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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อก าเนิดมาจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐในล าดับต้น  
แผนการก่อตั้งคณะจึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8 โดยการก่อตั้งเป็นภาควิชาในระยะแรกเริ่มและในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2537  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงถือก าเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรก
ภายหลังการเปิดสอนมาเป็นเวลา 6 ปีเต็ม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้เป็น                       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปณิธานที่มุ่งม่ันในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างแท้จริงสามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติบนส านึกของการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการน าไปใช้องค์ความรู้ 
อย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาแห่งวิชาชีพ โดยได้ด าเนินงานเป็น
ระยะเวลาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ตามภารกิจหลักท้ัง  4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาใน กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าด้านการวิจัย วิชาการ และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน
และสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ค่านิยม  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งม่ันที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และความรู้ความสามารถ                 
เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม  ภูมิสถาปัตยกรรม  ผังเมืองและสภาพแวดล้อม  โดยใช้เทคโนโลยี               
ที่เหมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 
 พันธกิจ ที่ส าคัญ  

1. การเรียนการสอน   มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต             
ที่เป็นคนดีมีคุณภาพ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในศาสตร์
และสาขาต่างๆ การบริหารหลักสูตรด าเนินการโดยคณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด สถาบันสมทบที่ไม่ใช่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยแต่ได้รับอนุมัติปริญญาภายใต้ชื่อของ
มหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรให้ได้ตาม
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. การวิจัย  คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการน าความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาวิกฤตของเศรษฐกิจและสังคมโดยผ่านกระบวนการวิจัย ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการและ
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การพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหารงบประมาณการวิจัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่
ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่การด าเนินการวิจัยเฉพาะทาง บริการงานวิจัย สนับสนุนงานวิจัย และพัฒนา
ถ่ายทอดผลงานวิจัย เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยมี
โอกาสในการสร้างผลงานวิจัยในทุกระดับ 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม   คือ การน าความรู้สู่สังคมโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ และ
ผลิตผลของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การบริการดังกล่าวสามารถด าเนินงานโดยส านักงานบริการ
วิชาการและหน่วยงานต่างๆ ภายในของมหาวิทยาลัยตามระเบียบและแนวทางการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัย
ประกาศไว้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการด้านเอกลักษณ์และ
ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
ดูแลก ากับการจัดกิจกรรมประจ าปีในภาพรวม ตลอดจนประสานงานในการถ่ายทอดประเพณีและคุณค่าต่างๆ สู่
บุคลากรและนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 255 8 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 255 9 โดยคณะกรรมการประเมินฯ                 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 
กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลหลักสูตร และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ นิสิต บุคลากร
สายสนับสนุน ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต รวม 16 คน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย  3.12  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 4 หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผล
ประเมินอยู่ในระดับดี มาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย  5.00  องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ คะแนนเฉลี่ย  5.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย  5.00 และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วน องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.02  

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
จุดแข็ง 
1. คณะมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนด้านสถาปัตยกรรมสีเขียว และสามารถปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับ

นิสิต 
2. คณะมีหลักสูตรทางด้านนวัตกรรมทางอาคารที่สามารถบูรณาการแนวความคิดสอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมสีเขียว 
3. คณะมีงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นจ านวนมาก ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
4. คณาจารย์มีศักยภาพในการท างานบริการวิชาการ และคณะมีระบบในการบริหารจัดการภาระงาน 

เพ่ือให้เกิดความมีส่วนร่วมและสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการวางแผนพัฒนาด้านวิชาการและจัดสรรภาระงานของคณาจารย์แต่ละท่าน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอาจารย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสสร้างผลงานและขอต าแหน่งทางวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2557   พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 10 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 2 กิจกรรม  
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สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 15 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ  
 ครั้งที่ 15 ในรอบปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 
2557 – 31 สิงหาคม 2558) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.15 
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  2.66 
มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร องค์ประกอบทีผ่ลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย  5.00 และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ ผลประเมิน
อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.62 องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย  4.41 และองค์ประกอบ
ที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 4.00  

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน    

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน  
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
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 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                       
ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุมนคร ศรีวิจารณ์ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบผู้บริหารคณะฯ ณ  ห้องประชุม
นคร ศรีวิจารณ์ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
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เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ ขอให้
หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ   

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
- คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  สัมภาษณ์ อาจารย์ / ผู้ใช้บัณฑิต (กลุ่มละ 30 นาท)ี 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องปริญญาโท ชั้น 2 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สัมภาษณ์ นิสิต / ศิษย์เก่า / บุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มละ 30 นาท)ี 
เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้   
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือซักถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  
เวลา 10.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะฯ  
ณ ห้องประชุมนคร ศรีวิจารณ์ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องปริญญาโท ชั้น 2 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย  3.12  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 4 หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผล
ประเมินอยู่ในระดับดี มาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย  5.00  องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ คะแนนเฉลี่ย  5.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย  5.00 และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วน องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.02  

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  

(คัดลอกตาราง ป.2 จาก CHE QA Online) 
 
 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบัณฑิต 

3.66 5.00 3.12 4.02 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.00 5.00 4.06 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะ ประมง  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

 (คัดลอกตาราง ป.1 จาก CHE QA Online) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

(เช่น เหตุผล
ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คะแนน 3.01 12.47 4 3.12 / 3.12   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 46 26 56.5 46.02 / 2.88   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 50 28 56.5 49.56 x 3.10   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สัดส่วน 8 : 1 407.84 51.5 7.92 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สัดส่วน 
220,000 บาท
ขึ้นไป/คน 

26,058,370.00 51.5 505,987.77 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 40 34.4 56.5 60.89 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.55   
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 
 จุดแข็ง  

1. บัณฑิตมีอัตลักษณ์ในการเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรมุ่งมั่นในการพยายามเพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
2. คณะควรเสริมทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นการปฏิสัมพันธ์ และการใช้

โปรแกรมใหม่ๆ ในการน าเสนอผลงานของบัณฑิต  
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 -  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า                
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดแข็ง  

1. งานวิจัยของคณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งผลให้ผลงานของนิสิตและอาจารย์ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ และนานาชาติจ านวนมาก 

2. คณะมีสัดส่วนเงินวิจัยต่ออาจารย์สูงมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรน าผลงานที่ได้สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มาสร้างผลประโยชน์ให้กับคณะ 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  - 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดแข็ง  

1. อาจารย์มีศักยภาพในการท างานด้านการบริการทางวิชาการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการทางวิชาการสู่ภายนอก

คณะให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 -  

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดแข็ง  

1. คณะมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมสีเขียว เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  -  



 14 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า พบว่า คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดแข็ง  

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  - 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณาจารย์และนิสิต ยังไม่ตระหนักทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินในการประกอบการ 
2. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ค าอธิบาย และหลักฐานไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินในระยะต่อไป 
2. การบริหารจัดการการเงิน อาจารย์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  (CARAS) และศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT) ควรมีการบริหารจัดการในระดับคณะ 
3. คณะควรมีการส่งเสริมแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินให้กับอาจารย์และบัณฑิต 
4. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ค าอธิบายและหลักฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
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ภาคผนวกที่ 1 ภาพกิจกรรม 

  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ และบุคลากร 

  
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิตปัจจุบัน 

  
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหาร และบุคลากรรับทราบ 

 


