่ังคม (สกอ.๓.๑) รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

นางสาวปรณิัน บานช่ืน 

 

 

 

 



สว่นท่ี  5  ภาคผนวก 5-8 ระดับคณะ 
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องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รายงาน 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) 

รองคณบดี          
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายศรณัย ู สว่างเมฆ 

๕. การบริหารจัดการ 

๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ (สกอ.๕.๑) 

    

 ๕.๑.๑ การพัฒนาแผน รองคณบดี       
ฝ่ายวางแผน 

ฝ่าย
วางแผน 

นางสาวนุชจร ี ลิ้มศร ี

 ๕.๑.๒ การเงิน รองคณบดี        
ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรหิาร นางสาวนพรัตน ์ ค าอินทร ์

 ๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง รองคณบดี       
ฝ่ายวางแผน 

ฝ่าย
วางแผน 

นางสาวศศิวิมล ศรีเทียนทอง 

 ๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล รองคณบดี        
ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรหิาร นางกฤตยา แร่ทอง 

 ๕.๑.๕ การจัดการความรู ้ รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

นายศิรวัชร ์ พัฒคุ้ม 

 ๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร รองคณบดี        
ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรหิาร นางสาวสร้อยสุดา แสงจันทร ์

 ๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

นางสาวโปรดปราน เพชรสด 

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร         
(สกอ.๕.๒) 

รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

ผศ.ดร.สาธติ 
อ. ดร.มัทธนี 
อ. ดร.ศาสตรา
นางสาวโปรดปราน 

เหล่าวัฒนพงษ ์
ปราโมทยเ์มือง 
ศรีหาภาค
เพชรสด 
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ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ช่ือข้อมูลพื้นฐาน 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการ
ออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และการ

พิมพ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

สถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขา

สถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 1 1 1 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง     

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 353 59 179 118 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 28.5    

- - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 15.5    

- - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 13    

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 15    

- - ระดับปริญญาโท 6    

- - ระดับปริญญาเอก 9    

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 15 5 5 5 

- - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 8 3 0 5 

- - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ 7 2 5 0 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 23 5 8 10 

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 9 2 1 6 

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 5 0 4 1 
- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแ 1 1 0 0 

- - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1 0 1 0 

- - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 1 0 1 0 

- - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 5 2 1 2 

- - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  1 0 0 1 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 84 21 44 19 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 75 21 35 19 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่
นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 50 13 20 17 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 12 3 8 1 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 1   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 1 1  



สว่นท่ี  5  ภาคผนวก 5-10 ระดับคณะ 

 

:  SAR  ปกีารศึกษา 2563  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ์ สกอ. 

ช่ือข้อมูลพื้นฐาน 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการ
ออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และการ

พิมพ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 

2561) 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

สถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขา

สถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.12  4.27 3.98 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 257.31 38.64 117.97 100.7 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 8,840,850    

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,200,000    

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 26.5    

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 2    

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 9    

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 5    

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผล 1    

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1    

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 1    

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 5    

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  1    

 


