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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 
พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 6 
คน นิสิต จํานวน 7 คน และผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จํานวน 6 คน 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.
23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่12 และ 15) โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้
คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 
สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี  

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่12 และ 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.49 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.06 4.06 4.00 4.04

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.57

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.06 3.06 5.00 5.00 3.06 4.61

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.63 - 4.00 4.00 4.63 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.87 4.84 4.83 4.83 4.00 4.32 4.27 4.64 4.63 4.32 4.51
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

มีพัฒนาการ และให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่าง
ชัดเจน  
 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรมีระบบและกลไกการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้งอาจารย์และบุคลากร โดยใช้ระบบ

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ 

2. ควรดําเนินการให้เอกลักษณ์ตามท่ีคณะฯ ได้ประกาศไว้ คือ “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” เป็นที่

ประจักษ์ต่อสังคม 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะ

ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการ
การดําเนินงาน พบว่า คณะมีวัฒนธรรมองค์ที่สะท้อนเอกลกัษณ์ของคณะ คือ “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 
และมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และศกัยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สามารถ
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ช้ีนําสังคมทางการสถาปัตยกรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลติบัณฑิต 
การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม มีศักยภาพในการหา
รายได้เสริมจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 36 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 29 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 6 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินงาน 1 กิจกรรม  ได้แก่ โครงการ Green Expression 

ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดให้มีโครงการประชุม สัมมนาวิชาการ และ
วารสารวิชาการของคณะฯให้มากขึ้น และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ ดีพิมพ์
ผลงานของคณาจารย์ให้แพร่หลายมากขึ้น 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 
2554 พบว่า มีผลการดําเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนน 4.27 อยู่ในเกณฑ์ดี และตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ 
ได้ระดับคะแนน 4.30 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ตามตัว
บ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคะแนน 4.01 อยู่ในเกณฑ์ดี และตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้
ระดับคะแนน 4.05 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมนคร ศรีวิจารณ์ 
ช้ัน 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เวลา 09.00 – 09.30 น. คณบดีกล่าวเปิด และแนะนําผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการประเมิน พร้อมชี้แจง 
 วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปีการศกึษา 2554 
 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นําเสนอผลการดําเนินงาน และแผนพัฒนา

คณะฯ ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐาน ณ ห้องประชุมนคร 

ศรีวิจารณ์ ช้ัน 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งการดําเนินการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 คณะกรรมการประเมินฯ กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมนคร ศรีวิจารณ์  
 ช้ัน 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. กลุ่มอาจารย์    จํานวน 5 คน  
2. กลุ่มนิสิตปัจจุบัน    จํานวน 7 คน 

 – นิสิตปริญญาตรี (สาขาวิชาละ 2 คน) จํานวน 4 คน 
 – นิสิตปริญญาโท (สาขาวิชาละ 1 คน) จํานวน 2 คน 
 – นิสิตปริญญาเอก  จํานวน 1 คน 

 คณะกรรมการประเมินฯ กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ช้ัน 2 
 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน     จํานวน 6 คน 
 – ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว สาย ข จํานวน 3 คน 
 – ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว สาย ค จํานวน 3 คน 

2. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า      จํานวน 6 คน 
  –  ผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน 2 คน 
  –  ศิษย์เก่า (สาขาวิชาละ 1 คน) จํานวน 4 คน 
เวลา 14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- ห้องบรรยาย 
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- ห้องสมุด 
- ห้องปฏิบัติการนิสิต, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการ Scrap Lab 
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐาน  
 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมนคร ศรีวิจารณ์ ช้ัน 2  
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลกัฐานเพิ่มเติม และสรุปผล

การประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ และเตรียมนําเสนอรายงาน

ผลการประเมนิฯ โดยวาจา ณ ห้องประชุมประชุมนคร ศรีวิจารณ์ ช้ัน 2อาคารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหารและ
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมประชุมนคร ศรีวิจารณ์ ช้ัน 2
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี ้
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
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 3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.
23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 และ 15) โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้
คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 
สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี  

สาํหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 และ 15) มีคะแนนเฉลี่ย 51 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.49 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.06 4.06 4.00 4.04

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.57

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.06 3.06 5.00 5.00 3.06 4.61

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.63 - 4.00 4.00 4.63 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.87 4.84 4.83 4.83 4.00 4.32 4.27 4.64 4.63 4.32 4.51
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2  

4.55 4.51

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.56 4.53
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.72 4.63
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.73 4.64
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.05 4.53
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตวับ่งชี้ที่ 12 3.96 4.32
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 4.21 4.04
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 6 6 6 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมวีุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

29.25 17.5 32.41 17.5 32.41 2.70 2.70

54 54

2.3 อาจารย์ประจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

16 9 16.67 9.0 16.67 2.78 2.78

54 54

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธผิลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสาํเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ให้กบันิสิต 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรท่ีีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 58 96.67 58 96.67 4.83 4.83

60 60

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 63 63  

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท้ังภาค
ปกติและภาคพิเศษ  

คน 66 66  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีไดง้าน
ทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน 58 58  

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 1 1  

  จํานวนบัณฑิตท่ีมงีานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 0 0  

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์
ทหาร ลาอปุสมบท 

คน 0 0  

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน 2 2  

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน 2 2  

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 15,155.17 15,155.17  

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตร ีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมินจาก
นายจ้าง 

0 3.62 3.62 3.62 3.62

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 5.50 22.00 5.50 22.00 4.40 4.40

25 25  

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 25 25  

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่ง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceeding) ท่ีได้รับการยอมรบั
ในสาขา 

ผลงาน 11 5.50 11 5.50  

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่ง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับ
การยอมรับในสาขา 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิทีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล 
เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดสว่น 0 204.50 3.79 204.50 3.79 3.16 3.16

54 54.00 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตรี คน 0 0.00 0 0.00  

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 22 44.00 22 44.00  

  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 11 55.00 11 55.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 1 1.00 1 1.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 9.0 27.00 9.0 27.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2 12.00 2 12.00  

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตร ี คน 0.0 0.00 0 0.00  

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน 3.5 17.50 3.5 17.50  

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน 3 20.00 3 20.00  

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00  

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1 8.00 1 8.00  

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2 20.00 2 20.00  

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานสิิต 5.00 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา

และบริการดา้นขอ้มูลขา่วสาร 
ข้อ 5 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิ
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบการให้คําปรกึษาวิชาการ
ระดับปรญิญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 4.45 4.57
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัย

หรืองานสรา้งสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารย์
ประจําและนักวจิยัประจํา 

สัดสว่น 50,000 9,692,000 193,840 10,008,500 200,170 5.00 5.00

50 50

5 
(สมศ.) 

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบั
การตพีิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 6.50 12.0 8.00 14.8 3.01 3.70

54 54

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 54.00 54.00  

  จํานวนนกัวจิัยท้ังหมด คน 0.00 0.00  

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่ง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 13 3.25 11 2.75  

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 3 1.50 5 2.50  

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือ
มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 1.00 2 2.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือ
มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 11 20.37 11 20.37 5.00 5.00

54 54

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 11 11  

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0  

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 0  

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0 0  

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 0 4.00 7.41 4.00 7.41 3.70 3.70

54 54

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง 0 0.00 0 0.00  

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร เรื่อง 0 0.00 0 0.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

ระดับนานาชาต ิ

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากาํหนด 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00  

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสงู มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 4 4.00 4 4.00  

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทาง

วิชาการแกส่ังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนาํความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อยละ 0 7.00 63.64 7.00 63.64 5.00 5.00

11.00 11.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 3 3 

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 2 2 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เรื่อง 2 2 

  - โครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด 

เรื่อง 11 11 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองคก์ร
ภายนอก 

ข้อ 0 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 5.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 0 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 0 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจดัการ 4.41 4.61
7.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 4 5 4.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

13 
(สมศ.) 

การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.9 3.06 3.06 3.06 3.06

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.84 4.31
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 7 9 8 5.00 4.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

คะแนน 0 4.67 4.63 4.67 4.63
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีแผนดําเนินการที่สอดคล้องกับเอกลักษณข์ององค์กร “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานตามแผนในระดับคณะ 
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร และจัดการการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จุดที่ควรพฒันา 

โครงการในระดับสาขาวิชาบางโครงการยังไม่มีการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดให้มีคณะทํางานหรือมอบหมายบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในระดับสาขาวิชา เพื่อติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน หรือช่วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ในการประเมินผลโครงการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดการเรียนการสอน ได้ตามเอกลักษณ์ของคณะฯ  
2. การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
3. คณาจารย์หลายท่าน มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  

  จุดที่ควรพฒันา 
1. คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจํามีสัดส่วนน้อยไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยกลุ่มที่เน้นการวิจัย (กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก) 

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยยังมีจํานวนนิสิตที่สนใจน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําระบบและกลไกในการส่งเสริมให้คณาจารย์ดําเนินการภาระงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น 

ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ ผลิตผลงาน และงานวิจัย 
2. คณาจารย์ควรให้ความสนใจกับภาระงานด้านการวิจัย และการทําผลงานทางวิชาการมากขึ้น 
3. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมหลักสูตร นิสิต และบุคลากร ในกรณีที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  
4. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนานิสิตให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนต่อสังคมภายนอกว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเอกลักษณ์ตามท่ีคณะฯ ได้ประกาศไว้ คือ “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
 อาจารย์ควรต่อยอดผลงานวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทําเป็น
บทความทางวิชาการ หรือรายงานวิจัย 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  
2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

คณะฯ มีโอกาสได้งานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นจํานวนมาก 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้ามาร่วมกันทํางานบริการวิชาการที่ดําเนินงานผ่าน
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่จัดต้ังขึ้น โดยกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการบริหารงานที่ชัดเจน เป็น
ระบบ ซึ่งทําให้ได้ประโยชน์ทั้งแก่คณะฯให้มีเงินลงทุนในการพัฒนากายภาพ อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ 
บุคลากรมีรายได้เสริม และนิสิตได้ประสบการณ์ 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

- 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

 ข้อเสนอแนะ 
  คณะฯ ควรผลกัดัน ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพฒันา 
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรเน้นกิจกรรมที่คณะให้ความสําคัญและสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
คณะฯ มีเครือข่ายด้านสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อผลักดันและปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบท

ของสาขาวิชา 
 จุดที่ควรพฒันา 

ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากคณาจารย์บางท่านได้ครบถ้วน  

ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาระบบการติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ทุกด้าน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบณัฑิต  - - - - 4.00 4.28 4.21 4.00 4.00 4.28 4.21

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจดัการ
การอุดมศึกษา 3.87 4.82 4.81 4.81 - 4.41 4.37 4.64 4.62 4.41 4.57

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภบิาล
ของการบรหิารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.06 3.06 4.86 4.86 3.06 4.63

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกจิของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.87 4.80 4.78 4.78 - 4.63 4.63 4.53 4.50 4.63 4.54

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพฒันา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.48

เฉลี่ยภาพรวม 3.87 4.84 4.83 4.83 4.00 4.32 4.27 4.64 4.63 3.98 4.51

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนได้ตามอัตลักษณ์ขององค์กร 
“สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
รวมท้ังคณาจารย์หลายท่าน มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แต่ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้เพิ่มคุณวุฒิ และขอตําแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่
เน้นการวิจัยด้วย 
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 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.57 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 
ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันภายในคณะ มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริม
กับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทาง
วิชาการในสังคม 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการบริหาร
จัดการความรู้จากผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  โดยคณะต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพในการหารายได้จากกงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ แต่ควรต่อยอดผลงานวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทําเป็น
บทความทางวิชาการ หรือรายงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานให้กับคณะมากขึ้น 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- 4.86 4.83 4.83 4.00 4.57 4.48 4.75 4.71 4.57 4.65

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.42 4.35 4.80 4.80 4.42 4.70

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.74 5.00 5.00 5.00 - 3.89 3.89 3.87 3.87 3.89 3.88

เฉลี่ยภาพรวม 3.87 4.84 4.83 4.83 4.00 4.32 4.27 4.64 4.63 4.32 4.51

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันภายในคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้มี
คุณภาพ และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีศักยภาพในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.88  ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง ส่งผลให้มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

3.49 4.70 4.70 4.70 - 3.62 3.11 4.42 4.42 3.62 4.25

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00

   2) ด้านวิชาการ 2.74 4.33 4.33 4.33 - 3.16 3.16 3.70 3.70 3.16 3.61

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 3.84 3.06 4.83 4.83 3.84 4.58
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.53 4.48 4.91 4.90 4.53 4.71

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.28 4.21 4.80 4.75 4.28 4.55

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.57

   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.87 4.84 4.83 4.83 4.00 4.32 4.27 4.64 4.63 4.32 4.51

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.25  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย3.61 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.58 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ทั้งในด้าน
ปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถหารายได้มาเสริมกับ
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 3.98 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สามารถดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้านได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวกที่ 1 
 ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มอาจารย ์

• อาจารย์มีหน้าที่ในการใหค้ําปรึกษากับนิสิต และมีภาระงานสอนมาก ทาํให้ไม่มีเวลาในการผลิตงานวิจัย 
และทําโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการลาศึกษาต่อ และการไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

• ระเบียบ ข้อบังคับบางประการ ไม่เอื้อต่อการให้คณาจารยไ์ปเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ 

• คณาจารย์มีความกังวลด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

• คณาจารย์ต้องการให้คณะมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
รูปธรรม 

• คณาจารย์ต้องการให้นิสิตเข้าใจในลกัษณะวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
กลุ่มนิสิตปัจจบุัน 

• นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต้องการด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น 

• นิสิตต้องการให้คณะหาเอกลักษณ์ของคณะเพื่อจะได้มีภาพลักษณ์เป็นทีรู่้จักของสังคมภายนอกมากขึ้น 

• นิสิตระดับปริญญาตรีมีภาระงานในการเรียนทั้งบรรยายและปฏิบัติการมากทําให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ทําให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างคณะน้อยไปด้วย 

• นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องการให้คณะมีการสนับสนุนเงินทุนในการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

• นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเห็นว่า งานออกแบบจะดีได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ Present แต่อยู่ทีก่ารส่งถ่าย
ความคิด ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และมีทักษะทีดี่จึงเป็นสิ่งสําคัญ 

• ในระดับปริญญาตรีมีวิชาเลือกหลายวิชา แต่ไม่ได้เปิดสอนทุกเทอม นสิติไม่สามารถรูล้่วงหน้าได้ จึงไม่
สามารถวางแผนการลงทะเบียนเรียนได้ทันเวลา อีกทั้งรายวิชายังจํากัดในการรับนิสิตเข้าเรียน 

• มีบางรายวิชาที่อาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันในห้องเรียนและมีการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

• นิสิตปริญญาตรียังขาดความมั่นใจที่จะเสนอตนเองเมื่อมีโอกาส 

• อาจารย์ที่จบใหม่มีการนําโปรแกรมใหม่ๆ  เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ทําให้มีความทนัสมัย 

• ในบางสาขาวิชาอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ไม่ตรงสาขา ทําใหม้ีการจ้างอาจารย์พิเศษเข้ามาช่วยสอน เป็นบาง
ช่วงเวลาไม่ได้อยู่ประจํา ทําให้นิสิตไม่สามารถเข้าพบอาจารย์ตลอดเวลา 

• การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาบางสาขาวิชามีผู้เข้าเรียนที่หลากหลาย ทําให้เกิดมุมมองหลายๆ
ด้าน ในขณะเรยีน หรือการทาํงานกลุ่ม 
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• บางรายวิชามีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังมกีาร
ทํากิจกรรมร่วมกันด้านอื่นๆ น้อย 

กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑิตและศิษยเ์ก่า 
• บัณฑิตมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการปฏิบัติงาน 

• ควรปรับปรุงเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจาํเป็นต้องใช้ในสายงาน 

• ต้องการให้นิสิตเขียนแบบโดยใช้วิธีการเขียนแบบเดมิก่อนเพื่อฝึกความคิดและสร้างสรรค์ ก่อนที่จะใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

• ผู้ใช้บัณฑิตยังไม่ทราบถึงเอกลักษณ์ของคณะ  

• ควรให้ความสาํคัญกับรายวิชา 
กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน 
• มีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เข้าประชุม อบรม และสัมมนา 

• บุคลากรมีภาระงานมาก และมีงานนอกเหนือจากภารกิจหลัก 

• มีการประเมินการปฏิบัติงาน และได้ประเมนิผู้บริหาร  

• ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

• มีช่องทางให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ผ่านกล่องดํา แต่เห็นควรนําไปปรับปรุง และไม่ควร
ตรวจเช็คลายมือชื่อเมื่อมีการเสนอความคิดเห็น และควรรับฟังความคิดเห็นบุคลากรทกุคนเท่าเทียมกัน 

• ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของคณะ 
 

 

 

 
 
 
 
 



 28 
 

ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

          
 
 
 

          
 
 
 

          
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร และบุคลากร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รายงานผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ คณะกรรมการประเมินฯ ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
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คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบ 


