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คํานํา 
 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจําปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ฉบับนี้ เป็นภารกิจหลักของคณะฯ ที่จะต้อง
ดําเนินการตามกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยในฐานะผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงต่อไป 

การรายงานผลการประเมินตนเองนอกจากจะมียุทธศาสตร์หลักที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ยังได้มีการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการให้มีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยวิจัยของสถาบันตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ คณะยังได้บูรณาการแผนเชิงรุกของคณะตามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ากับแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การประเมินแต่ละด้าน รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น  อันทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ขอมอบให้แก่คณะทํางานฝ่ายประกันคุณภาพของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน  คณะกรรมการตลอดจนบุคลากรที่ได้ทุ่มเทสละเวลาและกําลังสมองระดมความ
ต้ังใจจนกระทั่งรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนข้อบกพร่องต่างๆ หากมีในรายงานฉบับนี้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอน้อมรับไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีในโอกาสต่อไป รวมทั้งคณะฯ ใคร่
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้ความกรุณาให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์  
กระทั่งรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยคุณภาพดังที่ปรากฏอยู่นี้ และคณะฯ ขอมุ่งมั่นรักษาระดับ
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไปตามปรัชญาและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอันที่จะนํา
องค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกําเนิดจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งใน

สาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกาสทางการศึกษา และขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะ
มหาวิทยาลัยของรัฐในลําดับต้น แผนการก่อต้ังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเริ่มถูกบรรจุนับต้ังแต่แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 โดยการก่อต้ังเป็นภาควิชา ในระยะแรกเริ่ม คณะทํางานร่างหลักสูตร และจัดต้ังภาควิชา
สถาปัตยกรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการจัดทําหลักสูตร และโครงการจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 
2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นบุคลากรหลักในการก่อต้ังภาควิชา และในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกําเนิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดสอนเป็นปีแรก ตาม
มติความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย และทําการรับนิสิตเข้าศึกษาจากการผ่านการคัดเลือกของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในปีแรกเป็นจํานวน 20 คน และใช้พ้ืนที่อาคารปฏิบัติการของสาขาบริหารงานการก่อสร้าง 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นสถานที่ทําการและห้องเรียนของภาควิชา ในปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อการเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ของภาควิชาที่จักต้องขยายเป็นระดับคณะ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ระดมบุคลากร
ของภาควิชาฯ จัดทําคําของบประมาณ และทําการออกแบบอาคารหลังแรกของคณะฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลสําหรับอาคารหลังที่ 1 คือ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารในปี พ.ศ. 2538 
ตลอดจนได้ดําเนินการออกแบบอาคารหลังที่สองของคณะฯ ในปี พ.ศ. 2539 สรุปได้ดังนี้ 

พ.ศ. 2539 – 2541 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคาร 
  ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 16.7 ล้านบาท 
พ.ศ. 2540 – 2542 ก่อสร้างอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังที่ 2 

 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 77.8 ล้านบาท 
ในช่วงปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายพัฒนา

บุคลากรในสาขาขาดแคลนเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอนของสถาบันฝ่ายผลิตบัณฑิต และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพขาดแคลนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และเอก เพื่อเสริมกําลังบุคลากรผู้สอนในคณะฯ อันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ภาควิชาได้รับการจัดสรรทุนส่งบุคคลทั่วไปเพื่อ
ศึกษาต่อยังต่างประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรสาขาขาดแคลนโครงการ 10 ปี แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศที่ไม่เอื้ออํานวย โครงการดังกล่าวจึงจําเป็นต้องหยุดชะงักลงในช่วงปี พ.ศ. 2541 อันเป็นผล
ให้โอกาสด้านการสร้างเสริมกําลังทางวิชาการของภาควิชาฯ มีอันต้องชะลอลงไปด้วย อย่างไรก็ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ทางการเปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในปี 
พ.ศ. 2542 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2543 และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ในปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้
โดยสภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวย จึงจําเป็น ต้องมีการปรับแผนเลื่อนระยะเวลาการเปิดสอน
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
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ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร แทน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางของปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 
2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อให้การบริหารและจัดการเป็นอิสระและคล่องตัว กอปรกับ
เพื่อการก้าวสู่การเป็น 1 ใน 14 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จักมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญาและปณิธาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และความรู้ความสามารถ เป็น

ผู้นําในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้นําด้านการวิจัย วิชาการ และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

ย่ังยืนและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กําหนดแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรผ่านองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนใน

องค์กรดังต่อไปนี้  
1) บุคคล : AKU Idol : ฅ...คนบันดาลใจ เป็นแนวคิดเพื่อสร้างคนและแรงบันดาลใจ (สีเขียว) สร้าง

ความเชื่อมั่นและการยอมรับนับถือในความหลากหลายของกันและกัน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อ
สาธารณะในทุกสถานะของผู้เกี่ยวข้องขององค์กรทั้งนิสิต/ศิษย์เก่า และบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งจะ
สะท้อนแนวคิดและปรัชญาแห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้แสดงออกมาในตัวตน วิถีงาน/ชีวิต
และกิจกรรม เพื่อพัฒนาทัศนคติระดับบุคคลให้กลายเป็นค่านิยมและหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

2) องค์กรและการบริหารจัดการ : Greenknowative Management  : บ…บริหารด้วยองค์
ความรู้ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ จากการให้ความสําคัญกับวางแผน
เชิงกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ เน้นการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่หน่วยธุรกิจทางปัญญาด้วยการบริหารความหลากหลายขององค์ความรู้อย่าง
เท่าเทียมและเท่าทัน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์กรสีเขียวอย่าง
ย่ังยืน 

3) ส…สภาพแวดล้อม : Comfort Work+Place : องค์กรน่าสบาย แนวคิดการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนทั้งเชิงกายภาพและกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับวิธีคิด และการ Re-Design ปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับกระชับงานเดิมให้ลดขั้นตอนอุปสรรคลง 
เพื่อนําไปสู่สภาวะน่าสบายในการทํางาน และการใช้ชีวิตในองค์กรอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ 



3 
 

วัตถุประสงค ์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ 

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม นักวิชาชพีสถาปัตยกรรม และชุมชม 
4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรมในทุกภาคส่วนผ่านนโยบาย การบริหาร

จัดการ กิจกรรมองค์กรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนิสิต 
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อดําเนิน

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 
6. วางแผนและกําหนดแนวทางการหารายได้อย่างยั่งยืนด้วยการแปรองค์ความรู้เป็นสินทรัพย์ทาง

วิชาการ จากการวิจัย บริการวิชาการ การฝึกอบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
 ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของคณะไว้ว่า “เป็นผู้นําด้านการวิจัย วิชาการ และ
บูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน และสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ    ตลอดจนมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม  
และศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการเรียนการสอน  ด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะฯ มีความโดดเด่นในการมุ่งเน้นและ
ปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กําหนดเอกลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ  “สถาปัตยกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม” 
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1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 
 

แผน - ผล การปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ 2553 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (%) 

1. การสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ 

1.1 การจัดการศึกษาทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา  

1.1.1 การจัดการศึกษาและการผลิต
บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

1) การสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง 100% รองวิชาการ, หน.สาขาวิชาสถาปัตย์/ภูมิสถาปัตย์ 

2) โครงการก้าวแรก.....สู่ภูมิ 100% หน.สาขาวิชาภูมิฯ 

3) โครงการปฐมนิเทศ 100% รองวิชาการ, หน.สาขาวิชาฯ,ผช.กิจการนิสิต 

4) โครงการปัจฉิมนิเทศ 100% รองวิชาการ, หน.สาขาวิชาฯ,ผช.กิจการนิสิต 

      5) โครงการอบรมการจัดทําโครงงานวิทยานิพนธ์ทาง
สถาปัตยกรรม  

65% รองวิชาการ, หน.สาขาฯสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

      6)  โครงการอบรมการจัดทําโครงงานวิทยานิพนธ์ทางภูมิ
สถาปัตยกรรม 

100% รองวิชาการ, หน.สาขาฯภูมิสถาปัตย์ 

      7) โครงการสถาปัตย์สนเทศพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพให้นิสิต 

100% รองบริหาร,รองวิชาการ,  
หน.สาขาฯสถาปัตย์/ภูมิสถาปัตย์ 

  
 
 

 
 
 

8) โครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
 
9) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ อ.ที่
ปรึกษา, สื่อวิชาการ, วิจัยในชั้นเรียน, เผยแพร่ผลงาน 

100% 
 

100% 

รองบริหาร,รองวิชาการ,  
หน.สาขาฯสถาปัตย์/ภูมิสถาปัตย์ 
รองบริหาร,รองวิชาการ, 
หน.สาขาฯสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

      10) โครงการห้องสมุดพิมพ์เขียว 10% รองวิชาการ, หน.สาขาฯสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

      11) โครงการสถาปัตย์สัญจร 65% รองวิชาการ, หน.สาขาฯสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (%) 

    1.1.2 การจัดการศึกษาและการผลิต
มหาบัณฑิตระดับปริญญาโท 

1) การเตรียมการประเมินหลักสูตรผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  
2) การเตรียมการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร)  

100% 
 

100% 

รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯการวางผังเมืองฯ 
 
รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯเทคโนโลยีทางอาคาร 

      3) โครงการปฐมนิเทศนิสิต MUEP/MBIT 100% รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯการวางผังเมืองฯ/
เทคโนโลยีทางอาคาร 

      4) โครงการพิธีจบการศึกษา MBIT 100% รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯเทคโนโลยีทางอาคาร 

      5) โครงการทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (MUEP) 100% รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯการวางผังเมืองฯ 

      6) การเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ภาคปกติ 

50% รองวิชาการ, หน.สาขาฯสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    1.1.3 การจัดการศึกษาและการผลิต
ดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

1) โครงการอภิปรายโครงงานวิทยานิพนธ์ 
2) โครงการปฐมนิเทศ 
3) โครงการชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

100% 
100% 
100% 

รองฯวิชาการ, หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
รองฯวิชาการ, หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
รองฯวิชาการ, ประธานหลักสูตร 

    1.1.4 การจัดทําโครงการอบรม
ระดับประกาศนียบัตร 

1) โครงการอบรมผู้นําองค์กรบริหารชุมชน 100% หน.สาขาฯการวางผังเมืองฯ 
 

    1.1.5 การจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ 

1) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา
นวัตกรรมอาคาร 

10% หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมอาคาร, 
ประธานโครงการ 

   
  

1.1.6 การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

 1) AKU FORUM 65% รองฯวิชาการ, หัวหน้าสาขาวิชาฯ, คณะกรรมการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และ
เสริมสร้างการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 การพัฒนาให้อาจารย์มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นที่
ปรึกษาที่ดีให้แก่นิสิต 

2.1.1 การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในลักษณะ Life cycle 
development 
  
  

1) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา  

100% รองฯบริหาร/ผช.นโยบายและแผน 

2) การติดตามอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการที่เหมาะสม 

100% รองฯบริหาร/ผช.นโยบายและแผน 

3) การ Mentoring โดยผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

0% รองฯบริหาร/ผช.นโยบายและแผน 

2.1.2 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 

1) โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (AKU 
MENTOR) 

100% รองฯวิชาการ/ผช.กิจการนิสิต 
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  2.2 การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และความคิดที่ทันสมัย 

2.2.1 การส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับ 
การอบรม สัมมนา และเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
  
 

1) โครงการสัมมนาประจําปีบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 100% รองฯวิชาการ/รองฯวิจัย/ผช.นโยบายและแผน 

  2) การสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
3) การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 

100% 
 

100% 

รองฯวิชาการ/รองฯวิจัย/ผช.นโยบายและแผน 
 
รองฯวิชาการ/รองฯวิจัย/ผช.นโยบายและแผน 

     4) โครงการ Farang Club การฝึกภาษาอังกฤษสําหรับ
นิสิตและบุคลากร 

100% ผช.วิเทศสัมพันธ์ 

  2.3 การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
  
  
  

2.3.1 การทําวิจัยสถาบัน 
โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน 

2) โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนการสอน 50% รองฯวิชาการ 

  3) โครงการสํารวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 100% รองฯวิชาการ 

  4) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานของ
นิสิตชั้นปีที่ 5 

100% รองฯบริหาร 

  5) โครงการศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสําหรับการเรียนรู้ 100% รองฯบริหาร 

    2.3.2 การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ 

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

100% ผช.วิเทศสัมพันธ์ 

 
2) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและศึกษาต่อต่างประเทศ 100% ผช.วิเทศสัมพันธ์ 

 3) โครงการทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อสอบอังกฤษ (TOEFL, IELTS) 100% ผช.วิเทศสัมพันธ์ 

 2.4 การพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 โครงการพัฒนานิสิตด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

1) โครงการกติกาสถาปัตย์ 100% ผช.กิจการนิสิต 

2) โครงการรดน้ําดําหัวอาจารย์ผู้ใหญ่ 100% ผช.กิจการนิสิต 
3) วันสถาปณาคณะ ทําบุญปีใหม่ และบริจาคโลหิต 100% ผช.กิจการนิสิต 

    
4) พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง 100% ผช.กิจการนิสิต 

    5) โครงการทัศนศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  100% ผช.กิจการนิสิต 
    

  
  
  
 

 6) AKU Home Room 100% รองฯบริหาร,รองฯวิชาการ, หน.สถ./ภูมิสถาปัตย์ 
  2.4.2 การเข้าถึงแหล่งทุนและการ

มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต 
1) โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

100% ผช.กิจการนิสิต 

  

 

2) โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่จบระดับปริญญาตรี
จากคณะฯ ที่เป็นผลการเรียนดี 

100% ผช.กิจการนิสิต 
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 2.4.3 การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมนิสิต 

1) โครงการ MBIT Alumni 
2) โครงการ AKU Green Project 

100% 
100% 

รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯเทคโนโลยีทางอาคาร 
รองฯบริหาร 

2.5 การผลิตหนังสือ ตํารา และ
การจัดทํา e-courseware เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

2.5.1 การจัดทําหนังสือ ตํารา และ
เอกสารประกอบการสอน 

*1) โครงการคลังปัญญาตําราภูมิฯ : ตําราสังเคราะห์องค์
ความรู้ทางภูมิสถาปัตยกรรม 

50% รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯภูมิสถาปัตยกรรม 

  2) โครงการหนังสือ MBIT 30% รองฯวิชาการ, หน.สาขาฯเทคโนโลยีทางอาคาร 

 
2.5.2 โครงการจัดทํา e-
courseware 

1) โครงการจัดทํา e-courseware 20% รองฯวิชาการ 

3. สร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชน
และประเทศ 

3.1 การผลิตงานวิจัยที่
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  
  
  
 

3.1.1 การวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับ 
4 สาขาวิชาและหน่วยงานอื่นๆ 

1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  

100% รองฯวิจัย 

3.1.2 การจัดทําฐานข้อมูลด้านการ
วิจัย 

1) โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการวิจัย 100% รองฯวิจัย 

3.1.3 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางวิชาการ  

1) โครงการ CBIT 100% หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 

3.1.4 การสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อ
นําไปสู่การลดใช้พลังงาน 

1) โครงการสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อนําไปสู่การลดใช้
พลังงาน 

100% รองฯวิจัย 

  3.2 การพัฒนาวิชาการที่พัฒนา
ศักยภาพให้ชุมชนและประเทศ 

3.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้สู่ประชาชนในทุกระดับ 

1) โครงการพัฒนาวิชาการแก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
2) โครงการพัฒนาวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

100% 
 

100% 

ผช.บริการวิชาการ 

  

 

3.2.2 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
บริการวิชาการให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายยิ่งขึ้น 
 
 
 

1) โครงการจัดทําหนังสือแนะนําหน่วยงาน 
2) โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website คณะฯ 
3) โครงการจัดทําแผ่นพับ "รู้จักสถาปนิก  รู้จักสถาปัตย์
เกษตร" 

100% 
50% 
100% 

ผช.บริการวิชาการ 
ผช.บริการวิชาการ 
ผช.บริการวิชาการ 
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3.3 การเรียนรู้บนฐานของการ
ทํางานในภาคการผลิตและภาค
สังคม 
  
  

3.3.1 การบูรณาการระหว่างการ
เรียน การสอน การบริการวิชาการ
และการวิจัย เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพองค์กรและการ
ประหยัดทรัพยากร 

1) โครงการดูงานก่อสร้าง 
2) โครงการปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap 
Lab) 
3) โครงการ KMBIT Public Forum 

100% 
100% 

 
100% 

รองฯวิจัย/รองฯวิชาการ/ผช.บริการวิชาการ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 
 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 

3.3.2 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถ
และฝีมือในฐานะผู้ร่วมปฏิบัติการ 

1) โครงการสร้างเสริมศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ 100% ผช.บริการวิชาการ 

2) โครงการออกแบบและจัดเวทีรับปริญญาของ มก. 100% ผช.บริการวิชาการ 

3.3.3 โครงการจัดตั้งกองทุน
งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

1) โครงการจัดตั้งกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  100% รองฯบริหาร/รองฯวิจัย/รองฯวิชาการ/ผช.บริการ
วิชาการ 

4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐ 

4.1 การปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อผลิต
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตอันเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศและเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ 
 
 
 

4.1.1 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1) การเปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2) การเปิดสอนในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 
3) การเปิดสอนในหลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
4) การเปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 
5) การเปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 

100% 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

รองฯวิชาการ/หน.สาขาสถาปัตย์ 
รองฯวิชาการ/หน.สาขาภูมิสถาปัตย์ 
 
รองฯวิชาการ/หน.สาขาการวางผังเมืองฯ 
 
รองฯวิชาการ/หน.สาขาเทคโนฯ 
 
รองฯวิชาการ/ประธานหลักสูตรฯ 

4.2 การศึกษา วิจัย เพื่อแก้ไข
ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงของรัฐ 

4.2.1 การส่งเสริมงานวิจัยที่ช่วย
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความ
มั่นคงของประเทศ 
 

1) โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

100% รองฯวิจัย 
 

 4.3 การบริการวิชาการให้แก่
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงของรัฐ 

4.3.1 การจัดดําเนินงานบริการ
วิชาการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความั่นคงของประเทศ 
 
 

1) โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

100% ผช.พัฒนาวิชาการ 
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5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ 
  

  
  
  
  
  

5.1 ระบบบริหารจัดการมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(Corporate Governance) 

5.1.1 การสร้างกลไกการตรงจสอบ
และพัฒนาความโปร่งใสของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรในทุกระดับ 

1) การติดตามตรวจสอบการบริหารงาน 
 
 

100% รองฯบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบภายใน, 
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 
 

5.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1) โครงการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพของ
คณะฯ 

100% ผช.ประกันคุณภาพ 

5.2 การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

5.2.1 การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและการส่งเสริม เพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการ 

*1) โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน 
2) โครงการปรับปรุงเว็บไซทค์ณะฯ 

0% 
 

70% 

รองฯบริหาร 
  
รองฯบริหาร 

5.2.2 การจัดทําแผนการวิเคราะห์
ต้นทุน และวิเคราะห์การใช้อาคาร
เพื่อลดการใช้สอยและการเพิ่ม
รายได้ 

1) โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
กายภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2) โครงการ VAD AKU (หารายได้) 

100% 
 

10% 

รองฯบริหาร 
 
รองฯบริหาร 

 
 
 
 
  

5.2.3 การจัดทําแผนการจัดการ
ความเสี่ยง 

1) แผนการจัดการความเสี่ยง 100% รองฯบริหาร/เลขานุการคณะฯ 

5.2.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้
คณะเป็นที่รู้จักและการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจทั้งภายในองค์กร 

2) โครงการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์กร 

100% ผช.กิจการนิสิต 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
แผนการดาํเนินงาน 

พ.
ย.-

พ.ค
. 

ม.ิย
.-5

3 

ก.ค
.-5

3 

ส.ค
.-5

3 

ก.ย
.-5

3 

ต.ค
.-5

3 

พ.
ย.-

53
 

ธ.ค
.-5

3 

ม.ค
.-5

4 

ก.พ
.-5

4 

ม.ีค
.-5

4 

เม.
ย.-

54
 

พ.
ค.-

54
 

ม.ิย
.-5

4 

ก.ค
.-5

4 

ส.ค
.-5

4 

ก.ย
.-5

4 

ต.ค
.-5

4 

1. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
เป็นรายไตรมาส (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 

                  

2. ทบทวนผลการดําเนินงานของคณะฯ ตามที่รายงานใน SAR และเป้าหมาย
ของปีการศึกษาตอ่ไปที่ได้ตั้งไว ้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งนี้ สามารถแกไ้ขเปา้หมายได ้โดยเสนอเรื่องขอแก้ไขไปที่สาํนัก
ประกันคุณภาพ 

                  

3. พัฒนาแนวทาง รูปแบบ แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานดา้นประกัน
คุณภาพ รวมทั้งการจดัทํา SAR ของคณะฯ และหน่วยงานย่อย 

                  

4. เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตวับ่งชี้                   
5. มก.ส่งคู่มือเล่มใหมแ่ก่ทุกหน่วยงาน และชี้แจงรายละเอียดการประเมิน
คุณภาพ ปี 2554 

                  

6. พิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพประจาํปีที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ตัวบ่งชี้ในคู่มือตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสาํหรับคณะวิชา 
ปี 2554 

                  

7. จัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน แผนงาน และกาํหนดการของ
คณะ 

                  

8. แต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศกึษา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ปี 
2554 

                  

9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะ (หน่วยงานย่อย) ปี 2554                   
10. จัดทํา "คู่มือระบบประกันคุณภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ประจาํป ี
2554" 
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แผนการดาํเนินงาน 

พ.
ย.-

พ.ค
. 

ม.ิย
.-5

3 

ก.ค
.-5

3 

ส.ค
.-5

3 

ก.ย
.-5

3 

ต.ค
.-5

3 

พ.
ย.-

53
 

ธ.ค
.-5

3 

ม.ค
.-5

4 

ก.พ
.-5

4 

ม.ีค
.-5

4 

เม.
ย.-

54
 

พ.
ค.-

54
 

ม.ิย
.-5

4 

ก.ค
.-5

4 

ส.ค
.-5

4 

ก.ย
.-5

4 

ต.ค
.-5

4 

11. จัดทําแบบจัดเตรียมเอกสารหลกัฐานเพื่อการตรวจประเมินตนเอง 
ประจําปกีารศึกษา 2553 ของคณะฯ  

                  

12. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพของคณะ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน แผนงาน กําหนดการ แบบจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน
ฯ และคู่มือประกนัคุณภาพคณะ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

                  

13. ทาบทามคณะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ พร้อมทั้งส่ง
รายชื่อใหส้ํานกัประกันคุณภาพดาํเนนิการเสนออธกิารบดีพิจารณาแตง่ตัง้ 

                  

14. คณะทํางานประกันคุณภาพฯ ติดตามความคืบหนา้การกรอกข้อมลูใน
แบบจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานฯ 

                  

15. หน่วยงานย่อยและคณะทํางานประกันคุณภาพจดัทําแบบจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานฯและกล่องแฟม้หลกัฐานส่งหน่วยประกันคุณภาพ ภายใน
วันที่ 27 เมษายน 2554 

                  

16. หน่วยงานย่อยและคณะทํางานประกันคุณภาพประชุมทําความเข้าใจตวั
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 (28 เมษายน 2554) 

                  

17. คณะทํางานประกันคุณภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจดัทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ และการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําป ี2554" รอบแรก (11 พฤษภาคม 2554)  

                  

18. คณะทํางานประกันคุณภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจดัทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ และการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําป ี2554" รอบสอง (31 พฤษภาคม 2554)  

                  

19. คณะทํางานประกันคุณภาพฯ รวบรวมข้อมลูเอกสารหลักฐานและแบบ
จัดเตรียมเอกสารจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา SAR คณะฯ เพื่อรับ
การตรวจประเมินฯ จากมหาวิทยาลัย ให้เสร็จ ภายใน 20 มิถุนายน 2554   
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แผนการดาํเนินงาน 

พ.
ย.-

พ.ค
. 

ม.ิย
.-5

3 

ก.ค
.-5

3 

ส.ค
.-5

3 

ก.ย
.-5

3 

ต.ค
.-5

3 

พ.
ย.-

53
 

ธ.ค
.-5

3 

ม.ค
.-5

4 

ก.พ
.-5

4 

ม.ีค
.-5

4 

เม.
ย.-

54
 

พ.
ค.-

54
 

ม.ิย
.-5

4 

ก.ค
.-5

4 

ส.ค
.-5

4 

ก.ย
.-5

4 

ต.ค
.-5

4 

20. จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA ONLINE                   
21. ส่งเลม่ SAR ให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ล่วงหน้าก่อนวันตรวจ
ประเมิน 1 สัปดาห์ 

                  

22. รับการตรวจประเมินฯ จากมหาวิทยาลัย  วันที่ 4-5 ก.ค.54                   
23. คณะกรรมการประเมินฯ จัดสง่รายงานผลการประเมินให้คณะฯ และ
สํานักประกันคุณภาพ ภายใน 1 เดือน 

                  

24. ภายหลงัรับรายงานผลการประเมินฯ คณะฯ แก้ไขและจัดส่ง SAR ฉบับ
แก้ไขตามผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะให้สํานกัประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห ์

                  

25. จัดทําแผนพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน (สปค.01) เสนอมหาวิทยาลัย ภายในวนัที่ 30 ตุลาคม 2554 

                  



13 
 

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 4 สาขาวิชา สํานักงานเลขานุการ 
และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในฐานะเป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินงานและให้คําแนะนําเชิงนโยบายแก่คณบดี ในระดับสาขาวิชามีหัวหน้าสาขาวิชา
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานภายในสาขาวิชา เลขานุการคณะฯ รับผิดชอบในส่วนสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสําคัญในระดับคณะฯ ที่ช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
วิชาการและประกันคุณภาพ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนานิสิต เป็นต้น 

 การแบ่งส่วนราชการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานย่อยจํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก มุ่งเน้นไปที่ปรัชญาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรในความดูแล 
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอ้มสรรค์สร้าง 

2. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
จัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ เพื่อการพิทักษ์ผืนแผ่นดิน สภาพแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการร่วมวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมโดยก่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด 
หลักสูตรในความดูแล 
– หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
– หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

3. สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
จัดการเรียนการสอนด้านการวางผังเมือง การวางผังภาค การวางผังและออกแบบชุมชน เพื่อการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
หลักสูตรในความดูแล 
– หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 
จัดการเรียนการสอนด้านงานเทคโนโลยีอาคาร การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การบริหารจัดการ

อาคาร การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบและจัดการอาคาร การพัฒนาแนวทางการ
ออกแบบอาคารและสร้างสรรค์วัสดุประกอบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรในความดูแล 
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
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นอกจากนี้ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม และสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางอาคาร ยังมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในส่วนที่
คณาจารย์จากแต่ละสาขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเติมเต็มหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ให้มีองค์ความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
5. สํานักงานเลขานุการ 

เป็นหน่วยงานเทียบเท่าสาขาวิชา ทําหน้าที่ให้บริการงานด้านบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ 
และงานบริการการศึกษาแก่สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักทั้ง 4 ประการของ
คณะฯ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้องตรงตามกําหนด และมีประสิทธิภาพ ทําหน้าที่ประสานงาน และอํานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่
สาขาวิชา เพื่อให้คณะฯ บรรลุเป้าหมายได้ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
– จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
– จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคณะฯ  
– ดําเนินการประชาสัมพันธ์และประสานงานในการจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากร

ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
– ดําเนินการสนับสนุนทางด้านเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
6. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภาระงานใน
ปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(4) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใหม่ โดยให้แยกงานบริการวิชาการและ
วิจัยไปจัดต้ังเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในและไม่แบ่ง
ส่วนราชการ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550) 

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าสาขาวิชาและ
สํานักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทําหน้าที่ให้บริการด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และ
สนับสนุนนวัตกรรมทางวิชาการ โดยประสานงานและบริหารงานให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

– กําหนดแนวทาง นโยบาย และประสานงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  
– บริหารงบอุดหนุนวิจัยของคณะฯ และติดตามประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ ให้ดําเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และก่อประโยชน์สูงสุด 
– แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้งานวิจัย

ของคณะฯ สามารถดําเนินไปอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง 
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– บริการวิชาการทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างทุกประเภทจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและรับผิดชอบต่อ
สภาพแวดล้อมโดยรวม 

– พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 ในการสนับสนนุการบริการทางวิชาการแก่สงัคม หน่วยบรกิารวิชาการและหน่วยสนับสนุนนวัตกรรม
ทางวิชาการของศูนย์ฯ มีหน้าที่ให้บริการด้านการเปิดอบรมทางด้านความรู้ทางการออกแบบ และการ
ประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบในงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น
ในส่วนของงานทางการออกแบบสถาปัตยกรรม และการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี รวมไปถึงการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในรูปแบบการผลิตงานทาง
สถาปัตยกรรมแก่บุคคลทั่วไป 
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โครงสร้างองคก์ร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
 

 
รูปที่  1  โครงสร้างองค์กรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
 

 
 

รูปที่  2  โครงสร้างการบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 
คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
ผศ.รัชด  ชมพูนิช 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 
อ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 
อ.ดร.ธนภณ พันธเสน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
อ.ดร.สายทิวา รามสูต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 
ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

 
ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
อ.สุทธิดา สัตยากร  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
อ.สภาวิทย์ ด่านธํารงกูล 

หัวหน้าสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
อ.กฤษดา  ประเสริฐสิทธิ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

 

 
อ.ดร.สุภาพร  เลี่ยวไพโรจน์ 

หัวหน้าสาขาวิชาการวางผังเมือง 
และสภาพแวดล้อม 

 
อ.ดร.โสภา  วิศิษฏศ์ักด์ิ 

หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางอาคาร 

 

 
นางจันทรเพ็ญ ธํารงพิรุณ 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

 

 
ผศ.ศนิ ล้ิมทองสกุล 
ผู้แทนคณาจารย์ 
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ได้แก่ 
 

• คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานติดตามและกํากับดูแลด้านการ
บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของคณะฯ 

• คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ดําเนินการด้านวิชาการ และประกันคุณภาพของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ดําเนินไปตามนโยบายของคณะฯ 

• คณะกรรมการวิจัย มีหน้าที่ดําเนินการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ดําเนินไปตาม
นโยบายของคณะฯ 

• คณะกรรมการบริการวิชาการมีหน้าที่ดําเนนิการพัฒนาด้านการบรกิารวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ให้ดําเนินไปตามนโยบายของคณะฯ 

• คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มีหน้าที่
ในการกําหนดแผนงาน การจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในระดับคณะ ทําหน้าที่คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณอาจารย์ระดับ
คณะ และจัดทํารายงานประจําปีเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนา
จรรยาบรรณอาจารย์ให้เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์ใน
สังกัดแจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์

• คณะกรรมการกิจการนิสิต มีหน้าที่กํากับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการนิสิต ในด้าน
วิชาการ กีฬา การพัฒนาสังคม บําเพ็ญประโยชน์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนการ
ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะฯ ให้ดําเนินไปตามนโยบายที่
คณะฯ กําหนดไว้ 

1.8 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
โครงการฟื้นฟ ู“บ้านหลงัน้าํท่วม”  
ตามท่ีในช่วงปลายปี 2553 ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฎการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมขึ้นครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ

ไทย ต้ังแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ไปจนถึงภาคใต้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ในระหว่างการฟื้นฟูสภาพการณ์ความ
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เกิดการรวมตัวขององค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนหลายต่อหลายหน่วยงาน เพื่อ
จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภค บริโภค ไปจนถึงอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างเพื่อ
แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและทุกข์ยากให้แก่พ่ีน้องผู้ประสบภัยโดยทั่วถึง 

ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวในวงการวิชาการสถาปัตยกรรมได้เกิดการรวมตัวกันขึ้นในหมู่นิสิต นักศึกษา
สถาปัตยกรรมหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิชาชีพนําโดย คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มหมอบ้าน ในนามกลุ่ม “ยุวสถาปนิกจิตอาสา” และสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้
ร่วมมือกันจัดกิจกรรมฟื้นฟู “บ้านหลังน้ําท่วม” ขึ้นเพื่อใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบเข้า
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบภัยจากน้ําท่วม และจัดทําเป็น
รายการโทรทัศน์ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษจํานวน 5 ตอน เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม  
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ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งตัวแทนนิสิตในสาขา
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมจํานวน 2 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อร่วมระดมสมอง
นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และเป็นวิทยากรร่วมเพื่อให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาในรายการ
โทรทัศน์ “บ้านหลังน้ําท่วม” ซึ่งมีคณะนิสิต นักศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นพิธีกรภาคสนามเพื่อนําสภาพข้อมูลจริงใน
พ้ืนที่ประสบภัยมานําเสนอ รวมทั้งยังใช้พ้ืนที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดเป็น Studio บันทึกรายการอีกด้วย 
นอกจากนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ “บ้านหลังน้ําท่วม” เรียบเรียงโดยคุณยอดเยี่ยม เทพ
ธรานนท์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยหลังน้ําท่วมขึ้นจํานวน 1,000 เล่ม เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่
สนใจโดยไม่คิดมูลค่า และได้มอบให้หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอาทิ สํานักหอสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
งานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ําท่วมของหน่วยงานดังกล่าว  

กิจกรรมนี้ถือเป็นโครงการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นําองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมใน
หลายแง่มุมออกมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และถือเป็นโอกาสในการเพาะบ่ม “จิตอาสา” หรือสํานึก
แห่งสาธารณะให้แก่ยุวสถาปนิกหรือนิสิต นักศึกษาสถาปัตยกรรมให้เกิดขึ้น รวมทั้งถือเป็นการสร้างความรับรู้ต่อ
ความสําคัญของวิชาชีพสถาปัตยกรรมต่อสังคมไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังนําช่ือเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมนําองค์ความรู้เป็นบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่
ประเทศชาติเป็นอย่างดี 

 
โครงการ Build Tech 2011 
ในระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากบริษัท ที ท ีเอฟ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางวัสดุทางการออกแบบและก่อสร้างชั้นนําของประเทศไทย 
ให้เข้าร่วมเปน็ผู้จัดกิจกรรมทางวิชาการสถาปัตยกรรมภายในงาน Build Tech 2011 ที่ศูนยแ์สดงสินค้า Challenger 
Hall เมืองทองธานี ทั้งนี้งานแสดงสนิค้าดังกล่าวถือเป็นงานที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศแถบอาเซียนและได้รับ
การยอมรับจากทั้งผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานจากหลายภาคส่วน  

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากบรษิัทเพื่อจัดนิทรรศการทางวิชาการใน 4 
สาขาวิชา ตามองค์ความรู้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ 

1. นิทรรศการ “เรือน เฮือน เรือน บ้าน” จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท ์

2. นิทรรศการ “Living with Nature” จากสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อนําเสนอแง่มุมการอยู่อาศัย
ร่วมกับธรรมชาติและการออกแบบภูมิทัศน ์

3. นิทรรศการ “Eco Materials” จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร เพื่อนําเสนอข้อมูลนวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4. นิทรรศการ “Green City” จากสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
เมืองสีเขียว และการสัญจรขนส่งอย่างยั่งยืนในระดับเมืองและชุมชน 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพภายใต้หัวข้อ “กําจัดจุดอ่อนนักออกแบบ
และก่อสร้างไทย” จํานวน 3 หัวข้อ ได้แก่ “กฎหมายอาคาร สําหรับผู้ไม่รู้” “การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง อย่างผู้ไม่รู้ # 
1 : สีทนได้ แต่ทนไม่ได้ถ้ามีปัญหา” และ “การออกแบบบ้าน สําหรับผู้ไม่รู้” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานวิทยากรและดําเนินการเสวนาทุกรายการ นอกจากนี้คณะยังได้
จัดกิจกรรมสัมมนาระดับนานาชาติ Green Design Forum เพื่อนําเสนอข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบ
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สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในหลากหลายสาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งมี
วิทยากรที่มีช่ือเสียงจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศหลายท่าน ได้แก่ Mr. Tomohiko Yamanishi จากประเทศ
ญี่ปุ่น Mr. Albert Abut จากประเทศฝรั่งเศส Mr.Antonio Ismael จากประเทศอินโดนิเซีย และ SHMA Design 
จากประเทศไทย ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจและการตอบรับจากบุคคลทั้งในและนอกแวดวงวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี 

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของคณาจารย์ภายในสถาบัน เพื่อนําเสนอองค์ความรู้ที่
เกี่ยวเนื่องกับปรัชญา Green Architecturและเพื่อเผยแพร่ศักยภาพของคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกสู่
สังคมสาธารณะ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการนําสู่กิจกรรมหารายได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการในแง่มุมต่างๆ ของ
คณะต่อไป 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

  1.9.1 งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปี 2553  
 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน 9,751,300.00   9,645,966.85   105,333.15     12,791,000.00 12,791,000.00 -               9,809,200.00   9,803,709.29   5,490.71        
งบประมาณเงินรายได้ 20,686,547.70 19,014,053.95 1,672,493.75   24,358,013.28 20,587,836.19 3,770,177.09 13,441,000.00 11,289,683.32 2,151,316.68  

รวม 30,437,847.70 28,660,020.80 1,777,826.90   37,149,013.28 33,378,836.19 3,770,177.09 23,250,200.00 21,093,392.61 2,156,807.39 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ประเภท       

 
 

 แผนกลยทุธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย
1. งบประมาณแผ่นดิน                            9,809,200.00 1. งบบุคลากร                          10,463,965.08 
2. งบประมาณเงินรายได้                                           -   2. งบดําเนินงาน                          12,897,313.85 
    2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา                          16,377,210.67 3. งบลงทุน                               262,563.50 
    2.2 การบริหารงาน                               845,550.00 4. งบอุดหนุน                            2,229,743.23 
    2.3 การวิจัยและบริการวิชาการ                            1,121,978.82 5. งบอื่นๆ                            3,747,537.58 
    2.4 เงินอุดหนุน                               423,590.00 
     2.5 รายได้อื่น                            3,262,917.85 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 31,840,447.34                         รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 29,601,123.24                         

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
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1.9.2 จํานวนหลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ปริญญาตรี (รวม) 2          -        2          2          -        2          2          -        2          
 - หลักสูตรภาษาไทย 2          -        2          2          -        2          2          -        2          
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        
ปริญญาโท (รวม) -        2          2          -        2          2          -        2          2          
 - หลักสูตรภาษาไทย -        2          2          -        2          2          -        2          2          
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        
ปริญญาเอก (รวม) 1          -        1          1          -        1          1          -        1          
 - หลักสูตรภาษาไทย 1          -        1          1          -        1          1          -        1          
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        
รวมท้ังหมดทุกระดับ 3          2          5          3          2          5          3          2          5          
 - หลักสูตรภาษาไทย 3          2          5          3          2          5          3          2          5          
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553หลักสูตร

 

1.9.3 จํานวนบุคลากรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 2552 2553
1.  อาจารย์ 49.00                   44.00                   49.00                   
2.  นักวิจัย -                       -                       -                       
3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 26.00                   28.00                   28.00                   
4.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 75.00                   72.00                   77.00                   
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท 4.00                     4.00                     4.00                     
6.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 79.00                   76.00                   81.00                   

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้       
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553
 -  อาจารย์ 32.00    27.00    31.50    3.00      3.00      1.00      35.00    30.00    32.50    
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9.00      10.00    9.00      1.00      1.00      3.00      10.00    11.00    12.00    
 -  รองศาสตราจารย์ 5.00      5.00      6.00      -       -       -       5.00      5.00      6.00      
 -  ศาสตราจารย์ 3.00      2.00      2.50      -       -       -       3.00      2.00      2.50      
รวมท้ังหมด 49.00    44.00    49.00    4.00      4.00      4.00      53.00    48.00    53.00    

คุณวุฒิการศึกษา
 -  ปริญญาตรี 1.00      1.00      1.00      -       -       -       1.00      1.00      1.00      
 -  ปริญญาโท 32.00    28.00    32.50    4.00      4.00      4.00      36.00    32.00    36.50    
 -  ปริญญาเอก 16.00    15.00    15.50    -       -       -       16.00    15.00    15.50    
รวมท้ังหมด 49.00    44.00    49.00    4.00      4.00      4.00      53.00    48.00    53.00    

ตําแหน่งทางวิชาการ FTET ลาท้ังหมด FTET และรวมลา 

 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน)
1 9 เดือน ข้ึนไป 1.00    36.00  15.00  52.00      32.00  12.00  6.00    2.00    52.00      
2 6-9 เดือน -      1.00    1.00    2.00        1.00    -      -      1.00    2.00        
3 น้อยกว่า 6 เดือน -      -      -      -         -      -      -      -      -         
4 ลาศึกษาต่อ -      4.00    -      4.00        1.00    3.00    -      -      4.00        
5 ลาเขียนตํารา -      -      -      -         -      -      -      -      -         
6 รวมท้ังหมด 1.00    37.00  16.00  54.00      33.00  12.00  6.00    3.00    54.00      
7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 1.00    36.50  15.50  53.00      32.50  12.00  6.00    2.50    53.00      

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน)

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ 
อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดงันี้ 
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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1.9.4 จํานวนนสิิต (นับจํานวนหัวนิสิตจรงิ (ใชข้้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 
 จํานวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ปริญญาตรี (รวม) 356      -       356      373      -       373      385      -       385      
 - หลักสูตรภาษาไทย 356      -       356      373      -       373      385      -       385      
 - หลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       
ปริญญาโท (รวม) -       107      107      -       110      110      -       109      109      
 - หลักสูตรภาษาไทย -       107      107      -       110      110      -       109      109      
 - หลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       
ปริญญาเอก (รวม) 9          -       9          14        -       14        17        -       17        
 - หลักสูตรภาษาไทย 9          -       9          14        -       14        17        -       17        
 - หลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       
รวมท้ังหมดทุกระดับ 365      107      472      387      110      497      402      109      511      
 - รวมหลักสูตรภาษาไทย 365      107      472      387      110      497      402      109      511      
 - รวมหลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553

 
 
 

 จํานวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2551-2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ปริญญาตรี (รวม) 98        -       98        85        -       85        81        -       81        
 - หลักสูตรภาษาไทย 98        -       98        85        -       85        81        -       81        
 - หลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       
ปริญญาโท (รวม) -       41        41        -       40        40        -       37        37        
 - หลักสูตรภาษาไทย -       41        41        -       40        40        -       37        37        
 - หลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       
ปริญญาเอก (รวม) 5          -       5          8          -       8          5          -       5          
 - หลักสูตรภาษาไทย 5          -       5          8          -       8          5          -       5          
 - หลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       
รวมท้ังหมดทุกระดับ 103      41        144      93        40        133      86        37        123      
 - รวมหลักสูตรภาษาไทย 103      41        144      93        40        133      86        37        123      
 - รวมหลักสูตรนานาชาติ -       -       -       -       -       -       -       -       -       

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ปริญญาตรี (รวม) 284.85  -        284.85  284.85  -        284.85  295.42   -        295.42   
 - หลักสูตรภาษาไทย 284.85   -        284.85   284.85   -        284.85   295.42   -        295.42   
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        
ปริญญาโท (รวม) -        60.13     60.13     -        72.50     72.50     -        63.83    63.83    
 - หลักสูตรภาษาไทย -        60.13     60.13     -        72.50     72.50     -        63.83     63.83     
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        
ปริญญาเอก (รวม) 4.54      -        4.54      8.83      -        8.83      12.25     -        12.25     
 - หลักสูตรภาษาไทย 4.54      -        4.54      8.83      -        8.83      12.25     -        12.25     
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        
รวมท้ังหมดทุกระดับ 289.39   60.13     349.52   293.68   72.50     366.18   307.67   63.83    371.50   
 - หลักสูตรภาษาไทย 289.39   60.13     349.52   293.68   72.50     366.18   307.67   63.83     371.50   
 - หลักสูตรนานาชาติ -        -        -        -        -        -        -        -        -        

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553หลักสูตร

 

 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 
Time Equivalent Student)  

2551 2552 2553
1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงานต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป 49 44 48
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 349.52 366.18 371.50
3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 1 : 7.13 1 : 8.32 1 : 7.74
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 8)

รายละเอียด ปีการศึกษา
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 ข้อมูลบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ปริญญาตรี (รวม) 50       -        50       57       -      57       64       -      64       
 - หลักสูตรภาษาไทย 50       -        50       57       -      57       64       -      64       
 - หลักสูตรนานาชาติ -      -        -      -      -      -      -      -      -      
ปริญญาโท (รวม) -      25         25       -      27       27       -      25       25       
 - หลักสูตรภาษาไทย -      25         25       -      27       27       -      25       25       
 - หลักสูตรนานาชาติ -      -        -      -      -      -      -      -      -      
ปริญญาเอก (รวม) -      -        -      -      -      -      1         -      1         
 - หลักสูตรภาษาไทย -      -        -      -      -      -      1         -      1         
 - หลักสูตรนานาชาติ -      -        -      -      -      -      -      -      -      
รวมท้ังหมดทุกระดับ 50       25         75       57       27       84       65       25       90       
 - หลักสูตรภาษาไทย 50       25         75       57       27       84       65       25       90       
 - หลักสูตรนานาชาติ -      -        -      -      -      -      -      -      -      

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553
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1.9.5 งานวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจบัุน)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายใน ภายนอก รวม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ภูมิปัญญาสืบทอดในเรือนไท - พวน 
กรณีศึกษาบ้านกล้วย - บ้านทราย จังหวัดลพบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000.00       -                     8,000.00 

2. การศึกษาคุณภาพบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านการสอบ
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,000.00      -                    15,000.00 

3. ทัศนคติและความต้องการศึกษาต่อด้าน
สถาปัตยกรรมย่ังยืนของบัณฑิตและผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20,000.00      -                    20,000.00 

4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความต้องการ
ของบัณฑิตต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45,000.00      -                    45,000.00 

5. โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม : 
การก่อเกิดความย่ังยืนของสถานท่ี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30,000.00      -                    30,000.00 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
1. การประยุกต์ใช้หลักการนิเวศน์ภูมิทัศน์เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นท่ี
ธรรมชาติของประเทศไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,000.00       -                     6,000.00 

2. รูปแบบทางเดินเท้าท่ีเหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตบางเขน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3,000.00       -                     3,000.00 

3. การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานใน
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว กรณีศึกษา
 : มก. วิทยาเขตบางเขน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,125.00       -                     4,125.00 

4. การศึกษาสภาพแวดล้อมและท่ีจอดรถของ
วิทยาเขตบางเขนเพื่อส่งเสริมระบบการเดินเท้าใน
พื้นท่ีส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,500.00       -                     2,500.00 

5. สาเหตุการใช้จักรยานน้อยลงของชาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,500.00       -                     2,500.00 

6. ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์
วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 62,500.00      -                    62,500.00 

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท)
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ภายใน ภายนอก รวม
7. ศักยภาพเชิงพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน :
 การศึกษาจากกรอบแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 130,000.00    -                  130,000.00 

8. การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ท้องถ่ินของ
กรุงเทพมหานคร: ผลกระทบจากการตัดโครงข่าย
ถนนวงแหวนรอบนอกฝ่ังตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย -              160,000.00        160,000.00 

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
1.การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการ
เดินทางท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีบริเวณคลองโดยรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12,250.00      -                    12,250.00 

2. ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวาง
ผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัด
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 36,300.00      -                    36,300.00 

3. แนวทางการบริหารและจัดการท่ีพักแบบสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.)  กรณีศึกษา อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 75,000.00      -                    75,000.00 

4. หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบําบัดนํ้าเสีย เพื่อ
ลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 250,000.00    -                  250,000.00 

5. การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชีววิถี
ในการบําบัดนํ้าเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 166,666.66    -                  166,666.66 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
1. ถังบําบัดนํ้าเสียท่ีทําจากมิเดียพลาสติกใช้แล้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,333.33       -                     8,333.33 
2. การพัฒนารูปแบบการสานเส้นใยกล้วยเพื่องาน
สถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,400.00       -                     8,400.00 

3. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,750.00       -                     8,750.00 

4. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะการสร้าง
นวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ปีท่ี 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 200,000.00    -                  200,000.00 

5. การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่าง
เชิงสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 375,000.00    -                  375,000.00 

สํานักงานเลขานุการ
1. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขรายได้
และรายจ่ายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,000.00      -                    10,000.00 

รวม 1,639,324.99  

โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท)
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 2552 2553
40 43 23

ภายใน 3,564,000.00   4,095,300.00   1,479,324.99 
ภายนอก 6,905,133.33   6,818,467.00   160,000.00    
รวม 10,469,133.33 10,913,767.00 1,639,324.99 
ภายใน 12.00             13.00             -               
ภายนอก 26.00             26.00             -               
รวม 38.00             39.00             -               
ระดับชาติ 28.00             16.00             -               
ระดับนานาชาติ 10.00             10.00             -               
รวม 38.00             26.00             -               
ระดับชาติ -                -                -               
ระดับนานาชาติ -                -                -               
รวม -                -                -               
ในประเทศ 17.00             17.00             -               
ต่างประเทศ 2.00               2.00               -               
รวม 19.00             19.00             -               

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนวิจัย

จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

จํานวนโครงการวิจัย

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล

 
 

   

   
 

 
รูปที่  3  ภาพกิจกรรมการวิจัย 
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1.9.6 งานบริการวิชาการ  
 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ 
1.  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

รศ.ดร.เอกรินทร์ 
อนุกูลยุทธธน

1 1,993,945.00 159,515.60    

2.  โครงการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือเมืองที่น่าอยู่

รศ.ดร.เอกรินทร์ 
อนุกูลยุทธธน

1 1,500,000.00 1,350,000.00 120,000.00    

3.  โครงการจัดทําแผนและการวางผังรวม
ชุมชนสามเงา เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์

ผศ.ฐติิวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี 1 750,000.00    675,000.00    60,000.00      

รวม 4,243,945.00 2,025,000.00 339,515.60    -                 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนคน
ที่รับบริการ

จํานวนงบประมาณ มูลค่า (บาท)

 

 

 

   

   

   

 
รูปที่  4  ภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 
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 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ 
1.  โครงการจัดสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะผู้
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

รศ.ยุพยง  เหมะศิลปิน 1,200 -              -              -              52,500.00   

2.  โครงการอาคารเรียนพอเพียง อ.สภาวิทย์  ด่านธํารงกุล >10,000 -              11,540.00   -              11,540.00   
3.  โครงการออกแบบร่างขั้นต้น อบต. บางงาม อ.ศรี
ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ผศ.ฐิติวุฒิ  ชัยสวัสด์ิอารี 80 -              4,000.00     -              8,800.00     

รวม -              15,540.00   -              72,840.00   

จํานวนคน
ท่ีรับบริการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนงบประมาณโครงการ มูลค่า (บาท)

 

 

   

   

รูปที่  5  ภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาทางสังคม 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 2552 2553
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 9 18 -                             
จํานวนคนท่ีได้รับบริการ 9 18 -                             
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 6,094,825.04                19,691,780.67              -                             
มูลค่า (บาท) -                             72,840.00                    -                             

ปีงบประมาณ พ.ศ. รายละเอียด
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1.9.7 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน
2551 1.  โครงการ  Scrap Lab

2.  โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีหนองหารเพ่ือพัฒนาชุมชนย่ังยืน
3.  โครงการผนังสีเขียวสําหรับสภาพอากาศเขตร้อนช้ืน

2552 1.  AKU Home Room
2.  Innovative Agenda
3.  การพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติงานของนิสิต

2553 1.  โครงการ “เปล่ียนขยะให้เป็นทอง : รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ สําหรับปีงบประมาณ 
2552 – 2553”
2.  โครงการเกษตรศาสตร์รักษ์ส่ิงแวดล้อม การออกแบบจากเศษวัสดุ
3.  โครงการ AKU Knowledge Unit การจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาทางนวัตกรรมอาคาร (CBIT)  

1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังอยู่บนถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ทางด้านทิศตะวันออกติดอาคารสารนิเทศ 

50 ปี ด้านทิศตะวันตกติดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ด้านทิศเหนือติดคณะประมง ด้านทิศใต้ตรงข้ามกับโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่ดินประมาณ 11,710 ตารางเมตร หรือ 7.3 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 2 
อาคาร ได้แก่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคาร และอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง 2 อาคารเมื่อสร้างเสร็จ
เป็นอาคารที่เชื่อมต่อกันเป็นรูปตัวยู (U) มีพ้ืนที่อาคารรวม 13,191.20 ตารางเมตร จําแนกพื้นที่ใช้งานได้ดังนี้ 

- พ้ืนที่กิจกรรม  1,520.00 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่ทางเดิน  3,358.32 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่บริการ  3,845.60 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่การเรียนการสอน 2,885.56 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่สํานักงาน        804.48 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่ห้องพัก       88.20 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่อ่ืนๆ      700.56 ตารางเมตร 



 

รูปท่ี  6  แผนนท่ีต้ังของคณะส
 
 

 

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รูปที่  7  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตีามภารกิจ 
 จากการดําเนินงานในรอบปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามภารกิจ 5  ข้อ คือ  

1. จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม 

2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการเรียนการสอนด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างองค์ความรู้ขององค์กรให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทําแผนเชิงรุกเพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าว ซึ่งคณะฯ ได้มีการ

ดําเนินงานดังนี้ 
1. การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ได้มีการจัดทําการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม  

จํานวน 2 โครงการ ได้ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งเชิงรุกและรับ จํานวน 1 โครงการ แต่อยู่ระหว่างดําเนินการร่วมกับศิษย์เก่า MBIT การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้านสถาปัตยกรรมสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ เป็นผลผลิตและผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมาย การสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความเชื่อมั่นภายในองค์กรด้วยการสร้างบุคลากรต้นแบบทุกระดับ 
จํานวน 1 โครงการ เป็นผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน มีการประยุกต์ใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวกับการเรียนการ
สอน โดยการจัดทํา Green Knowledge Base กําหนดเริ่มต้นดําเนินงานในปี 2554 การจัดการอบรมพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรม (CPD) ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ และองค์กรเอกชน โครงการอบรม AKU CPD 
Program ซึ่งสภาสถาปนิกอยู่ระหว่างจัดทําระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจกรรม โครงการ AKU Book Shop   
และโครงการ AKU Green Books ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างชาติโดยมุ่งเน้นประชาคมอาเซียนและการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย ตาม MOU   
ทั้ง 2 โครงการทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่ได้ทํา MOU และการพัฒนา MOU ใหม่กับ
เครือข่ายสถาบันสถาปัตยกรรมในอาเซียน การจัดโครงการแสดงนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ภายใน โครงการ AKU Green Forum ทําให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวบรวมองค์ความรู้ด้าน 
Green Architecture and Environment โครงการ AKU Green Expression โดยจัดทํานิทรรศการผลงาน
ออกแบบและวิจัย รวมท้ังเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพด้าน Green Architecture  
and Environment การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับนิสิตกับสถาบันการศึกษา/สมาคม
วิชาชีพและสํานักงานสถาปัตยกรรมด้วยโครงการ AKU Connected โดยจัดทํา Workshop/Work in 
Presentation มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งทําให้ได้เครือข่ายความร่วมมือกับ
ส่วนวิชาการและวิชาชีพ การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรนิสิตเก่า การให้บริการหลังจบการศึกษา โครงการ 
AKU Alumni Forum โครงการ AKU Awards จะเริ่มดําเนินการในปี 2554 
 



37 
 

3. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัย โดยการสร้างแรงจูงใจในการทําวิจัย เสนอผลงาน และเข้าร่วมประชุม
วิชาการ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ “การบริหารจัดการที่ดีย่อมนํามาซึ่งแรงจูงใจในการทํางาน” 

- บูรณาการคน แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยที่มีตัวแทนจากทุกสาขาวิชา  
- บูรณาการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย อัตลักษณ์ของคณะฯ ให้ความสําคัญของการวิจัย การ

ตีพิมพ์ระดับชาติ แหล่งทุน แหล่งเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การ
ประชุมต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ เว็บไซต์ ตัวแทนสาขาวิชา ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง 

- บูรณาการระบบการติดตาม มีการติดตามงานในที่ประชุมระดับคณะฯ ระดับสาขาวิชา ด้วยแบบ
สํารวจ และแบบบันทึกงานที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งมีกําหนดการรายงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน 
รวมทั้งการเก็บหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพไว้ล่วงหน้า 

- บูรณาการผลประโยชน์ มีการออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่
คณะฯ และหน่วยงานย่อยเพื่อรวบรวมผลประโยชน์ที่ชัดเจน และการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
แทนการรวมศูนย์ 

- บูรณาการกฎระเบียบ ทบทวนระเบียบบุคคลเพื่อการจัดเวลาสําหรับการทําวิจัยและเขียน
บทความ รวมทั้งการกําหนดภาระงานให้ส่งเสริมการทําวิจัยได้มากขึ้น และมีการกําหนดเกณฑ์
เพื่อมอบรางวัลผู้เป็นผลงานตีพิมพ์ดีเด่นแห่งปี 

- บูรณาการระบบสารสนเทศ พยายามบูรณาการระบบเก็บข้อมูลของคณะฯ สํานักประกันคุณภาพ
กับข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แต่ยังไม่เป็นผล เนื่องจากระบบของสํานักประกัน
คุณภาพ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยังไม่มีความแน่นอน และยังไม่อนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลบุคคล โดยส่วนกลางของคณะฯ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย
และบริการวิชาการ     

- ดําเนินการสํารวจความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ประสบการณ์ และความเห็นที่มีต่อสถาปัตยกรรมสี
เขียวเพื่อการกําหนดบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน 

- ปรับปรุงโครงการและรูปแบบเว็บไซท์ของคณะฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบรรจุข้อมูลลงฐานข้อมูล
ในเว็บไซท์    

การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม ได้จัดทําโครงการปรับปรุงมาตรฐาน
การออกแบบ   

- การออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะฯและหน่วยงานย่อย 
- การจัดทํามาตรฐานค่าบริการวิชาชีพออกแบบกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- การปรับปรุงอัตราค่าบริการวิชาชีพ 
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเมินผลการใช้อาคาร (Post Occupancy Evaluation-POE) 
- การสร้างแรงจูงใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบ 

โครงการบูรณาการงานบริการออกแบบกับการเรียนการสอน     
- ผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผ่านมาได้จัดระบบการกระตุ้น สนับสนุน 

การบันทึก รายงาน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จํานวน 2 โครงการ ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนิสิต แต่ยังไม่ได้ประเมินโดยตรง ทําให้มีรายได้จากการบริการวิชาการในปี 2552 
จํานวน 19,000,000 บาท รายได้คณะฯ เพิ่มมากขึ้น  
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AKU Research Forum   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิถีเพื่อการอยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยืน 
- โครงการประชุมเพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในรอบปีที่ 1 ของโครงการ “การศึกษา

แบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์ุไท – ลาว”    
- โครงการเรื่องเล่าประสบการณ์การดูงานอาคารเขียว 
- โครงการเสาะหาสิ่งน่ารู้กับกูรู สถาปัตย์เกษตร จํานวน 4 โครงการ ทําให้การรับรู้ต่อสาธารณะต่อ

รายได้ของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น 
4. การพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรธุรกิจทางปัญญา มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการสู่หน่วยธุรกิจ

ทางปัญญา โดยโครงการ AKU Knowledge Unit     
- การยกเว้นการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะฯสําหรับ CBIT ในช่วงปีแรกของการดําเนินงาน     
- โครงการเตรียมการจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านความยั่งยืนของเมืองและสภาพแวดล้อม  

มีรายได้จัดสรรสู่สาขาวิชามากขึ้น   เกิดการสร้างแรงจูงใจในหน่วยงานย่อย    
การจัดทําแผนกลยุทธ์ พัฒนาช่องทางและโครงการด้านการหารายได้เข้าสู่องค์กร แผนกลยุทธ์การเงินของ

องค์กร     
- การแต่งตัวที่ปรึกษาคณบดีด้านกลยุทธ์ทางการเงิน    
- การออกแบบระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะและหน่วยงานย่อย 
- การจัดทํามาตรฐานค่าบริการวิชาชีพออกแบบ     
- การปรับปรุงระบบควบคุมทางการเงินเพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละโครงการ 

 โครงการหาทุน : สถาปัตย์เกษตรรักษ์โลก การพัฒนาองค์กรแห่งความรู้สู่องค์กรธุรกิจทางปัญญา มีการจัด
งานสถาปัตย์เกษตรรักษ์โลกปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสร้างช่องทางหารายได้สู่องค์กรอย่างยั่งยืน รายได้จากเงินภายนอกมากขึ้น 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวชิา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่
ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และเป็นผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นผลการ
ประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
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ตารางที่  1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

3.37 3.37 4.75 4.75 4.50 4.50 5.00 4.00 4.26 4.26 4.01 4.01 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 4.00 3.50 3.67 3.00 - - 4.00 3.50 3.67 3.00 ดี พอใช้ ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

1.16 1.16 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.72 3.72 3.72 3.72 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 4.25 4.25 3.75 3.75 - - 4.25 4.25 3.75 3.75 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 4.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

2.82 2.82 4.58 4.56 4.32 4.28 5.00 4.00 4.30 4.27 4.05 4.01     

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี     

 
 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า เป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2   สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนนิการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมการ  คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรม 

การ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

            3.00 4.00 4.00 1.00 0.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 7 7  6  7 3.00 4.00 4.00 / / 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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ผลการดําเนนิงาน  
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ (1.1-1-1) โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (1.1-1-2) และแผนที่กลยุทธ์ 
(1.1-1-3) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไปยังบุคลากรภายในคณะ โดยใช้รูปแบบประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเป็นการแจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการ
แปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ได้แก่ การแจ้งในที่ประชุม (1.1-2-1) การนําขึ้น Website คณะฯ (1.1-2-2) และติด
ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ (1.1-2-3) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําแผนกลยุทธ์ไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-3-1) ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
ในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดแสดงไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบและความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน (1.1-3-2) (1.1-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และมีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับและนําไปสู่การร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายร่วมกัน  (1.1-4-1) (1.1-4-2) (1.1-4-3) (1.1-4-4) (1.1-4-5) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ภายในเวลาที่กําหนด (1.1-5-1) (1.1-5-2)  

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตาม
ผลการดําเนินงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุง และ
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ประจําปีเป็นรายไตรมาส (1.1-6-1) (1.1-6-2)  

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อครบรอบ 1 ปี และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานใน
รอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (1.1-7-1) (1.1-7-2) 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี แต่การ
ดําเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมจึงทําให้ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน โดยคณะฯ จะดําเนินการปรับปรุงในปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
1.1 5 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1 - 1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง แผนกลยุทธ์ 
1.1 - 1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554)  
1.1 - 1-3 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) 
1.1 - 2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการประจําปี 
1.1 - 2-2 Website เรื่อง แผนกลยุทธ์ : www.arch.ku.ac.th 
1.1 - 2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนกลยุทธ์ 
1.1 - 3-1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 
1.1 - 3-2 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) 
1.1 - 3-3 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และผลการดําเนินงาน 
1.1 - 4-1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 
1.1 - 4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง แผนปฏิบัติการประจําปี 
1.1 - 4--3 โครงการสัมมนาผู้บริหาร 
1.1 - 4--4 รายงานประชุมหน่วยงานย่อยและหนังสือเวียน 
1.1 - 4--5 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ 
1.1 - 5-1 ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 
1.1 - 5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
1.1 - 6-1 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และผลการดําเนินงาน 
1.1 - 6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปี 
1.1 - 7-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
1.1 - 7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามตัว

บ่งชี้แผนกลยทุธ์ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า เป็น
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.26 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรม 

การ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้       1.25 4.26 4.01 6.00 4.00 
2.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 7 6 6 7  6 5.00 4.00 4.00 X  X 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

15 31.25 15.50 29.245 15.50 29.245 31.25  29.25 2.60 2.44 2.44 X X 
48 53 53 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

3.600 0.935 0.935          

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

7 14.583 8.5 16.038 8.5 16.038  15.09 16.04 2.43 2.67 2.67 / / 
48 53 53 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

2.397 1.458 1.458          

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ n/a 7 6 7 7 0.00 5.00 4.00 / X 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ n/a 7 7 7  7 0.00 5.00 5.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ n/a 7 7 7  7 0.00 5.00 5.00 / / 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ n/a 6 6 6  6 0.00 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ n/a 5 4 5  5 0.00 5.00 4.00 / X 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง) 

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการประสานงานในการเปิดหลักสูตรกับกองบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และได้ใช้คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาฉบับปรับปรุง (2.1–1-1) และได้กําหนดให้มีคณะกรรมการ
วิชาการและประกันคุณภาพของคณะฯ (2.1–1-2) ในการทําหน้าที่กํากับดูแล พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งเป็นระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรทุกขั้นตอนโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และปรัชญาของคณะฯ และให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาสถาปนิก 
(เอกสาร 2.1-1-3) โดยมีการติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ (2.1-1-4, 2.1-1-5, 2.1-1-6) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่มีการขอปิดหลักสูตร แต่ยึดแนวทางและขัน้ตอนการเปิด/ปิดหลักสูตรและ
รายวิชาตามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.2-1-1, 2.2-1-2)  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่ดําเนินการเปิดสอน จํานวน 5 หลักสูตร (2.1–3-1) ภายใต้ 4 
สาขาวิชา โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมีการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1–3-2, 2.1-3-3) ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี มีจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพโดยได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก (2.1-3-4, 2.1-3-5, 2.1-3-6) อย่างไรก็ตาม
คณะมิได้นับรวมหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตรที่ได้ทําการเรียนการสอนและ
ดําเนินการร่วมกับภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ในการประกันคุณภาพ เนื่องจากเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จัดทําการประกันคุณภาพของหลักสูตรดังกล่าว 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ (2.1-4-1, 2.1-4-2) ทํา
หน้าที่ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานทางด้านวิชาการ ได้แก่ การเรียนการสอน ระบบการเปิด-ปิดหลักสูตร 
รวมท้ังควบคุมให้แต่ละหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่
กําหนด (2.1-4-3, 2.1-4-4, 2.1-4.5, 2.1-4-6) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแล และควบคุมให้มีการ
ดําเนินให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อข้างต้น (2.1-5-1) เช่น คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ คณะกรรมการ
รับผิดชอบการพัฒนาและปรับปรุงแต่ละหลักสูตร ฯลฯ ตลอดจนการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด (2.1-5-2, 2.1-5-3) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง ดังนั้น จึงมีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (2.1-6-1, 2.1-6.2) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรม
อาคาร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้ง 3 หลักสูตร มีจํานวนนิสิตไม่ถึงร้อยละ 30 
ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1 – 1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1 – 1-2 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2553 

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2550 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรผังเมืองและสภาพแวดล้อม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

2.1 – 1-3 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนยีบัตร หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญสถาปนิก และขอรับในอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก พ.ศ.2548 

2.1 – 1-4  - รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2553 
 - รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2550 
 - รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาคาร ปี 2553 

2.1 – 1-5 - หลักสูตรที่เปดิสอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- เอกสารอนุมัติหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
- เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 
- เอกสารอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1 – 1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร 
2.1 – 2-1 เอกสารหลักเกณฑ์/แนวทางการปิดหลักสูตร/รายวิชา 
2.1 – 2-2 เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://eduserv.ku.ac.th/ 
2.1 – 3-1  - หลักสูตรที่เปิดสอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 - เอกสารอนุมัติหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
 - เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 
 - เอกสารอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1 – 3-2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1 – 3.3 เอกสาร สมอ. และ มคอ.2 
2.1 – 3-4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาสถาปนิก 
2.1 – 3-5 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญา อนุปรญิญา ประกาศนยีบัตร หรือวุฒิบัตรใน

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญสถาปนิก และขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก พ.ศ.2548 

2.1 – 4-1 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2553 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2550 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรผังเมืองและสภาพแวดล้อม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

2.1 – 4-2 การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด 
2.1 – 4.3 เอกสารกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรของปีการศึกษา 2547-2553  
2.1 – 4.4  - หลักสูตรที่เปิดสอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 - เอกสารอนุมัติหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
 - เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 
 - เอกสารอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1 – 4-6  - รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพ 

2.1 – 5-1  - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ 
 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2553 
 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2550 
 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรผังเมืองและสภาพแวดล้อม  
 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
 - คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

2.1 – 5-2 เอกสารกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรของปีการศึกษา 2547-2553  
2.1 – 5-3 การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด 
2.1 - 6-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.1 – 6-2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
- หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 31.25 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 53 คน ลาศึกษา
ต่อ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท  36.50 คน และปริญญาเอก  15.50 คน สําหรับในปีการศึกษา 2552 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 44 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 
28 คน และปริญญาเอก 15 คน 
  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 10053.00

15.50 ×   =  29.25 

  คะแนนที่ได้ =  560
29.25 ×   =  2.44  = 2 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.2 15 31.25 15.50 29.245 2.60  2.44 31.25 ไม่บรรล ุ

48 53 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2 - 1 แบบฟอร์มการคํานวณร้อยละของอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอก 
2.2 – 2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อจําแนกตามวุฒิ

การศึกษา ในปีการศึกษา 2553  
2.2 – 3 แผนการขอตําแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อของบุคลากร 

 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
 - สาขาวิชาการวางผังเมืองฯ 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 

2.2 - 4 แผนภูมิแสดงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 15.09 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื  

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 
ขึ้นไป 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 49 คน ลาศึกษา
ต่อ 4 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน และศาสตราจารย์ 2.5 คน  
  สําหรับในปีการศึกษา 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 44 คน 
ลาศึกษาต่อ 4 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และ
ศาสตราจารย์ 2 คน 
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  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 

53
8.50 ×   =  16.04 

 คะแนนที่ได้ =  5 30
16.04 ×   =  2.67  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 7 14.58 8.50 16.04 2.43 2.67 15.09 บรรล ุ

48 53 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3 – 1 แบบฟอร์มการคํานวณร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ.ขึ้นไป 
2.3 – 2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2553  
2.3 – 3 แผนการขอตําแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อของบุคลากร 

 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
 - สาขาวิชาการวางผังเมืองฯ 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 

2.3 – 4 แผนภูมิแสดงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  n/a 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และ

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-1-1, 2.4-1-2, 2.4-1-3) โดยมีข้อมูลอัตรากําลัง
ของอาจารย์และบุคลากร การสํารวจหัวข้อความสนใจในการอบรม เสวนาทางวิชาการ และการสํารวจสภาวะการ
ทํางานของอาจารย์เพื่อเป็นข้อมูลในการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด โดยมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (2.4-2-1) มีการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร (2.4-2-2, 2.4-2-5) และมี
แผนและการดําเนินการเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร (2.4-2-3, 2.4-2-4, 2.4-2-6, 2.4-2-7) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน (2.4-3-1) การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากร (2.4-3-2) การมีระบบครูพ่ี
เลี้ยงด้านการทํางานวิจัยโดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (2.4-3-3) การส่งเสริมการสื่อสาร การแสดงความ
คิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือกันในองค์กรผ่านโครงการสัมมนา (2.4-3-4) และการสนับสนุนนโยบายดูแลสุขภาพ
ของบุคลากร (2.4-3-5) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีโครงการพัฒนา
งานประจําให้เป็นงานวิจัย Routine to Research (2.4-4-1) การจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการความรู้
และทักษะจากโครงการต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของ
นักวิจัยรุ่นใหม่ (RAF) (2.4-4-2, 2.4-4-3) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ และมีการ
ดําเนินงาน (2.4-5-1, 2.4-5-4) รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องจรรยาบรรณด้านการวิจัยผ่านโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ (RAF) (2.4-5-2, 2.4-5-5) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
และแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และผลการดําเนินงาน (2.4-6-1, 2.4-6-2) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปี
งบประมาณ 2553 และแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
นําไปใช้ในการสัมมนาคณะประจําปี (2.4-7-1, 2.4-7-2, 2.4-7-3)  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.4 n/a 7 ข้อ n/a 5 คะแนน n/a บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.4 n/a 6 ข้อ n/a 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ :  ข้อ 5 ไม่พบหลักฐานในส่วนของการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนบัสนุน 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4 - 1-1 แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2555-2559 
2.4 - 1-2 แบบสํารวจหัวข้อสัมมนาโครงการครูอยากรู้...ครูอยากเล่า 
2.4 - 1-3 แบบสํารวจสภาวะการทํางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ 
2.4 - 2-1 เอกสารการรับสมัครและจัดสอบบุคลากรใหม่ 
2.4 - 2-2 เอกสารภาระงานอาจารย์และบุคลากร 
2.4 - 2-3 แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา 

 - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
 - สาขาวิชาการผังเมืองฯ 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 

2.4 - 2-4 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิชาการ 
2.4 - 2-5 มาตรฐานภาระงานกําหนดตําแหน่งและใบมอบหมายงาน 
2.4 - 2-6 เอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.4 - 2-7 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2553 
2.4 - 3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง การปรับปรุงอาคารสถานที่ของคณะ 
2.4 - 3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2.4 - 3-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่

(RAF) 
2.4 - 3-4 โครงการสัมมนาคณะ ประจําปี 2553 
2.4 - 3-5 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก.ประจําปี 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4 - 4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระนวัตกรรม Routine to Research 
2.4 - 4-2 ประมวลการสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
2.4 - 4-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่

(RAF) 
2.4 - 5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
2.4 - 5-2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่

(RAF) 
2.4 - 5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์ 
2.4 - 5-5 ส.ค.ส.จรรยาบรรณนักวิจัย 
2.4 - 6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
2.4 - 6-2 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และผลการดําเนินงาน 
2.4 - 7-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
2.4 - 7-2 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และผลการดําเนินงาน 
2.4 - 7-2 โครงการสัมมนาคณะ ประจําปี 2553 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน

แก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบรกิารด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 6.  เป็นผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์มีการจัดการ

และจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-1, 2.5-1-2, 2.5-1-3)  
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเครือข่ายการบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (2.5-2-1, 2.5-2-2) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการท้ังด้านกายภาพและการอํานวยความสะดวกด้านอาคาร
สถานที่ โสต และคอมพิวเตอร์ โดยมีการจ้างบริษัทให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยการทํา
ความสะอาดอาคาร และการจัดทําเว็บไซด์คณะฯ (2.5-3-1, 2.5-3-2, 2.5-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมีการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
ในด้านงานทะเบียนนิสิตโดยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบสารสนเทศนิสิต (2.5-4-1, 2.5-4-2) มี
สถานพยาบาลเพื่อการบริการอนามัย (2.5-4-4) และการจัดการบริการด้านอาหาร เช่น โรงอาหาร มก. และโรงอาหาร
ประจําคณะ (2.4-4-6) นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านกีฬาโดยมีสํานักกีฬา และมีการจัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
(2.4-4-3, 2.4-4-5) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีการอํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ การบริการห้องน้ํา โดยมีการจ้างบริษัท
ให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยการทําความสะอาดอาคาร และการจัดทําเว็บไซด์คณะฯ 
(2.5-5-1, 2.5-5-2, 2.5-5-3) โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผลการประเมินคุณภาพของบริการ เช่น ในระบบรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาอาคาร (2.5-6-1) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและโครงการการบริหารจัดการอาคาร 
เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ (2.5-7-1) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.5 n/a 7 ข้อ n/a 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5 - 1-1 เอกสารแสดงจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ 
2.5 - 1-2 ภาพถ่ายห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ 
2.5 - 1-3 ใช้ข้อมูลจากสาํนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. 
2.5 - 2-1 ห้องสมุดเครือข่าย http://www.lib.ku.ac.th/ 
2.5 - 2-2 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ "ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด" 
2.5 - 3-1 แบบฟอร์มสั่งงานฝ่ายอาคารสถานที่/ โสต/ คอมพิวเตอร์ 
2.5 - 3-2 เอกสารการจ้างบริษัทให้บริการด้านต่างๆ 

 - สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 - สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร 
 - เอกสารการจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บไซด์คณะฯ 

2.5 - 3-3 ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ 
2.5 - 4-1 ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ 
2.5 - 4-2 ระบบสารสนเทศนิสิต มก. https://www.regis.ku.ac.th/ 
2.5 - 4-3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 45 ประจําปี 2553 
2.5 - 4-4 สถานพยาบาล มก.  - website : www.inf.ku.ac.th/ 
2.5 - 4-5 สํานักการกีฬา มก.  - website : www.sp.ku.ac.th/ 
2.5 - 4-6 โรงอาหาร มก. และโรงอาหารของคณะฯ 
2.5 - 5-1 แบบฟอร์มตรวจสอบอาคาร (เช่น ห้องน้ํา ห้องต่างๆ) 
2.5 - 5-2 ภาพถ่ายงานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยต่างๆ 
2.5 - 5-3 เอกสารการจ้างบริษัทให้บริการด้านต่างๆ 

 - สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
 - สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร 
 - เอกสารการจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บไซด์คณะฯ 

2.5 - 6-1 ผลการประเมนิการให้บริการ 
- บริษัทรักษาความปลอดภัย 
- ประเมินแม่บ้าน 

2.5 - 6-2 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2553 
2.5 - 6-3 รายงานผลการดําเนินการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2.5 - 7-1 รายงานผลการดําเนินงานและโครงการการบริหารจัดการอาคาร 

- การปรับปรุงห้องน้ํา ช้ัน 1                                                                             
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน  
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 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย (2.6-1-1) สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของนิสิต เน้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (2.6-1-2, 2.6-1.3) ให้มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรที่เน้นนิสิตเป็นสําคัญ เช่น การนําเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น (2.6-1-4, 2.6-1-5) 
รวมทั้ง อาจารย์ผู้สอนมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละ
รายวิชา และดําเนินการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการประชุมของแต่ละสาขาวิชาเป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ (2.6–1-6, 2.6-1-7) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมี
การจัดทํารายละเอียดโครงการพานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-2-1, 2.6-2-2, 2.6-2-3, 2.6-2-4) โดย
อาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้นิสิตทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน
รวมท้ังมีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในระหว่างภาคการศึกษาและสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยผ่านระบบ
กลางของมหาวิทยาลัย (2.6-2.5) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการให้ผู้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยในทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่าน
โครงการนํานิสิตทัศนศึกษา และเน้นการคิด อภิปราย และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ใน
โครงการเสวนาของรายว ิชาต ่างๆ  นอกจากนี ้หล ักส ูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบ ัณฑิตและหล ักส ูตรภ ูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมีการฝึกงานตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพด้วย (2.6-3-1, 2.6-3-2, 2.6-3-3, 2.6-3-4)   

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการเชิญศิษย์เก่ามาเป็นอาจารย์พิเศษ มีการจัด
โครงการสัมมนาที่เชิญศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ซึ่งมีประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม (2.6-4-1 
ถึง 2.6-4-25) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยและมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยอาจารย์มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการทําวิจัยสถาบันด้วยการสอบถาม
ข้อมูลระหว่างเรียนกับนิสิตปัจจุบันและบัณฑิต มีรายวิชาที่มีการปฏิบัติการ สัมมนา กรณีศึกษา และโครงการ
วิทยานิพนธ์ และโครงการวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2.6-5-1 ถึง 2.6-5-10) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา มีการประเมินอย่างละเอียดทุกมิติทั้งจากผู้เรียน ผู้สอน 
และผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะในวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (2.6-6-1) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา (2.6-7-1, 2.6-7-4) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.6 n/a 7 ข้อ n/a 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6 - 1-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.6 - 1-2 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6 - 1-3 เอกสารสรุปแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
2.6 - 1-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทํา

วิทยานิพนธ์ 
2.6 - 1-5 คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2553) 
2.6 - 1-6 เอกสารโครงการสัมมนาอาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมอาคาร 
2.6 - 1-7 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจําคณะฯ 
2.6 - 2-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.6 - 2-2 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6 - 2-3 เอกสารโครงการนํานิสิตทัศนศึกษา และโครงการเสวนารายวิชาในหลักสตูร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.6 - 2-4 เอกสารโครงการสัมมนาอาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมอาคาร 
2.6 – 2-5 การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยระบบกลางของมหาวิทยาลัย 
2.6 - 3-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) รายวิชาที่มีการปฏิบัติการ สัมมนา กรณีศึกษา และ

โครงการวิจัย 
2.6 - 3-2 แบบสอบถามบัณฑิตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา 
2.6 - 3-3 รายงานการประชุมในสาขาวิชาเกี่ยวกับเรื่อง AKU Homeroom 
2.6 - 3-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทํา

วิทยานิพนธ์ 
2.6 - 3-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดอย่างไรในงานออกแบบ โดยวิทยากร อ.ดร.ปรีชญา 

สิทธิพันธ์ุ รายวิชา 240211 และ 240591  
2.6 - 4-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) รายวิชาที่มีส่วนร่วมจากชุมชนภายนอก 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6 - 4-2 โครงการนํานิสิตทัศนศึกษารายวิชา 240111 มูลฐานการออกแบบ และ 240113 

ปฏิบัติการออกแบบ ปีการศกึษา 2553 
2.6 - 4-3 โครงการนํานิสิตทัศนศึกษา บมจ.ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ รายวิชา 240221  
2.6 - 4-4 โครงการทัศนศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รายวิชา 240414 240441 และ 240462 
2.6 - 4-5 โครงการทัศนศึกษาศูนย์เทคโนโลยีโซลาตรอน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รายวิชา 240462 
2.6 - 4-6 โครงการทัศนศึกษาโครงการปาลิโอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รายวิชา 240414 
2.6 - 4-7 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสนิธ์ุ รายวิชา 240414  
2.6 - 4-8 โครงการทัศนศึกษาชุมชนลําไทร เขตหนองจอก และ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ  รายวิชา 240414 
2.6 - 4-9 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี รายวิชา 240214 240218 

240241 และ 240222 
2.6 - 4-10 โครงการเสวนา ลูกไม้ใกล้ต้น : โลโม่กับสถาปัตยกรรม โดยวิทยากร คุณชาวี บุษยรัตน์ 
2.6 - 4-11 เอกสารคําแนะนําจากการตรวจผลงานในรายวิชา 240413 และ 240414 จากผู้ทรงคณุวุฒิ

ภายนอก 
2.6 - 4-12 เอกสารคําแนะนําจากการตรวจผลงานในรายวิชา โครงงานวิทยานิพนธ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
2.6 - 4-13 โครงการนํานิสิตออกสํารวจพื้นที่รายวิชา 241461นิเวศวิทยาภาคสนามเพื่องานภูมิ

สถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2548-2553 
2.6 - 4-14 โครงการทัศนศึกษา ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ และงานมอบหมาย

โครงข่ายพ้ืนที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บางกระเจ้า 
2.6 - 4-15 โครงการนํานิสิตทัศนศึกษากรมแผนที่ทหาร 
2.6 - 4-16 โครงการนํานิสิตทัศนศึกษาสนามกอล์ฟ กรงุกวี 
2.6 - 4-17 โครงการนํานิสิตทัศนศึกษาศกึษาสวนหลวง ร.9 และพิพิธภัณฑ์พืชสิรินทร 
2.6 - 4-18 โครงการนํานิสิตทัศนศึกษาสวนสาธารณะบึงลําพังพวย 
2.6 - 4-19 เอกสารมอบหมายงานประกวดสวนแนวตั้ง รายวิชา Plant Design 
2.6 - 4-20 โครงการฝึกอบรมและดูงาน "เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" 
2.6 - 4-21 โครงการสํารวจและปฏิบัติงานภาคสนาม จ.สกลนคร 
2.6 - 4-22 โครงการดูงานนอกสถานที่ตลาดคลองสาน จ.ฉะเชิงเทรา 
2.6 - 4-23 โครงการดูงานนอกสถานที่ จ.กาญจนบุรี 
2.6 - 4-24 หนังสือเชิญอาจารย์และวิทยากรพิเศษจากภายนอก 
2.6 - 4-25 หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 
2.6 - 5-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) รายวิชาที่มีการพัฒนาจาการวิจัย หรือกระบวนการ

จัดการความรู้ 
2.6 - 5-2 บันทึกช่วยจําจากการประชุมรายวิชา โครงงานวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal)และ

วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
2.6 - 5-3 เอกสารสรุปแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ปี2553 
2.6 - 5-4 สรุปประเด็นจากการเสวนาโครงการหนูอยากรู้..ครูอยากเล่า ครี้งที่ 5 Thesis Aftershock 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6 - 5-5 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทํา

วิทยานิพนธ์ 
2.6 - 5-6 เอกสารการสัมมนาอาจารย์ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
2.6 - 5-7 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจําคณะฯ 
2.6 - 5-8 โครงการวิจัยช้ันเรียน พ้ืนที่ว่างแห่งการเรียนรู้แบบทางสถาปัตยกรรมฯ รายวิชา 240122 
2.6 - 5-9 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6 - 5-10 ผลการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์และ

วิทยานิพนธ์ 
2.6 - 6-1 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6 - 7-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.6 - 7-2 บันทึกการประชุมประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
2.6 - 7-3 บันทึกการประชุมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 

STUDIO 
2.6 - 7-4 รายงานการประชุมหลักสูตรและชมรมศิษย์เก่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมทางอาคาร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

 2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร ตามรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
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หลักสูตร (2.7-1-1, 2.7-1-2, 2.7-1-4) นอกจากนี้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการทําจัดทํางานวิจัยสถาบัน
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (2.7-1-3, 2.7-1-4, 2.7-1-5, 2.7-1-6)  

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการวิเคราะห์ติดตามผลและนําผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิตเพื่อพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2554 การเตรียมความพร้อมเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(2.7-2-1, 2.7-2-4, 2.7-2-5) มีกระบวนการติดตามกิจกรรม การประเมินหลักสูตร การเรียนการสอนระหว่างเรียน 
โดยมีกิจกรรมประชุมหารือระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจําช้ันปี (2.7-2-6) และปลายภาค การศึกษา (2.7-2-2) 
และมีการจัดสัมมนาอาจารย์ของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (2.7-2-3, 2.7-2-5) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร และสื่อทางการ
ศึกษาที่เหมาะสม มีการสอบถามความต้องการของนิสิต เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสังคมการเรียนรู้ของ
นิสิต เป็นต้น (2.7-3-1 ถึง 2.7-3-7)  

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการ และการให้ทุนในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
(2.7-4-1, 2.7-4-2, 2.7- 4-3) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ โดยมีทั้งกิจกรรมส่วนกลางของคณะและมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่ริเริ่มโดยนิสิต เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และการตอบแทนสังคม ทั้งนี้โดยมีการกําหนดเกณฑ์และการ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม (2.7-5-1, 2.7-5-2, 2.7-5-3) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย และพัฒนาทักษะนิสิต
ในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานของนิสิต
ที่ได้รับการตีพิมพ์ (2.7-6-1, 2.7-6-2, 2.7-6-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.7 n/a 6 ข้อ n/a 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7 - 1-1 รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.7 - 1-2 รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.7 - 1-3 เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
2.7 - 1-4 รายงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาความต้องการต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก." 
2.7 - 1-5 รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
2.7 - 1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.7 - 2-1  - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

 - หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551 
2.7 - 2-2 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.7 - 2-3 เอกสารการสัมมนาอาจารย์ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ครั้งที่ 2/2553 
2.7 - 2-4 เอกสารร่าง มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
2.7 - 2-5 เอกสารโครงการสัมมนาอาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
2.7 - 2-6 บันทึกการประชุมสาขาวิชาเกี่ยวกับโครงการ AKU Homeroom 
2.7 - 3-1 รายการครุภัณฑ์ของคณะฯ 
2.7 - 3-2 website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

- www.arch.ku.ac.th 
- www.facebook.com/GreenAKU  

2.7 - 3-3 แบบสอบถามเพื่อประเมินแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  
ภายใต้วิถีการบูรณาการ และการสอดแทรกแนวทางและวินัยการปฏิบัติวิชาชีพ 

2.7 - 3-4 โครงกาวิจัยช้ันเรียน พ้ืนที่ว่างแห่งการเรียนรู้แบบทางสถาปัตยกรรม รายวิชา 240122 
2.7 - 3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

มหาบัณฑิต 
2.7 - 3-6 แบบสอบถามความต้องการจําเป็นของนิสิตช้ันปีที่ 1 และนิสิตปัจจุบัน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 
2.7 - 3-7 โครงการจัดอบรมการใช้เครือ่งมือ สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
2.7 - 4-1 เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่บทความทางวิชาการ และโครงการสัมมนา

วิชาการต่างๆ แก่นิสิต 
2.7 - 4-2 ประกาศทุนเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ 
2.7 - 4-3 รายชื่อนิสิตเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ มก. และงานวิชาการอื่นๆ 
2.7 - 4-4 โครงการปฏิบัติการภาคสนามไทย-ฝรั่งเศส Leader Decentralization Workshop : 

Berlin Belier - Teich - Arcachon รายวิชา 240414 
2.7 - 4-5 โครงการและรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Student Charette ในงาน IFLA APR 

Congress 2011 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7 - 4-6 รายงานการประชุมสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที ่11/2553 วาระที่ 2.4 
2.7 - 4-7 จดหมายข่าวทางอิเลคทรอนิคเมล ์
2.7 - 4-8 ภาพถ่ายการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต 
2.7 - 5-1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดใหแ้ก่นิสิต เช่น   

 - โครงการรับน้อง 
 - โครงการไหว้ครูช่าง  
 - โครงการช่วยเหลือน้ําท่วม  
 - โครงการเยี่ยมบ้านเด็กกําพร้า 
 - โครงการปฏิบัติธรรม  
 - โครงการวันพัฒนาคณะ 
 - โครงการทัศนศึกษาพระที่นั่งวิมานเมฆ 
 - โครงการทัศนศึกษารายวิชานิเวศวิทยาภาคสนามเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม  
   รายวิชา 241461 
 - งานอาษา 
 - งาน Build Tech 

2.7 - 5-2 กติกาสถาปัตย์ : แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.7 - 5-3 เอกสารแสดงชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต 
2.7 - 6-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) รายวิชา 247592 การเขียนบทความทางวิชาการ

และการสื่อสารงานเชิงเทคนิค  
2.7 - 6-2 ประมวลการสอนรายวิชา 01246591, 01246597, 01247591, 01247597, 01249691, 

259697 
2.7 - 6-3 รายชื่อนิสิตเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการมก. และงานวิชาการอื่นๆ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป

ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ี

กําหนดในข้อ 3 โดยเป็นผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติ ได้มีการกําหนดกติกาสถาปัตย์สําหรับนิสิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีด้วย (2.8-1-1, 2.8-1-2, 
2.8-1-3) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแจ้งข้อมูลจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ โดยเป็นส่วนหนึ่งชองเอกสารทุกรายวิชา การสัมมนาและประชาสัมพันธ์ภายใน
คณะ (2.8-2-1, 2.8-2-2, 2.8-2-3) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการยกย่องชมเชยนิสิต การสร้างกิจกรรมด้านจริยธรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรและสังคมภายนอก และมีการเผยแพร่โครงการต่างๆ สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แต่ละโครงการมีการ
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8-3-1 ถึง 2.8-3-10) 

4. ทุกโครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยเป็นผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชี้ (2.8-4-1) 

5. นิสิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ โดยแต่ละโครงการสะท้อนการใช้ความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะ อันเป็นจุดเด่นของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการช่วยสังคม (2.8-5-1, 2.8-5-2, 
2.8-5-3, 2.8-5-4) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.8 n/a 5 ข้อ n/a 5 คะแนน n/a บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.8 n/a 4 ข้อ n/a 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ :  ข้อ 5 ไม่พบนิสิตที่ได้รับรางวัลยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ประเมนิ 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8 - 1-1 ร่างรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2  
 - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
 - หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
 - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร  

2.8 - 1-2 กติกาสถาปัตย์ : แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.8 - 1-3 รายงานการประชุมหลักสูตรและชมรมศิษย์เก่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมทางอาคาร 
2.8 - 2-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) พร้อมกติกาสถาปัตย์ : แนวทางปฏิบัติ

สําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.8 - 2-2 รายงานการประชุมหลักสูตรที่มีการรายงาน มคอ.2 
2.8 - 2-3 เอกสารการสัมมนาอาจารย์ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ครั้งที่ 2/2553 
2.8 - 2-4 บอร์ดประกาศ และโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ 
2.8 - 3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่อง โครงการ AKU IDOL 
2.8 - 3-2 รายงานการประชุมสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 11/2553 และเอกสารประกอบ วาระ 5.1 
2.8 - 3-3 รายชื่อนิสิตได้รับยกย่องชมเชยโครงการ AKU-IDOL 
2.8 - 3-4 รายงานการประชุมสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8/2553 วาระ 4.3 (AKU-HOMEROOM) 
2.8 - 3-5 หนังสือขอบคุณและรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ "ตามรอยเสด็จพระราชดําเนิน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ของกรมป่าไม้ 
2.8 - 3-6 โครงการสถาปัตย์ปันรักสู่น้อง 
2.8 - 3-7 พิธีไหว้ครูช่าง 
2.8 - 3-8 โครงการปฏิบัติธรรม ณ. มลูนิธิวิปัสนามิตรภาพ จ.สระบุรี 
2.8 - 3-9 โครงการค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2553 
2.8 - 3-10 โครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ Green Attack 
2.8 - 4-1 ผลการประเมนิแต่ละโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.8 - 5-1 รายชื่อนิสิตได้รับยกย่องชมเชยโครงการ AKU-IDOL 
2.8 - 5-2 รายชื่อนิสิตได้รับรางวัลด้านความประพฤติดีเด่นจากกองกิจการนิสิต มก. 
2.8 - 5-3 โครงการประกวดออกแบบปรับปรุงบ้านในแนวคิด ร้านสีเขียว จัดโดย บมจ.ปูนซีเมนตน์คร

หลวง (ปูนอินทรี) 
2.8 - 5-4 โครงการประกวดออกแบบปรับปรุงห้องน้ํา COTTO Speed Bathroom Solution 

Contest ครั้งที่ 4 จัดโดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด 
2.8 - 5-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการค่ายอาสา ครั้งที่ 8 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
เป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่  4 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       2.67 4.00 3.67 3.00 2.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ n/a 5 5 n/a 5  0.00 3.00 3.00 / / 

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 3 5 3 5  5 3.00 4.00 3.00 / X 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5  5 5.00 5.00 5.00 /  / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมลูข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 
 6.  เป็นผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความต้องการของนิสิต 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดย
การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-3) ซึ่งนิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และจะมีการจัดงานวันพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นทุกปีการศึกษา รวมถึงโครงการวันปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 1 ด้วย (3.1-3-1) 
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต เพื่อการสื่อสารและ
กระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตอย่างทั่วถึง โดยหน่วยประชาสัมพันธ์และฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้ดําเนินการ
ควบคู่กัน (3.1-2-1, 3.1-2-2, 3.1-3-3)   

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
โดยผ่านกิจกรรมพิเศษที่จัดโดยคณะฯ และสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตของคณะฯ (3.1-3-2, 3.1-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยหน่วย
ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาต่าง ๆ และฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยผ่าน
โครงการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารและการกระจายข่าวสารที่จําเป็นแก่ศิษย์เก่าอย่างทั่วถึงโดย
หน่วยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ (3.1-2-3) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่เป็นผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3  
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความต้องการของนิสิต โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการสอบถามความต้องการของนิสิตในด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอน การสันทนาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของเอกสาร แต่ไม่มีการบันทึกและจัดเก็บที่
สามารถเป็นหลักฐานได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดาํเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.1 n/a 5 ข้อ n/a 3 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1 - 1-1 ฐานข้อมูลนิสิตของคณะฯ ระบบสารสนเทศนิสิตและเบอรโ์ทรนิสิต 
3.1 - 1-2 ระบบสารสนเทศนิสิต 
3.1 - 1-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจํานิสิตประจําปีการศึกษา 2553 
3.1 - 1-4 ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับนิสิตของกองกิจการนิสิต มก. 
3.1 - 2-1 ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจการนิสิต 
3.1 - 2-2 คู่มือการใช้โปรแกรมระบบส่ง SMS โทรศัพท์มือถือนิสิต 
3.1 - 2-3 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th 
3.1 - 3-1 โครงการวันปฐมนิเทศและผู้ปกครองนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศกึษา 2553 
3.1 - 3-2 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2553 (ต้นกล้าสถาปัตย์) 
3.1 - 3-3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปี 4 ปีการศึกษา 2553                                 
3.1 - 4-1 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1 - 5-1 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2553 
3.1 - 5-2 โครงการ AKU Internship Tutor 2010 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต

อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  โดยมีการกําหนดนโยบายสโมสรนิสิต (3.2-1-1) และมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการกําหนดนโยบายกรรมการสโมสรนิสิตคณะฯ และมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะฯ (3.2-1-2, 3.2-1-3, 3.2-1-4) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยใน
วันปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 1 มีการบรรยายและแจกคู่มือประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้แก่นิสิต (3.2-2-1)  เพื่อทราบถึง
องค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพที่นิสิตสามารถนํามาใช้ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต เพื่อให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้ง 5 ประเภทให้แก่นิสิต แต่ยังไม่มีการ
ส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/
มหาวิทยาลัยและระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยในปีที่ผ่านมามีการเข้าร่วมเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับนิสิตในคณะต่างๆ ร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (3.2-4-1, 3.2-4-2) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตในปีนี้ 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตในปีนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.2 3 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.2 3 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ :  ข้อ 3 ไม่พบกิจกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2 - 1-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบอุดหนุน  
หมวดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 

3.2 - 2-1 แจกคู่มือการประกันคุณภาพ ฉบับนิสิต ให้แก่นิสิตในวันปฐมนิเทศนิสิตปี 1 
3.2 - 3-1 เอกสารโครงการส่งเสริมการนําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
3.2 - 4-1 เอกสารแสดงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 - 4-2 เอกสารแสดงการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นสิิต 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ

พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
 5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะฯ โดยมีการ

มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการระดับคณะฯ ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะฯ (3.3-1-2) และมี
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ประจําปีการศึกษา 2553 (3.3-1-1)  ทั้งนี้นอกเหนือจากการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมุ่งเน้นทางด้านกิจการนิสิตเพื่อให้ครบองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสําคัญ
แก่นิสิตในด้านต่างๆ โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกิจการนิสิต เพื่อให้คําปรึกษาแก่นิสิตในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 5 
ประเภทในระดับปริญญาตรี (3.3-1-3) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลและ
สนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา และในโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3.3-2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนว
ทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต โดยมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (3.3-3.1, 3.3-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากอาจารย์
และนิสิตจากโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวันพบผู้ปกครอง และวันปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่ง
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม นํา
ผลสรุปดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป 
(3.3-4-1, 3.3-4-2)   

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (3.3-5-1)   
โดยมีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (3.3-5-2) และมีการนําประสบการณ์จาก
การดําเนินโครงการที่ผ่านมา มาปรับปรุงการดําเนินการในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการวิชาการฯ จะทําหน้าที่ดูแลการ
จัดโครงการสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจําช้ันปี 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3 - 1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจํานิสิตประจําปีการศึกษา 2553 
3.3 - 1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการฯ  
3.3 - 1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกจิการนิสิต 
3.3 - 2-1 เอกสารการเตรียมข้อมูลให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้ประกอบการให้คําปรึกษาแก่นิสติในวัน

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3 - 3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต 
3.3 - 3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
3.3 - 4-1 ผลการประเมนิวันปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2553 
3.3 - 4-2 เอกสารโครงการวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 
3.3 - 5-1 ผลการประเมนิวันปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2553 
3.3 - 5-2 เอกสารโครงการวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ เป็นผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่  5 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  

 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ  กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       4.33 3.72 3.72 2.00 2.00 
4.1 ระบบและ

กลไกการ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 7 7  6 7 4.00 5.00 5.00 / / 

4.2 ระบบและ
กลไกการ
จัดการความรู้
จากงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 4 6 6 6 6 4.00 5.00 5.00 / / 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย
ประจํา 

สัดส่วน 18,664,428 424,191.55 2,047,800 41,791.84 2,047,800 41,791.84 450,000 50,000 5.00 1.16 1.16 x x 

44 49 49 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น

ต่อไปนี้ 



72 
 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด

ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนด้านการวิจัยของคณะ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.1–1-3) เพื่อ
ควบคุมดูแลงานด้านวิจัยของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ (4.1–1-1) และให้ดําเนินการ
เป็นไปตามระบบที่กําหนด ดังจะเห็นได้จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเชิงรุกเป็นต้น (4.1–1-2)  

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
อันเป็นผลจากการส่งเสริมของคณะกรรมการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.1–2-1) ซึ่งมีการสํารวจการบูรณา
การกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน (4.1–2-2) เพื่อควบคุมดูแลงานด้านการบูรณา
การให้บรรลุเป้าหมาย ดังตัวอย่างโครงการวิจัยหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีฯ เป็นต้น (4.1–2-4) นอกจากนั้น ในการเรียน
การสอนวิชาที่เป็นวิชาวิจัยโดยตรง เช่นวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี และวิชาระเบียบวิธีวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา ก็ได้เน้นให้นิสิตได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการวิจัยอย่างเหมาะสมกับหัวข้อที่นิสิตสนใจ 
(4.1–2-3 และ 4.1–2-5)  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่อาจารย์ประจํา โดย
จัดทําคู่มือวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.1–3-1) และจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ของคณะฯ (4.1–3-2) นอกจากนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจํา โดยการจัดพิมพ์จรรยาบรรณการวิจัยลงในรูปแบบของ สคส. ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งก็คือวัน
สงกรานต์ เป็นต้น (4.1–3-3)  

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สําหรับ
สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัยเป็นจํานวน ปีละ 250,000 บาท ดังแสดงในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ (4.1–4-1) 
และรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ (4.1–4-2) โดยคณะกรรมการวิจัย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทําการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บุคลากรวิจัยได้รับทราบอย่าง
สม่ําเสมอ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.1–4-3) และ website 
ของคณะฯ (4.1–4-4) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะโดยได้จัดให้มีห้องสมุดของคณะฯ ที่ช้ัน 2 ของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.1–5-2) อีกทั้งยังก่อต้ัง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.1–5-1) ที่ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการวิจัย (4.1–5-7) และ
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้คําปรึกษาและสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการอย่างจริงจังและเป็นระบบ เช่น การจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ Ball State 
University (4.1–5-6) และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยผสานเข้ากับ website ของคณะฯ (4.1–5-3) 
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในการค้นหาข้อมูลสนับสนุนการวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ นอกเหนือจากระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ผ่านทาง website ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(4.1–5-4) ซึ่งบรรจุเอาไว้ด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน อย่างระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (4.1–5-5) เป็นอาทิที่อาจารย์/นักวิจัยสามารถเข้าไปปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูล
เองได้ ทั้งนี้ website ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ช่วยให้การบริหารงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุน
วิจัย การเบิกจ่ายเงินวิจัย จนถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย นอกจากนั้น บุคลากรคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ยังสามารถเข้าถึงระบบงานทรัพย์สินทางปัญญา ของสํานักบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(4.1–5-8) ที่เอื้ออํานวยต่อการจดเอกสารสิทธ์ิอีกด้วย 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ในการประชุมคณะกรรมการวิจัย ดังปรากฏในรายงานการประชุม (4.1–6-1) และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ (4.1–6-4) 

ข้อ 5.1 มีการติดตามและประเมินผลงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ที่เป็นทุนวิจัยสําหรับสนับสนุนให้
บุคลากรทํางานวิจัย งบฯ ดําเนินงาน ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และงบฯ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ดังปรากฏในรายงานการประชุม (4.1–6-1) และเอกสารประเมินโดย สกว. ปี 2553 (4.1–6-2) ส่วนการติดตามและ
ประเมินผลงบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์รับเชิญ กรณี ศ.ดร.วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร ใช้แบบสอบถามความเห็น
ของอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ (4.1–6-3) ส่วนกรณี 
Professor Dr. John Motloch ใช้แบบสอบถามความเห็นที่มีต่อกิจกรรมให้ความรู้และคําแนะนําในการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกและการทําวิจัย ณ CAP- BSU และในประเทศสหรัฐอเมริกา (4.1–6-6) และแบบสอบถาม
ความเห็นของนิสิตที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PSDT2010 (4.1–6-7) 
 ข้อ 5.2 – 5.4 มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการของห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ ห้องสมุดที่เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย โดยใช้การประเมินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน (4.1–6-5) และการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาการวาง
ผังเมืองและสภาพแวดล้อม 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์์ของคณะโดยได้มีการอนุมัติให้ปรับปรุงค่าตอบแทนนักวิจัย ดังปรากฏในรายงานการประชุม (4.1–7-1) 
และสัญญารับทุนวิจัยเรื่อง “ห้องสมุดแบบกับการเพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนฯ” นอกจากนั้น คณะฯ ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ (4.1–7-3) อันเป็นผลการประเมินโดย สกว. อีก
ทั้งได้ปรับปรุงการจัดตู้เก็บวารสารวิชาการในห้องสมุดอันเป็นผลจากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่
นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมด้วย (4.1-7-2)  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1 - 6-2 เอกสารการประเมินโดย สกว. ปี 53  
4.1 - 6-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม”่ 
4.1 - 6-4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนนุจากคณะฯ 
4.1 - 6-5 การประเมินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
4.1 - 7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย (ค่าตอบแทนนักวิจัย ก.ย.53) 
4.1 - 7-2 สัญญารับทุน“ห้องสมุดแบบกับการเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

ของนิสิตช้ันปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2” (อ.ศรุติ โพธ์ิไทร) 
4.1 - 7-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม”่ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ

ตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ (เอกสาร 
4.2-1-1) ใช้การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-1-2) สนับสนุน
งบประมาณของคณะเพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์นอกเหนือจาก
งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-1-3) อีกทั้งยังได้ดําเนินการเพื่อจ่ายค่า
ตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปี 2552 หลังจากที่ได้มีการมอบรางวัล AKU Author 
Idol Awards (4.2-1-4) ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะฯ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติดังแสดงในเอกสารรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (4.2-1-5)  
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการรวบรวมความรู้จากงานวิจัย โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบการ
จัดการ การให้บริการความรู้การวิจัย ผ่านศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (4.2–2-4) และ 
website ของคณะฯ (4.2–2-5) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ส่วนการคัดสรรความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นั้น คณะฯ ได้ใช้ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยเป็นที่คัดสรร 
(4.2–2-1) จากนั้นได้มีการประเมินการนําเสนอองค์ความรู้ (4.2–2-2 และ 4.2–2-3) เพื่อวิเคราะห์ว่าการสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใดเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ จึงให้ความเห็นชอบให้นําไปเผยแพร่
ต่อไป  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในหลายช่องทาง ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
(4.2–3-1) website ของคณะฯ (4.2–3-2) นิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
(4.2–3-3) นิทรรศการงาน Build Tech’11 (4.2–3-4) และนิทรรศการงาน Energy Saving’11 (4.2–3-5) 
นอกจากนั้น ยังได้เผยแพร่ในเครือข่ายทางสังคมคอมพิวเตอร์อย่าง facebook อีกด้วย (4.2–3-6)  

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยน์จริง ได้แก่ โครงการวิจัยบล๊อคซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสําหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง (4.2–4-1) โครงการวิจัย
หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบําบัดน้ําเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4.2–4-2) โครงการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เอกสาร 4.2 – 4-3) และโครงการวิจัยแผ่นปลูกพืชบนหลังคา 
(4.2–4-4) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบงานทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดทําขึ้นโดย สํานักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2–5-1) ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ ซึ่ง
ที่เป็นยอมรับของทุกฝ่าย 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ ระบบงานทรัพย์ สินทางปัญญา  สํ านักงานบริการ วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2–6-1) เป็นแนวทางและขั้นตอนในการสนับสนุนความรู้และอํานวยความสะดวกใน
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.2 4 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2 - 1-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม”่ 
4.2 - 1-2 ข้อมูลการให้บริการ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
4.2 - 1-3  - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
 - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ 
 - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ 
 - ระเบียบว่าด้วยการให้เงินทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 

4.2 - 1-4 AKU Author Idol 2009 Awards 
4.2 - 2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย เดือนมกราคม 2554 
4.2 - 2-2 แบบประเมิน โครงการหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบําบัดน้ําเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อน  

(ผศ.อารยา ศานติสรร) 
4.2 - 2-3 แบบประเมินโครงการแผ่นปลูกพืชบนหลังคาบล็อคซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสําหรับปลูกต้นไม้

แนวตั้ง (รศ.พาสินี สุนากร) 
4.2 - 3-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4.2 - 3-2 website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th/2010/research2552.html 
4.2 - 3-3 โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี 2554" งานเกษตรแฟร์ประจําปี 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ระหว่างวันที่ 28 
มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2554 

4.2 - 3-4 โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน BuildTech'11 ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2554  
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

4.2 - 3-5 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมงาน ENERGY SAVING’11 วันที่ 24-26 มีนาคม 2554  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

4.2 - 3-6 facebook 
4.2 - 4-1 โครงการวิจัย “บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสําหรับปลูกต้นไม้ ” 

หัวหน้าโครงการ รศ.พาสินี สุนากร ทุนอุดหนุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.2 - 4-2 โครงการวิจัยหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบําบัดน้ําเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หน.โครงการ ผศ.อารยา ศานติสรร ทุนวิจัย สวพ. 

4.2 - 4-3 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
หน.โครงการ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 
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วิธีการคํานวณ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

         = 
49

800,047,2
    =  41,791.84 บาท/คน 

 คะแนนที่ได้  =  5180,000
41,791.84 ×    =   1.16 คะแนน 

  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
จําแนกตาม 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        = 
5.8

000,49
    =  5,764.71 บาท/คน 

  คะแนนที่ได้  =  5180,000
5,764.71 ×    =   0.16 คะแนน 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

        = 
5.40

800,998,1
    =  49,353.09 บาท/คน 

  คะแนนที่ได้  =  575,000
49,353.09 ×    =   3.29 คะแนน 

 ดังนั้น ค่าเฉลี่ยทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เท่ากับ 2
3.290.16 +  =   1.72 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.3 18,664,428 424,191.55 2,047,800 41,791.84 5 คะแนน 1.16 คะแนน 450,000 ไม่บรรล ุ

44 49 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3 - 1 แบบเก็บข้อมูลจํานวนอาจารย์ 
4.3 - 2 ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
4.3 – 3 แบบฟอร์มการคํานวณสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต่์อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 ตัว
บ่งชี้ เป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่  6 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้     2.50 5.00 5.00 2.00 2.00 
5.1 ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 6 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / / 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ n/a 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
หมายเหต:ุ เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการวางแนวทาง ขั้นตอน 

หลักเกณฑ์ และมีการจัดทําแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการ 
และให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ (5.1–1-1, 5.1–1-2, 5.1–1-3, 5.1–1-4, 5.1–1-5) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อ
สามารถนําองค์ความรู้ที่เกิดจากงานบริการวิชาการมาถ่ายทอดให้แก่นิสิตได้ (5.1–2-1, 5.1–2-2) 
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3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยเพื่อนําผลของ
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก่สังคม (5.1–3-1, 5.1–3-2, 5.1–3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะ (5.1–4-1, 5.1–4-2, 5.1–4-3) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและปรับแก้ไขงานบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต (5.1–5-1, 5.1–5-2, 5.1–5-3)  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
5.1 6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1 - 1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
5.1 - 1-2 รายงานผลการดําเนินงาน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.1 - 1-3 ประกาศคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าใหบ้ริการ พ.ศ. 2554 
5.1 - 1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ 
5.1 - 1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 (เดือนมกราคม 2554) 

วาระที่ 4-2.1.1 การปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณโครงการ 
5.1 - 2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
5.1 - 2-2 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
5.1 - 3-1 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและวฒันธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง อําเภอเขาย้อย  

จ.เพชรบุรี (เสาะหาสิ่วน่ารู้กับกูรู สถาปัตย์เกษตร ครั้งที่ 1)  
หัวหน้าโครงการ ดร.ธนภณ พันธเสน 

5.1 - 3-2 โครงการออกแบบขยายพื้นที่ส่วนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและหน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉิน  
หัวหน้าโครงการ อ.จตุพล อังศุเวช  

5.1 - 3-3 โครงการออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรยีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี  

5.1 - 4-1 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและวฒันธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง อําเภอเขาย้อย  
จ.เพชรบุรี (เสาะหาสิ่วน่ารู้กับกูรู สถาปัตย์เกษตร ครั้งที่ 1)  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
หน.โครงการ ดร.ธนภณ พันธเสน 

5.1 - 4-2 โครงการออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรยีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี หน.โครงการ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี  

5.1 - 4-3 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
5.1 - 5-1 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและวฒันธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง อําเภอเขาย้อย  

จ.เพชรบุรี (เสาะหาสิ่วน่ารู้กับกูรู สถาปัตย์เกษตร ครั้งที่ 1)  
หัวหน้าโครงการ ดร.ธนภณ พันธเสน 

5.1 - 5-2 โครงการออกแบบขยายพื้นที่ส่วนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและหน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉิน  
หัวหน้าโครงการ อ.จตุพล อังศุเวช  

5.1 - 5-3 โครงการออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรยีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
เทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครฐั หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ
ก่อนดําเนนิการ เพื่อกําหนดทิศทางและการจดัทําแผนการบริการทางวิชาการให้สอดคล้องตามแนวความคิดและปรัชญา
ของคณะโดยการทําการสํารวจ และจัดทําการประเมินความต้องการของโครงการก่อนเสนอโครงการฯ (5.2-1-1) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานวิชาชีพ โดยการจัดทําโครงการที่เข้าไปบริการในพื้นที่ชุมชน
โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยการให้ความรู้ และปฏิบัติงานบริการในพื้นที่ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง (5.2–1-2, 
5.2–2-2) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละโครงการและรายงาน
สรุปในการประกันคุณภาพ (5.2–3-1, 5.2–3-2) 
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4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดยการเผยแพร่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโปสเตอร์ (5.2–4-1, 5.2–4-2, 5.2–4-3, 5.2–4-4) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีโครงการที่ออกไปบริการให้แก่หน่วยงานภายนอกและมีการ
เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของคณะ (5.2–5-1, 5.2–5-2, 5.2–5-3, 5.2–5-4)  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
5.2 n/a 5 ข้อ n/a 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2 - 1-1 แบบสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดฝึกอบรม ประจาํปี 2554  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

5.2 - 1-2 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและวฒันธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง อําเภอเขาย้อย  
จ.เพชรบุรี (เสาะหาสิ่วน่ารู้กับกูรู สถาปัตย์เกษตร ครั้งที่ 1)  
หัวหน้าโครงการ ดร.ธนภณ พันธเสน 

5.2 - 2-1 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและวฒันธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง อําเภอเขาย้อย  
จ.เพชรบุรี (เสาะหาสิ่วน่ารู้กับกูรู สถาปัตย์เกษตร ครั้งที่ 1)  
หัวหน้าโครงการ ดร.ธนภณ พันธเสน 

5.2 - 3-1 รายงานประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2552 
5.2 - 3-2 รายงานประกันคุณภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา 2552 
5.2 - 3-2 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.2 - 4-1 เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.2 - 4-2 โปสเตอร์แสดงผลงาน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.2 - 4-3 website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th/2010/research2552.html 
5.2 - 4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553 
5.2 - 5-1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
5.2 - 5-2 โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก 
5.2 - 5-3 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ เป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่  7 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)   
1 ตัวบ่งชี้  

    3.00 5.00 5.00 1.00 1.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 3 5 5 4 5 3.00 5.00 5.00 / / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะฯ มีการจัดทํา
แผนงานด้านโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปี โดยมีคําของบประมาณโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-1) แผนการปฏิบัติการด้านกิจการนิสิตของคณะฯ (6.1-1-2) และมีการรวบรวมข้อมูลเสนอ
ต่อกองกิจการนิสิตในระดับมหาวิทยาลัยด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-3)  
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการทัศนศึกษาต่างๆ ในระดับช้ันปีต่างๆ และมีการ 
บูรณาการโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต เพื่อเป็น
แบบอย่างให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (6.1-2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการพิเศษต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางด้านการ
เรียนการสอนของคณะฯ โดยในทุกปีมีการจัดนิทรรศการและโครงการค่ายอาสาของคณะฯ (6.1-3-1, 6.1-3-2, 6.1-
3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยเป็นผลการประเมินโครงการต่างๆ ด้านการ บูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทํา
โครงการปีต่อไปให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ (6.1-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบอุดหนุน หมวดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต (6.1-5-1) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังไม่มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
เป็นผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
6.1 3 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 4 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1 - 1-1 คําของบประมาณโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 - 1-2 แผนปฏิบัติด้านกิจการนิสิตของคณะฯ 
6.1 - 1-3 เอกสารส่งข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ปี 2554 
6.1 - 2-1 โครงการทัศนศึกษาต่างๆ ด้านการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6.1 - 3-1 โครงการนิทรรศการ Vernadoc 
6.1 - 3-2 โครงการค่ายอาษา ปี 2553 
6.1 - 3-3 โครงการ Workshop Build Tech 
6.1 - 4-1 ผลการประเมนิโครงการต่างๆ ด้านการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมนสิิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1 – 5-1 เอกสารจัดทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบอุดหนุน หมวด

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
เป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่  8 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ       2.25 4.25 3.75 4.00 3.00 
7.1 ภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 5 6 5 5 6 3.00 4.00 3.00 / / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 2 4 3 4 4 2.00 4.00 3.00 / X 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ n/a 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 5 4.00 4.00 4.00 / / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างนอ้ย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 

 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
ผลการดําเนนิงาน 

1. ผู้บริหารทุกระดับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการบริหารจัดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการเปิดเผยประวัติกรรมการประจําคณะ
ในเว็บไซด์คณะ (7.1-1-1, 7.1-1-2, 7.1-1-3, 7.1-1-4) 

2. คณะกรรมการบริหารมีการประชุมหารือในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ที่
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบโดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพของงานที่ปฏิบัติตามมิติต่างๆ ของคณะ
ร่วมกัน และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์คณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
การประชุม (7.1-2-1, 7.1-2-2, 7.1-2-3, 7.1-2-4, 7.1-2-5) 

3. ผู้บริหารในระดับต่างๆ มีการกํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงาน จากการประชุมสาขาวิชาและ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร  เสนอที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากร
โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์คณะ (7.1-3-1, 7.1-3-2, 7.1-3-3, 7.1-3-4)  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากร โดยการมอบหมายงานเป็นกรรมการในชุดต่างๆ ให้มีการประชุมสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ทุกเดือน เพื่อร่วมพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานโดยการให้รางวัล (7.1-4-1, 7.1-4-2, 7.1-4-3, 7.1-4-4)  

5. ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดู
งาน (7.1-5-1, 7.1-5-2, 7.1-5-3)  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ และมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานด้วยคณะกรรมการบริหารที่สามารถการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ เพื่อให้กระบวนการดําเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และมี
การรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย) ต่อสาธารณชน  
เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินงานและตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการมอบหมายงานและ
กระจายอํานาจความรับผิดชอบเพื่อการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยการปฏิบัติต้องให้
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ (7.1-6-1, 7.1-6-2, 7.1-6-3, 
7.1-6-4, 7.1-1-5) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 5 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

หมายเหตุ :  ข้อ 1 ไม่พบการประเมินคณะกรรมการประจําคณะฯ 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1 - 1-1 คู่มือปฏิบัติงานอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.1 - 1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1 - 1-3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 
7.1 - 1-4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 
7.1 - 1-5 Website คณะฯ เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
7.1 - 2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ เกีย่วกับการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ

แผนกลยทุธ์ใหห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบ 
7.1 - 2-2 คู่มือปฏิบัติงานอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.1 - 2-3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
7.1 - 2-4 Website คณะฯ เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 
7.1 - 2-5 บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ 
7.1 - 3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเกี่ยวกับการติดตามแผนกลยุทธ์ 
7.1 - 3-2 การประเมินผลการดําเนินงานบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2553 
7.1 - 4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นบุคลากร, 

การเชิดชูเกียรติคุณบุคลากร 
7.1 - 4-2 รายงานการประชุมบุคลากร ที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นบุคลากร 
7.1 - 4-3 เอกสาร/ภาพถ่ายการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกําลังแก่บุคลากร 
7.1 - 4-4 ประกาศ/คําสั่งการมอบหมายงาน เช่น การแต่งต้ังรองคณบดี ผช.คณบดีฝ่ายต่างๆ และ 

คณะกรรมการชุดต่างๆ 
7.1 - 5-1 คู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์และบุคลากรคณะฯ 
7.1 - 5-2 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร ผังการไหลขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 - 5-3 เอกสารการอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุมของบุคลากร 
7.1 - 6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ เรื่อง คุณภาพทางวิชาการ, การเปิดโอกาสให้มี

ส่วนร่วมจากทกุฝ่าย, รายงานสถานะทางการเงิน 
7.1 - 6-2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 
7.1 - 6-3 รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะฯ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1 - 6-4 รายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดความรู้ เพื่อประชุมปรึกษาหารือพิจารณากําหนดประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย (7.2-1-1, 7.1-1-2)  

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่คณะกําหนดไว้โดยการจัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้ (7.1-2-2) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) โดย
มีการเชิญผู้วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ ให้กับอาจารย์และนิสิต รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
จากหน่วยงานภายนอกโดยการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ รวมทั้งส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านเข้าร่วมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านเดียวกัน เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
การจัดการความรู้ร่วมกัน (7.2-3-1, 7.2-3-2, 7.2-3-3, 7.2-3-4) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ ออกมาเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) โดยผ่าน Website ของคณะฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ (7.2-4-1, 7.2-4-2)  

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังไม่มีการดําเนินการในข้อนี้  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.2 2 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.2 2 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ :  ข้อ 4 ไม่พบการจัดเก็บความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2 – 1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7.2 – 1-2 แผนการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.2 - 2-1 แผนการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.2 - 3-1 หนังสือเชิญวิทยากร/ผู้ทรงคณุวุฒิต่างๆ 
7.2 – 3-2 โครงการศึกษาดูงานต่างๆ การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การสร้างเครือข่ายด้านการจัดการความรู ้
7.2 – 3-3 เอกสารส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้กับเครือข่ายเฉพาะงานที่ปฏิบัติ 
7.2 - 3-4 เอกสาร/รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
7.2 - 4-1 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
7.2 – 4-2 website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th/ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ของมหาวิทยาลัย

(7.3-1-1, 7.3-1-2) 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในการ

นําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาประกอบการดําเนินงาน เช่น ระบบบัญชีสามมิติ ระบบลงทะเบียน
นิสิต ระบบทะเบียนประวัติ มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ (7.3-2-1)  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (7.3-3-1)  
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยใช้

ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (7.3-4-1) 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด (7.3-5-1, 7.3-5-2, 

7.3-5-3) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.3 n/a 5 ข้อ n/a 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3 - 1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําระบบสารสนเทศ 
7.3 - 1-2 แผนระบบสารสนเทศ 
7.3 - 2-1 ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มก. เช่น ระบบบัญชี, ระบบลงทะเบียนนิสิต, ระบบทะเบียน

ประวัติ, ระบบทะเบียนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
7.3 - 3-1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
7.3 - 4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
7.3 - 5-1 ระบบ CHE QA Online 
7.3 - 5-2 ระบบฐานข้อมูลนิสิตของ มก. 
7.3 - 5-3 Website ของคณะเกี่ยวกับหลักสูตร 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 



94 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นข้อ 2 
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และมีการกําหนดอํานาจและหน้าที่อย่างชัดเจน  

ตลอดจนมีการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  (7.4 - 1-1) (7.4 -1-2)   

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของคณะ (7.4-2-1, 7.4-
2-2) ดังนี้ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที ่
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารงานวิจัย  
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง รวมทั้งจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นขอ้ 2  
(7.4-3-1, 7.4-3-2)   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน (7.4-4-1) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  (7.4-5-1, 7.4-5-2)  

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังไม่มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้อย่างเป็นรปูธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4 - 1-1 คําสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
7.4 - 1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4 - 2-1 เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
7.4 - 2-2 รายงานการบริหารความเสี่ยงที่เสนอมหาวิทยาลัย 
7.4 - 3-1 รายงานการวิเคราะห์ความเสียง 
7.4 - 3-2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
7.4 - 4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง 
7.4 - 5-1 ผลการประเมนิความเสี่ยง 
7.4 - 5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
เป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่  9 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 4.00 1.00 0.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 7 7 5.00 5.00 4.00 / X 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
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หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีแผนรายรับ แผนรายจ่ายเพื่อรองรับ
ภารกิจ กิจกรรม และงานด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วงของปีงบประมาณ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด (8.1–1-1) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยได้อาศัยแหล่ง
งบประมาณจากรายได้จากการจัดสรรของหลักสูตรภาคพิเศษ ได้แก่ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม (ภาคพิเศษ) และโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ รวมท้ังโครงการพัฒนา
วิชาการ/งานบริการวิชาการ โครงการรับตรง โดยมีการพิจารณาจัดสรรเงินอย่างโปร่งใสเสมอภาค เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นสําคัญ (8.1–2-1, 8.1-
2-2)  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร โดยอาศัยแหล่งงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ
นําไปใช้จ่ายตามภารกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (8.1–3-1)  

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างมีระบบ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน (โดยมีวาระการเงินทุกครั้งที่มีการประชุม) (8.1-4-2) ตลอดจนมี
การจัดทํารายงาน รายไตรมาส รายงานเงินคงเหลือ งบรายรับ-รายจ่าย งบดุล ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดทุกเดือน (8.1-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําข้อมูลทางการเงินของแต่ละเดือน โดยมีการนําเสนอข้อมูลทาง
การเงินในลักษณะที่ง่ายต่อการตัดสินใจ นําไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานทางด้าน
การเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์สัดส่วน รายรับ-รายจ่าย ผลกําไร ขาดทุนอย่างครบถ้วน และนําเสนอต่อที่ประชุมประจํา
คณะฯ เป็นประจําทุกเดือน ทั้งนี้การเงิน-บัญชียังมีการทําระบบบัญชีสามมิติ เพื่อการดําเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย (8.1-5-1, 8.1-5-2, 8.1-5-3, 8.1-5-4, 8.1-5-5) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) โดยมีการแต่งต้ังผู้ตรวจ
สอบภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3017/2553 เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบระบบการเงิน และบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน พร้อมมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่บัญชี และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3680/2548 เพื่อให้การ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินส่งคลังของส่วนราชการ (8.1–6-1) คณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี จะทําหน้าที่ตรวจสอบ พร้อม
ติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้องทางการเงิน ต่อผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทราบเป็นประจําทุกปี (8.1-6-2) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผน และการตัดสินใจ ดังจะเห็นได้จากมีการบรรจุวาระประชุมเรื่อง การรายงานสถานภาพทางการเงิน (8.1-7-1) 
โดยได้มีการจัดทํารายงาน รายรับ-รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะฯ ร่วมกันพิจารณาตัดสินใจ อย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ (8.1–7-2)  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
8.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ :  ข้อ 1 ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1 - 1-1 แผนกลยทุธ์ทางการเงินของคณะฯ 
8.1 - 2-1 แนวทางการบริหารจัดหาแผนเงิน 
8.1 - 2-2 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณจาก มก. 
8.1 - 3-1 เอกสารการวิเคราะห์การใช้เงินตามงบประมาณด้านต่างๆ 
8.1 - 4-1 รายงานทางการเงิน เช่น งบรายรับ - รายจ่าย, งบดุล, งบกําไรขาดทุน  

ประจําปีงบประมาณ 2553 
8.1 - 4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระการรายงานสถานะทางการเงินของคณะฯ 

(เอกสารแนบ) 
8.1 - 5-1 รายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 
8.1 - 5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ เรื่อง การใช้เงินของคณะ 
8.1 - 5-3 เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต ประจําปีงบประมาณ 2553 
8.1 - 5-4 งบลงทุนของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2553 
8.1 - 5-5 เอกสารการประมาณการรายรับ - รายจ่ายในอนาคตของคณะฯ 
8.1 - 6-1 คําสั่งแต่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะฯ 
8.1 - 6-2 รายงานผลการตรวจสอบจากภายนอก 
8.1 - 7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระการรายงานสถานะทางการเงินของคณะฯ 

(เอกสารแนบ) 
8.1 - 7-2 รายงานทางการเงิน เช่น งบรายรับ - รายจ่าย, งบดุล, งบกําไรขาดทุน  

ประจําปีงบประมาณ 2553 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ เป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่  10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       4.00 5.00 5.00 1.00 1.00 
9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 9 9 7   4.00 5.00 5.00 / / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

 3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
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 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในทุก
องค์ประกอบ โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพของคณะฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
คณะฯ (9.1-1-4, 9.1-1-5) มีกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับหน่วยงาน 
จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาวางแผน (9.1-1-1, 9.1-1-2) การดําเนินการ
ตามแผน (9.1-1-3) การตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ 

2. คณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการระบุเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระการติดตามงานประจําเดือน (9.1-2-1) ทั้งยังมีการแต่งต้ังคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ (9.1-2-3) มีการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพเพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพ
พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (9.1-2-2) รวมทั้งนําเสนอผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  ตลอดจนมีการมอบหมาย
ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทําการประกันคุณภาพ (9.1-2-4) และได้จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ (9.1-2-5) 
เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยของคณะฯ  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดอัตลักษณ์ของคณะฯ เหมือนกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(9.1-3-1) ซึ่งคณะฯ เล็งเห็นแล้วว่าอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-1, 9.1-4-2, 9.1-4-3, 9.1-4-4, 9.1-4-5) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ ไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ โดย
ให้ผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อน (9.1-5-1)  

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการใช้ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ โดยเป็นระบบฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น และคณะมีการจัดทํา 
Website ของคณะ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้กับหน่วยงานในคณะ (9.1-6-1, 9.1-6-2) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแจกเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ การส่งเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนว
ทางการการประเมินคุณภาพ การร่วมเป็นกรรมการ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ (9.1-7-1, 
9.1-7-2, 9.1-7-3, 9.1-7-4, 9.1-7-5, 9.1-7-6, 9.1-7-7) 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย  
เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการ
ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (9.1-8-1, 9.1-8-2) 
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9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นําแนวปฏิบัติที่ดีที่มหาวิทยาลัยกําหนดเรื่องการทํางานประจําให้เป็น
งานวิจัย (R2R) จึงได้มีแนวคิดให้มีการทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และเพื่อนําไปเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ (9.1-9-1, 
9.1-9-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
9.1 7 ข้อ 9 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1 - 1-1 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ 
9.1 - 1-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอจากรายงานผลการประเมิน (สปค.01) 
9.1 - 1-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอจากรายงานผลการ

ประเมิน (สปค.02) 
9.1 - 1-4 คําสั่งแต่งคณะทํางานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
9.1 - 1-5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินภายในของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2553 
9.1 - 2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ 
9.1 - 2-2 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ 
9.1 - 2-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2553 
9.1 - 2-4 เอกสารการมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยงาน 
9.1 - 2-5 คู่มือการประกันคุณภาพของคณะฯ ประจําปี 2554 
9.1 - 3-1 เอกสารแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
9.1 - 4-1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
9.1 - 4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
9.1 - 4-3 ระบบ CHE QA Online 
9.1 - 4-4 เอกสารแสดงการส่ง สปค.01 และ สปค.02 แก่ มก. 
9.1 - 4-5 ทําเนียบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการออกแบบและตกแต่ง 
9.1 - 5-1 เอกสารเชิญประชุมเพื่อจัดทําแผนงาน แผนเงิน เพื่อปรับรูปแบบการทํางานและจัดทําข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 
9.1 - 6-1 Website คณะฯ www.arch.ku.ac.th 
9.1 - 6-2 ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
9.1 - 7-1 เอกสารแสดงการมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1 - 7-2 เอกสารแจกคูม่ือการประกันให้แก่ผู้รับผิดชอบและนิสิต 
9.1 - 7-3 โครงการจัดทํา workshop การจัดทําแผนและการประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพ 
9.1 - 7-4 การประชุมช้ีแจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 
9.1 - 7-5 การทํา workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทํา SAR และการประเมินคุณภาพภายใน

หน่วยงาน 
9.1 - 7-6 หนังสือเชิญการเข้ารับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินของคณะฯ 
9.1 - 7-7 หนังสือเชิญการเข้ารับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินของ มก. 
9.1 - 8-1 หนังสือการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา อบรม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
9.1 - 8-2 รายงานสรุปโครงการการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพ (KM) 
9.1 - 9-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพคณะฯ เรื่อง R2R 
9.1 - 9-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ เรื่อง R2R 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
จํานวน 15 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.11 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง  
 

ตารางที่  11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

(คะแนนเตม็ 5) 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   =

15
58.46 3.11 

ด้านคุณภาพบัณฑิต   =
4
62.9 2.41 

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 75.00 72.92 3.65 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
53.00 53.34 3.82 

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

4.00 4.50 0.90 

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

15 12.50 1.25 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   =
3
72.6 2.24 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 15.00 8.02 2.00 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 28.00 11.32 2.83 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3.70 3.77 1.89 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   =

2
00.10 5.00 

8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

40.00 58.33 5.00 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5.00 5.00 5.00 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   =
2
00.9 4.50 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 4.00 4.00 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   =

2
19.7 3.60 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.65 4.14 4.14 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 3.65 3.66 3.05 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   =

1
05.4 4.05 

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.98 3.98 4.05 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 
(คะแนนเตม็ 5) 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   =
1
27.0 0.27 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ค่าคะแนน 3.50 ค่าคะแนน 3.81 0.27 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
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สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี(ตัวอย่าง) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 75 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 57 48 54 159 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 57 50 57 164 
3 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
46 33 35 114 

4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 4 4 3 11 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อน

เข้าศึกษา 
- - 3 3 

6 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

- - - - 

7 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา 7 11 13 31 
8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบปีนั้นที่
ตอบแบบสํารวจ (ไม่นับรวม
ผู้ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา  
ผู้ศึกษาต่อ และลา
อุปสมบท) 

53 44 48 145 

9 ร้อยละบัณฑิตท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

86.792 75.00 72.917 78.621 

10 คะแนนที่ได้ 5100
86.792 ×  = 4.34 575.00

100
×  = 3.44 5100

72.917 × = 3.65 5100
78.621×  = 3.93 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
ผลการประเมนิตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

การ
ประเมิน

พัฒนาการ 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 

1 46 86.792 33 75.00 35 72.917 4.34 3.75 3.65 75 ไม่บรรลุ ไม่มี
พัฒนาการ 53 44 48 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2551 
1-2 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2552 
1-3 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.50 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน

รวม 3 ป ี2551 2552 2553 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก

การประเมินบณัฑิต 
n/a n/a 53.48 53.48 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
ทั้งหมด (ทุกระดับ) 

n/a n/a 14 14 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้หมด 
(ทกุระดับ) 

n/a n/a 83 83 

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน n/a n/a 3.82 3.82 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
2 n/a n/a 53.48 n/a n/a 3.82 3.85 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี
การศึกษา 2553 (ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 4 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.125 7 0.875 7 0.875 9 1.125 23 2.875 

2 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาตหิรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI 

0.25 - - - - - - - - 

3 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.50 - - - - - - - - 

4 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 
ในปีลา่สดุ ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมกีารตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 - - - - - - - - 

5 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) 
ในปีลา่สดุ ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมกีารตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 - - - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 
 

0.125 - - - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - - - 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 7 0.875 7 0.875 9 1.125 23 2.875 
12 จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท

ท้ังหมด  
27 27 25 79 

13 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญา
โทท่ีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

3.24 3.24 4.50 3.63 

14 คะแนนที่ได ้ 525
3.24 × = 0.65 5

25
3.24 × = 0.65 5

25
4.50 ×  = 0.90 525

3.63 × = 0.73 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
3 3.24 3.24 4.50 0.65 0.65 0.90 4 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจําปี 2553 

3-2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.125 - - - - 1 0.125 1 0.125 

2 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาตหิรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI 

0.25 - - - - - - - - 

3 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.50 - - - - - - - - 

4 ผลงานทีม่ีการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถกูจดัอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 
หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ในปีลา่สุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรอืมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 - - - - - - - - 

5 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) 
ในปีลา่สดุ ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมกีารตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 - - - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 
 

0.125 - - - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - - - 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - - - 1 0.125 1 0.125 
12 จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอก

ท้ังหมด  
- - 1 1 

13 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

- - 12.50 12.50 

14 คะแนนที่ได้ - - 550
12.50 × = 1.25 550

12.50 × = 1.25 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
การประเมิน
พัฒนาการ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

4 n/a n/a 12.50 n/a n/a 1.25 20 ไม่บรรล ุ ไม่มี
พัฒนาการ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 7 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจําปี 2553 

4-2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 15 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.125 13 1.625 10 1.25 8 1.00 31 3.875 

2 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 9 2.25 11 2.75 3 0.75 23 5.750 

3 ผลงานมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศของ สมศ. 

0.50 3 1.50 4 2.00 1 0.50 8 4.000 

4 ผลงานมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีลา่สดุ ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศ สมศ.วารสาร  

0.75 - - - - - - - - 

5 ผลงานที่มีการตพีมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดย

1.00 - - - - 1 1.00 1 1.000 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

วารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q2) ในปีลา่สดุ ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏ
ในฐานข้อมลูสากล ISI 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125 - - 1 0.125 - - 1 0.125 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ
 

0.25 2 0.50 3 0.75 4 1.00 9 2.25 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 - - - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - - - 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 27 5.875 29 6.875 17 4.25 73 17.00 
12 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด  
53 48 53 154 

13 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

11.08 14.32 8.02 11.04 

 คะแนนที่ได้ 520
11.08 × = 2.77 520

14.32 × = 3.58 520
8.02 × = 2.00 520

11.04 × = 2.76 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
5 ร้อยละ 

11.08 
ร้อยละ
14.32 

ร้อยละ 
8.02 

2.77  3.58  2.00  ร้อยละ 15 ไม่บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงาน 
5-2 ระบบฐานข้อมลูงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 28 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
1 งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 3 8 1 12 
2 งานสร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ 2 5 5 12 
3 ผลรวมของจาํนวนงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ 
5 13 6 24 

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ท้ังหมด (นบัรวมท่ีศึกษาต่อ) 

53 48 53 154 

5 ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ 

9.43 27.08 11.32 15.58 

6 คะแนนที่ได้ 520
9.43 × = 2.36 520

27.08 × = 6.77 520
11.32 × = 2.83 520

15.58 × = 3.90 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
6  ร้อยละ 

9.43 
ร้อยละ 
27.08 

ร้อยละ 
11.32 

2.36  5.00 2.83  ร้อยละ 28 ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงาน 
6-2 ระบบฐานข้อมลูงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 3.70 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดาํเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดาํเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วง 

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 บทความวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาต ิ
0.25 5 1.25 5 1.25 4 1.00 14 3.50 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาต ิ

0.50 - - 1 0.50 - - 1 0.50 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจ
อ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

0.75 - - - - - - - - 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสงู มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - - 1 1.00 1 1.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานวิชาการท่ีได้รบั
รองคุณภาพ 

5 1.25 6 1.75 5 2.00 16 5.00 

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

53 48 53 154 

 คะแนนที่ได้ 510
2.36 × = 1.18 510

3.65 × = 1.83 510
3.77 × = 1.89 510

3.25 × = 1.63 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
7 2.36 3.65 3.77 1.18 1.83 1.89 3.70 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 รายละเอียดข้อมูลการนําเสนอผลงาน 
7-2 ระบบฐานข้อมลูงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 40 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน

รวม 3 ป ี2551 2552 2553 
1 จํานวนโครงการบรกิาร

วิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน 

0 2 4 6 

2 จํานวนโครงการบรกิาร
วิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ
วิจัย 

7 1 2 10 

3 จํานวนโครงการบรกิาร
วิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทัง้ใน
ส่วนของการเรยีนการสอน
และการวิจัย 

0 3 1 4 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการทั้งหมด 

9 18 12 39 

5 ร้อยละของโครงการบรกิาร
วิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

77.7778 33.3333 58.3333 51.2820 

6 คะแนนที่ได้ 530
77.78 ×  = 12.96 530

33.33 ×  = 5.56 530
58.33 ×  = 9.72 530

51.28 ×  = 8.55 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
8 ร้อยละ

77.78 
ร้อยละ
33.33 

ร้อยละ 
58.33 

5 5 5 ร้อยละ 40 ไม่บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 แบบเก็บบรกิารวิชาการ 1 การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม 
8-2 ผลการสืบค้นขอ้มูลโครงการพฒันาวิชาการ จากระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ตัวอย่าง) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย 5 ข้อ 
เกณฑ์การพิจารณา 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5.  เป็นผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองคก์ร  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน โดยมีการดําเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน ในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย อาทิ การส่งเสริมการนําวัสดุเหลือใช้
กลับมาใช้ประโยชน์และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมถึงการนําวัตถุดิบที่มีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(G-mark) มาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตลาดผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพแก่ชุมชน โดยในการวางแผนได้มีการสํารวจความต้องการของชุมชน และศึกษา
ข้อมูลผลการดําเนินการบริการวิชาการชุมชนในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน หลังจากได้แผนปฏิบัติ
การประจําปีแล้ว ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพื่อดําเนินการตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้หลังจาก
ดําเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในครั้งต่อไป (9-1) 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนไมตํ่่ากว่าร้อยละ 80 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถดําเนิน

กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-2) 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้ําหรอืสมาชิกที่มีการเรยีนรู้และดําเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้เทคนิค/วิธีการ
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ต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปดําเนินกิจกรรมได้เอง
อย่างต่อเนื่อง (9-3)  

4. ชุมชนหรือองค์กรสรา้งกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน โดยคงอตัลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

ชุมชนได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ชุมชน และดําเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน ส่งผลให้ชุมชน สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างยั่งยืน (9-4) 

5. เป็นผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณคา่ต่อสังคม หรอืชุมชน/องคก์รมีความเข้มแข็ง 
จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปีที่

ผ่านมา พบว่า ชุมชนเริ่มพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ชุมชน ส่งผลให้สมาชิกชุมชน มีรายได้จากการการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิตน้ําหมักชีวภาพ (9-5) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
9 n/a 5 ข้อ n/a 5.00 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9-2 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9-3 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9-4 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9-5 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์การพิจารณา 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีนโยบาย แผน และระบบกลไกลในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างจิตสํานึกในด้านการรักษา
เอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม มีการประเมินผลโครงการต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป (10-1-1)  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินโครงการโดยให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
เช่น หนังสือเชิญบุคลาการร่วมงาน และการติดประกาศเชิญชวน การประชาสัมพันธ์ข่าวภายในคณะฯ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ โดยในปีที่ผ่านมาคณะมีการโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แต่ในโครงการ
ไม่มีการระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมายจึงทําให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษา
เอกลักษณ์ในเชิงช่างไว้ โดยมีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการไหว้ครูช่าง (10-3-1) ซึ่งเป็น
ศาสตร์และศิลป์เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม ประเพณีรดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโสของคณะฯ (10-3-2) โครงการ 
สถาปัตย์ปฏิบัติธรรมของอาจารย์ บุคลาการ และนิสิต (10-3-3) และโครงการวันสถาปนาคณะประจําปี (10-3-4) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อจรรโลงคุณธรรมในการปฏิบัติวิชาชีพรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและสังคมที่มี
คุณค่า การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีจิตอาสา เช่น โครงการออกค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 (10-4-1) เป็นการ
แนะนําให้สังคมรู้จักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  
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5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญด้านการส่งเสริม
ปฏิภาณไหวพริบทั้งในด้านการออกแบบและนวัตกรรมต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2553 คณะมีผลงานได้รับการยก
ย่องดังนี้ 

- รางวัลที่นําช่ือเสียงมาสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับชาติ 
ได้รับการยกย่อง 1 รางวัล 

- รางวัลที่นําช่ือเสียงมาสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18 รางวัล เป็นผลงานนิสิต จํานวน 55 คน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
10 n/a 4 ข้อ n/a 4 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 นโยบาย และแนวทางการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
10-3-1 โครงการงานพิธีไหว้ครูช่างสถาปัตย์ 
10-3-2 โครงการงานประเพณีสืบสานงานสงกรานต์รดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโสคณะฯ 
10-3-3 โครงการสถาปัตยปฏิบัติธรรม อาจารย์บุคลาการและนิสิต 
10-3-4 โครงการวันสถาปนาคณะและวันขึ้นปีใหม่ประจําปี 2554 
10-4-1 โครงการโครงการค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 
10-5-1 สรุปผลการประกวดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์การพิจารณา 

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2.  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.  มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 
 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมภายในคณะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีใน
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมีการส่งเสริมบรรยากาศด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น กิจกรรมไหว้ครูช่างสถาปัตย์ 
(11-1-1) เป็นต้น 

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการส่งเสริมและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะและ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยมีการดูแลห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  
โดยมีดูแลรักษารวมถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน (11-2-1) 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการปรับแต่งและรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับแต่งต้นไม้ให้เป็นพุ่มสวยงาม รดน้ําพรวนดินดูแลรักษาความสะอาด เพื่อรักษาสภาพภูมิ
สถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี (11-3-1) 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําตลอดปี ได้แก่ 
 -  มีการใช้พ้ืนที่บริเวณส่วนกลางคณะ บริเวณโถงไข่จัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น 
โครงการงานพิธีไหว้ครูช่างสถาปัตย์ (11-4-1) โครงการงานประเพณีสืบสานงานสงกรานต์รดน้ําขอพรคณาจารย์
อาวุโสคณะฯ (11-4-2) เป็นต้น 
 -  มีการใช้พ้ืนที่บริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการของคณะฯ  ให้นสิิตทุกช้ันปีจัดแสดงผลงานด้านการ
เรียนต่อสาธารณะ เช่น ผลงานการออกแบบนิสิตช้ันปีที่ 1-5 งานเปิดคณะสถาปัตย์ (OPEN HOUSE) (11-4-3) 

 -  มีการจัดบริเวณโถงหน้าลิฟต์และบริเวณโดยรอบอาคารคณะฯ สําหรับให้นิสิตอ่านหนังสือ จัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ (11-4-4) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทําแบบประเมินในการพัฒนาด้านสุนทรีย์ภาพโดยเน้นระดับความพึง
พอใจของบุคลากรและนิสิตเพื่อที่จะได้นําข้อคิดเห็นและเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมโครงการให้ดีย่ิงขึ้น  
ตัวอย่างของการมีส่วนร่วม เช่น ประเพณีสืบสานงานสงกรานต์รดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโสคณะฯ จากผลการ
ประเมินระดับความพ่ึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 28.57% (11-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
11 n/a 5 ข้อ n/a 5 คะแนน 5ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 โครงการกิจกรรมไหว้ครูช่างสถาปัตย์ 
11-2-1 ภาพถ่ายบรรยากาศห้องเรียนและส่วนให้บริการต่างๆ และสภาพแวดล้อมของคณะ 
11-3-1 โครงการวันพัฒนาคณะสถาปัตย์ 
11-4-1 โครงการงานพิธีไหว้ครูช่างสถาปัตย์ 
11-4-2 โครงการงานประเพณีสืบสานงานสงกรานต์รดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโสคณะฯ 
11-4-3 โครงการจัดนิทรรศการ open house เลือกแนวทางวางอนาคต ปี 53 
11-4-4 ภาพถ่ายบริเวณโดยรอบของอาคารคณะฯ 
11-5-1 สรุปแบบประเมินผลความพอใจของผู้ใช้บรกิารที่มีต่อให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  คะแนน 4.65 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) ผลการ

ดําเนนิงานรวม 
3 ปี 

2551 2552 2553 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหาร 3.27 4.63 4.14 4.01 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
13 4.63 4.14 4.63 4.14 4.65 ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 แบบประเมินภาวะผู้นําและภารกิจของผู้บริหาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวอยา่ง) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.65 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน

รวม 3 ป ี2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 จํานวนอาจารยป์ระจํา

คุณวุฒิปริญญาตรี และ
ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

0 1 - 1 - - - 2 - 

2 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 

3 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 - - - - - - - - 

4 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. 

6 - - - - - - - - 

5 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

2 24 48 19 38 22.50 45 65.50 131 

6 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 7 21 8 24 9 27 24 72 

7 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหน่ง รศ. 

5 3 15 3 15 4 20 10 50 

8 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 1 8 1 8 1 8 3 24 

9 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

5 10 50 10 50 10 50 30 150 

10 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 2 12 2 12 2 12 6 36 

11 จํานวนอาจารยป์ระจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก และ

8 2 16 2 16 2 16 6 48 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ป ี2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ดํารงตําแหน่ง รศ. 
12 จํานวนอาจารยป์ระจํา

คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. 

10 2 20 1 10 1.50 15 4.50 45 

13 ผลรวม 53 191 48 174 53 194 154 559 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 3.60 3.63 3.66 3.63 
15 คะแนนที่ได้ 5

6
3.60 ×  = 3.00 56

3.63 ×  = 3.03 56
3.66 × = 3.05 56

3.63 × = 3.03 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

14 191 3.60 174 3.63 194 3.66 3.00 3.03 3.05 3.65 บรรลุ 
53 48 53 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
และตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553 

14-2 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพคณาจารย์ 
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กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.50 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) ผลการ

ดําเนนิงานรวม 
3 ปี 

2551 2552 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต 

n/a n/a 53.34 53.34 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

n/a n/a 14 14 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด n/a n/a 83 83 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน n/a n/a 3.81 3.81 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

16.2 - n/a - n/a 53.34 3.81 n/a n/a 3.81 3.50 บรรลุ 
- - 14 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 เอกสารสรุปผลการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วน
การประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ  9 องค์ประกอบ  และเป็นผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ กําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 12  
 
ตารางที่  12  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 - - 3.81 4.00 4.00 3.81 ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.37 4.75 4.75 - 5.00 2.53 4.26 4.26 2.53 ดี ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 4.00 3.50 - - - 4.00 3.50 - ดี พอใช้ - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  1.16 5.00 5.00 - - 2.24 3.72 3.72 2.24 ดี  ดี  ต้องปรับปรุง 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม  

- 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.25 4.25 - - 4.14 4.25 4.25 4.14 ดี  ดี  ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 - - 4.05 5.00 5.00 4.05 ดีมาก ดีมาก ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.82 4.58 4.56 5.00 5.00 3.24 4.30 4.27 3.36    

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดี พอใช้    
 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.26 
อยู่ในระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.37 4.75 และ 
5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก และดีมาก ตามลําดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีระบบและกลไกในการ
ดําเนินการพัฒนาปรัชญาแนวคิดด้านความยั่งยืนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในการเรียนการสอน มี
กระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้นิสิตเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการวิจัย มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทําให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและมีประสบการณ์ตรง 
กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติและประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและชุมชน
ภายนอก นิสิตได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ อย่าง
สม่ําเสมอ โครงการของนิสิตและคณะมีความหลากหลายและสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งการประยุกต์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะของคณะเพื่อประโยชน์ของสังคม โครงการของคณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ รักษาไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่ามีโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องในด้านกระบวนการ  

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.72 อยู่ใน
ระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 1.16 และ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน และดีมาก ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้ามีจํานวนงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ควรมี
มาตรการเร่งด่วนในการระดมหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ส่วน



128 
 

ประเด็นด้านกระบวนการคณะมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีอยู่แล้ว 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการทางวิชาการ
ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบตั้งแต่มีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ 
และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัยร่วมกับงานบริการทางวิชาการและมีการจัดทําผลการประเมิน เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและ
ปรับแก้ไขงานบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต รวมท้ังมีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดโดยการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการให้สอดคล้องตามแนวคิดและปรัชญาของคณะ 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งบูรณา
การกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่  13    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบณัฑิต  - - - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา 

2.82 4.59 4.56 - 4.25 4.21 ดี ดี 

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.57 4.57 - 4.57 4.57 ดีมาก ดีมาก 

  มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

2.82 4.60 4.56 - 4.09 4.02 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพฒันา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 4.50 4.50 - 4.50 4.50 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ของทุกมาตรฐาน 
(สกอ.) 

2.82 4.58 4.56 5.00 4.30 4.27   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี   
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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีศักยภาพในการพัฒนานิสิตเพื่อให้ได้รับความรู้ความสามารถในเชิง
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง โดยคณะมีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ซึ่งจะเห็นได้จากการได้งานทําของบัณฑิต 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 อยู่
ในระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ย 2.82 และ 4.59 อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ และดีมาก ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ผู้บริหารมีการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการดําเนินงานถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งมีการ
กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งนําไปสู่การดําเนินงานการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบทุกองค์ประกอบ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมเป็นผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกระบวนการและกลไก
บริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้พัฒนาจากปีที่ผ่านมา 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยเป็นผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่  14   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผล

ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.57 4.50 5.00 4.63 4.57 ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.56 4.56 - 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 1.16 5.00 5.00 - 3.08 3.08 พอใช้ พอใช้ 
4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.56 4.50 4.50 - 3.53 3.53 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

2.82 4.58 4.56 5.00 4.30 4.27   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี   
 



130 
 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับดี
มาก โดยผลการประเมินด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 และ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และดี
มาก ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ มีโครงการ
หรือกิจกรรมทีส่นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งมบุีคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
มีการจัดบริการแก่นิสิตและศษิย์เก่า ส่งเสรมิกิจกรรมนสิิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตอลดจนมีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะ รวมทั้งมกีารนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย พร้อมทั้งสง่เสริมให้อาจารย์ประจํามีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยไปเป็นที่
ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับดีมาก โดย
ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4.56 อยู่ในระดับดีมาก และดีมาก 
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการครบ 4 พันธกิจ 
รวมทั้งมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพเพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพื่อให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ครบถ้วน ตลอดจนมีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
เพื่อเสนอต่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่จะมาตรวจประเมินคุณภาพคณะ เพื่อคณะจักได้นํา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

3. ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.08 อยู่ในระดับพอใช้ โดยผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 1.16 และ 5.00 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
และดีมาก ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการระดมหา
แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก เพื่อหารายได้เข้าคณะให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนด้านกระบวนการคณะมีการ
จัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการมาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็น
ธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายงานการเงินไปวิเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้
เงินทุกประเภท 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.53 อยู่ใน
ระดับดี โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 และ 4.50 อยู่ในระดับ
พอใช้ และดี ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเทียบเท่า และสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังมีน้อย ในส่วนผลการประเมินด้านกระบวนการมีกระบวนการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ และมีการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยเป็นผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่  15    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผลประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.37 4.50 4.50 - 4.24 4.24 ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   2) ด้านวิชาการ 2.56 4.67 4.67 - 3.82 3.82 ดี ดี 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.33 4.33 - 4.33 4.33 ดี ดี 
2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.16 4.67 4.63 5.00 4.38 4.32 ดี ดี 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.25 4.00 5.00 4.40 4.25 ดี ดี 

   2) ด้านการวิจัย 1.16 5.00 5.00 - 3.72 3.72 ดี ดี 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

2.82 4.58 4.56 5.00 4.30 4.27   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี   
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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้

เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอาคารเรียนและห้องสําหรับใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
เหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจําและนิสิตของคณะ รวมทั้งมีการจัดให้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และ
ห้อง Studio ให้แก่นิสิต ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

- ด้านวิชาการ พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับดี โดยผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 และ 4.67 อยู่ในระดับพอใช้ และดีมาก 
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองการศึกษาที่ดี มีการ
บริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
แต่คณะสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและเทียบเท่า และสัดส่วนของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังมีอยู่
น้อย 

- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้
เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการมาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การ
ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายงานการเงินไปวิเคราะห์อย่างมีระบบ 
ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินทุกประเภท 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการความรู้ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจริง และรับความรู้จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีการ
สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อ การค้นคว้าหาข้อมูล และสร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน 
และภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี โดยเป็น

ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 และ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ตามลําดับ
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนิสิตและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณลักษณะจุดเน้นของคณะ ซึ่งตรงตามเป้าหมายที่กําหนด มีการเผยแพร่หลักสูตรต่อสาธารณะ มีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นิสิตทั้งในและนอกสถานที่ 

- ด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับดี โดยเป็นผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 1.16 และ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และดี
มาก ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้ามีจํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการ
ระดมหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ส่วนประเด็นด้านกระบวนการคณะ
มีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ และ
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บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่
ในระดับดีมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการทางวิชาการครอบคลุมในทุก
องค์ประกอบตั้งแต่มีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผน
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกับ
งานบริการทางวิชาการและมีการจัดทําผลการประเมิน เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและปรับแก้ไขงาน
บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต รวมทั้งมีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สูงสุดโดยการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการให้
สอดคล้องตามแนวคิดและปรัชญาของคณะ และประชาสัมพันธ์ผลของงานบริการวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สามารถให้ผู้ที่ต้องการรับบริการวิชาการรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่
ในระดับดีมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการ
นําทักษะความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกให้นิสิตเรียนรู้วัฒนธรรม โดยจะเห็นได้จากโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะจัดให้กับนิสิต 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศนท์ี่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจ 
4. มีการทบทวนปรัชญา  ใหม้คีวามเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีการติดตามการดําเนินงานครบทุกแผนงาน 
2. ไม่มีการประเมนิผลการดําเนินงานครบทุกโครงการ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
2. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานให้ครบทุกโครงการ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีการพัฒนาปรับปรุง
ตามกําหนด 

2. มีปรัชญา เป้าหมาย และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ชัดเจนทุกหลักสูตร 
3. มีระบบและกลไกในการดําเนินการพัฒนาปรัชญาแนวคิดด้านความยั่งยืนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรมในการเรียนการสอน การบูรณาการหรือจัดทําโครงการต่างๆ 
4. มีกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีการปรับปรุงการเรียนการสอนและ

พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
5. หลักสูตรและรายวิชาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา การคิด การวิเคราะห์ วิจัยของนิสิต 
6. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการทุกหลักสูตร ทําให้นิสิตเกิดการ

เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและมีประสบการณ์ตรง 
7. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติและประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยมีส่วนร่วมจาก

ผู้เชี่ยวชาญและชุมชนภายนอก 
8. นิสิตได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ อย่าง

สม่ําเสมอ 
9. โครงการของนิสิตและคณะมีความหลากหลายและสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งการประยุกต์ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะของคณะเพื่อประโยชน์ของสังคม 
10. โครงการของคณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
11. คณะฯมีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
12. มีโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 
2. อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อย

ละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
4. ยังไม่ค่อยมีการติดตามนําผลจากการสอบถามหรือประเมินความต้องการของนิสิตในการทําวิจัยช้ัน

เรียนมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
5. จํานวนอาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตและหลักสูตรที่ต้องรับผิดชอบเป็นจํานวน

มาก คณาจารย์มีภาระงานสอนมาก ซึ่งเป็นผลต่อการสร้างงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการอื่นๆ  
6. ทั้งคณาจารย์และนิสิตยังมีการผลิตผลงานเขียนบทความทางวิชาการ งานตีพิมพ์ เป็นจํานวนน้อย 
7. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 
8. ขาดระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
9. อาคารสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน ยังไม่เพียงพอหรืออยู่ใน

สภาพที่ไม่เหมาะสม 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอประเมินการสอนและขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามรอบระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
3. พิจารณาและปรับแผนการรับนิสิตของทุกหลักสูตร เพื่อเน้นการวิจัยให้มากขึ้น 
4.  ปรับปรุงระบบการประเมินผลและติดตามการนําผลจากประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5. จัดหาอาจารย์เพิ่ม จัดสรรและกระจายภาระงานอย่างเป็นธรรม และจัดลําดับความสําคัญของภาระ  

งานอาจารย์ให้เหมาะสมกับจํานวนนิสิตและหลักสูตร  
6.  ส่งเสริมให้ทั้งคณาจารย์และนิสิตผลิตผลงานทางวิชาการ 
7. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 
8. พัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
9. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน ให้

พอเพียงแก่ความต้องการ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดการการให้บริการด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของนิสิต และมีการจัดการ
ให้บริการด้านสิ่งอํานวยสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

2. มีการจัดระบบการให้คําปรึกษา โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํา
แก่นิสิต 

3. มีการจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และภูมิ
สถาปัตยกรรมแก่นิสิต 

4. มีการให้ความรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งในระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสทิธิภาพเพียงพอ 
2. ขาดการนําผลการประเมินคุณของหน่วยงานมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน 
3. ขาดการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา เพื่อการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาและทําความเข้าใจในภาพรวมและปฏิบัติตามข้อกําหนดและกลไกในการพัฒนานิสิตให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตโดยสนองตอบกับนโยบาย
ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

2. พัฒนาโครงการของคณะทํางานกิจการและกิจกรรมนิสิตให้มีความชัดเจน และมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

3. สร้างระบบการประเมินคุณภาพของการให้บริการในโครงการด้านต่างๆ และสามารถนาํผลมาพัฒนา
และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ เป็นผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจํา 1 คน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบจาก
ผลงานของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุประการหนึ่งคือการที่อาจารย์ไม่บันทึกข้อมูลการวิจัยของตนเอง
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่า แท้จริงแล้วคณะฯ ได้รับ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไร 

2. ผลการคํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่ออาจารย์ประจํา 1 คน ตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดว่า คณะ สถาปัตยกรรม
ศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ่งชี้ว่าผลงานของคณะฯ อยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง ในขณะที่ผลการคํานวณ ตามวิธีแยกกลุ่มสาขาวิชาย่อยภายในคณะฯ ตามลักษณะผลงานที่
เกิดจริงโดยธรรมชาติของความรู้ทาง “สถาปัตยกรรมศาสตร์” บ่งชี้ว่าผลงานของคณะฯ อยู่ในระดับดี 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ประจําของคณะฯ เพื่อบันทึกข้อมูลการวิจัยของตนเองเข้า

สู่ระบบฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
ทั้งนี้ การกระตุ้นควรจะมีต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องออกประกาศให้อาจารย์ทราบว่าการบันทึก
ข้อมูลในระบบฐานของมูลของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน ซึ่งเทียบเท่า
กับหน้าที่ด้านการสอน นั่นหมายถึงมหาวิทยาลัยจะต้องให้อาจารย์บันทึกการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในระบบภาระงานของอาจารย์ได้ ตัวอย่างเช่นสามารถบันทึกการกรอกข้อมูล
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ใช้เวลา 3 วัน/ภาคการศึกษา เป็นต้น ส่วนในระดับคณะควรจะมีการ
ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้มากขึ้น ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจ
ประการหนึ่ง คือการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เห็นว่า หากไม่เป็นผลงานปรากฏในฐานข้อมูล จะทําให้
ไม่ได้รับการประเมินในระบบภาระงาน และขาดโอกาสในการรับรางวัลสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ 

2. ควรกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ประจําของคณะฯ เพื่อให้ทําวิจัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็
ควรมีการส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

3. ควรช้ีแจงให้หน่วยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
ยอมรับให้ได้ว่า ธรรมชาติของความรู้ทาง “สถาปัตยกรรมศาสตร์”ประกอบไปด้วยความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศิลปะ และสังคม อย่างที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จึงทําให้คณะฯ จําเป็นต้องเป็น
ผลงานทั้งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนั้น ในการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยควรอนุญาตให้คณะฯ ทําผลการคํานวณ ตาม
วิธีแยกกลุ่มสาขาวิชาย่อยภายในคณะฯ ตามลักษณะผลงานที่เกิดจริง ดังที่สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้อนุญาตให้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกแห่งดําเนินการเช่นนั้นแล้ว 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมทั้ง
งานวิจัย งานสอน การประเมินผลความสําเร็จและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการครบทุกเกณฑ์ 

2. มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต้ังแต่กระบวนการสํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยทางคณะมีความร่วมมือกับทางหน่วยงานวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศซึ่ง
จะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างสูงสุด 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงจุดแข็งของทางคณะทางด้านการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่าง

ต่อเนื่องของการให้บริการทางวิชาการ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. งานบริการวิชาการแก่สังคมที่ทางคณะรับดําเนินการควรมีการกําหนดโครงการให้มีระบบและกลไก
การบริการวิชาการแก่สังคมครบทุกเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการ
สอนและการวิจัยได้อย่างครบถ้วน 

2. เร่งการประชาสัมพันธ์ประเภทและขอบเขตงานบริการทางวิชาการของคณะ และจุดแข็งด้านการ
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่มีความแตกต่างหน่วยงานอื่นให้เป็นที่ทราบทั่วถึง เพื่อที่สามารถ
กําหนดความต้องการของกลุ่มผู้ขอรับบริการอย่างชัดเจนและยังเป็นการเพิ่มโครงข่ายความร่วมมือ
ของหน่วยงานอื่นในการดําเนินงานบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทิศทางที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดแผนงานและงบประมาณที่สนบัสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนงานการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

2. มีการบูรณาการกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจด้านการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. มีการประเมินผลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. นิสิตและบุคลากรร่วมมือร่วมใจในการเข้ารว่มกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
2. ยังขาดการส่งเสริมและการเผยแพร่การดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ และ

นานาชาติ 
3. งบประมาณสนบัสนุนมีจํานวนจํากัด โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในเป็นส่วนใหญ ่
4. การประเมินผลกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปยังไม่ครบถ้วน 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลรวมถึงการสรุปการประเมินผลเพื่อการนําปรับปรุง/พัฒนาใน

โครงการปีต่อไป บางโครงการยังขาดการดําเนินการ 
2. เพิ่มสัดส่วนของงบประมาณในการสนับสนนุโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้าน

จิตอาสา และจิตสาธารณะ ทั้งจากภายในองค์กรและจัดหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอกองค์กร
ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีการประชุมคณาจารย์ และ
บุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ลา
ศึกษาต่อ และเสนอผลงานทางวิชาการ 

3. มีการประเมินผลภาวะผู้นําและภารกิจของผู้บริหาร 
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการนําผลการประเมินไปใช้พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. ขาดการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้กลับมาแล้ว ไปยังบุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วม

รับการพัฒนาให้สามารถรับฟังความรู้นั้นๆ ด้วย 
3. ขาดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. มีการจัดประชุมหรือสัมมนาให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้กลับมาถ่ายทอดใหกั้บบุคลากรที่ไม่ได้

เข้าร่วมรับการพัฒนาความรู้ได้รับฟังความรู้นั้นๆ  
3. เพิ่มการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกผ่านทางเว็บไซด์ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไก การตรวจสอบการเงินภายในคณะฯ เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มีการรายงานผลและสถานะทางการเงินเป็นประจําสม่ําเสมอโปร่งใสตรวจสอบได้ ทําให้ผู้บริหาร
สามารถนําข้อมูลทางการเงินไปตัดสินใจในการบริหารงานได้ 

3. มีการนําระบบบัญชีสามมิติ เข้าใช้ในระบบการเงิน เช่น ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน BG 
ระบบ GF MIS (ระบบอิเล็คทรอนิคส์)  ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน และระบบเงินทดรองราชการ 

4. มีการวิเคราะห์ รายรับ-รายจ่าย พร้อมทั้งอธิบายรายจ่ายอย่างละเอียด การใช้จ่ายเงินอย่างครบถ้วน 
5. มีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง

ยืดหยุ่นตามภารกิจต่างๆ 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการวางแผน และขาดการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรรว่มกัน 
2. ควรพิจารณาวางแผนการหารายได้ จากแหล่งเงินทุนภายนอก อย่างชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม เพื่อนําไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อยโดยสาขาวิชาฯ  
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เช่น ทรัพยากรครอบคลุมพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร อันได้แก่  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมย่อย สโมสรนิสิต  เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพครบทุกองค์ประกอบตามที่กําหนด 
2. มีการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ อย่างชัดเจน 
3. มีการแต่งต้ังคณะทํางานการประกันคุณภาพจากตัวแทนของทุกหน่วยงานเพื่อการมีสว่นร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
4. มีการนําผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามาจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงการทํางานในปีถัดไป 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. นิสิตยังขาดความสนใจในการทําประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ยังไม่สามารถบูรณาการให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการ

ทํางานปกติ 
3. มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ทุกปี   ทําให้การเตรียมการจัดเก็บเอกสารใหต้รงตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กําหนดไม่ครบถ้วน  และทําให้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพ
กระชั้นชิดมากเกินไป 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มกิจกรรมให้นสิิตหันมาสนใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น 
2. ควรมีวิธีบูรณาการให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานปกติ 
3. ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าในการกําหนดตัวบ่งชี้ในปีถัดไป เพื่อหน่วยงานจะได้รู้แนวทางในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีถดัไป จะได้เตรียมงานล่วงหน้าได้ 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยได้กําหนดให้แต่ละ
หลักสูตรประเมินบางตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

1. หลักสูตรมีการวิจัยสถาบนัและ
ประเมนิหลักสูตร โดยนําผลที่ได้มาใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา   

2. หลักสูตรมีการจัดเตรียมความพร้อม
เพ่ือดําเนินงานใหเ้ปน็ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3. หลักสูตรกําหนดให้มีรายวิชาและ
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เนน้
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนในทุกชั้นปีและทุนภาคการศึกษา 

4. หลักสูตรมีโครงการสนับสนุน ให้เกิด
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการ ที่มี
ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับ
หน่วยงานทั้งภายในภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง 

5. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตนํา
ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนาและ
โครงการประกวดการออกแบบ
สถาปตัยกรรมที่นําไปสร้างจริงโดยมี
การมอบหมายในหลายวิชาที่ช่วย
สนับสนุนให้นิสิตนําความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติจริงในการทํากิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าว 

1. สาขายังขาดอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
รวมทั้งสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกยังมีน้อยมาก  

2. ขาดนิสิตได้รับรางวัลทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

1.  สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสเขา้
รับการฝึกอบรมหรือสัมมนา ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมและทํางานวิจัย
ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาใช้ปรับ
กระบวนการสอนใหท้ันสมัยเสมอ 
รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์มีการพัฒนา
ตําแหน่งทางวชิาการและเพิ่ม
โอกาสการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

2. ลดภาระการสอนของอาจารย์
ประจํา เพื่อผลักดันการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการให้เกิดขึน้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมท้ังสาขา ควรเร่ง
ดําเนินการตามแผนการรับอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. สานต่อความร่วมมือขยายแนวทาง
ในการสร้างความร่วมมือและ
สนับสนุนให้มีโครงการหรือ
กิจกรรม ร่วมกับบคุคล องค์กร 
และชุมชนภายนอกอย่างสม่ําเสมอ
และต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมและเพิ่มแรงจูงใจให้นิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการบําเพญ็
ประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น รวมท้ัง
สาขา ควรจําให้มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
โดยการ 

5. บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะรายวิชาการออกแบบ 

หลักสูตร 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และสภาสถาปนกิ 

2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีผู้ทรงคณุวุฒิ
จากภายนอกมาร่วมในการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ 

1.  สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกยังมีน้อย 

2. หลักสูตรยังขาดคณาจารย์ที่มี่
คุณวุฒิทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

3. โครงการด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมที่หลักสูตร
เป็นผู้จัดยังมีน้อย และไม่มีนิสิตที่

1. ควรเพิ่มจํานวนคณาจารย์ที่มี่
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้มาก
ขึ้น 

2. ควรส่งเสริมและหาแนวทางให้
คณาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ 

3. ควรมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของทุกๆ โครงการ



141 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3. มีกลไกการประเมินการเรียนการ

สอนผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์กับอาจารย์ และอาจารย์กับ
นิสิต 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
สอนของอาจารย์โดยนิสิตอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก 

5. มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายนอกคณะ ในระดับชาติและ
นานาชาติส่งผลให้มีนิสิตได้รับรางวัล
จํานวนมาก 

ได้รับการยกย่องชมเชยในด้านนี้ และกิจกรรมที่หลักสูตรเป็นผู้จัด 
4. ควรมีส่งเสริมให้มีการทําวิจัยชั้น

เรียนในรายวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น 
เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

หลักสูตรการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม
มหาบัณฑิต 

1.  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
มีการดําเนินการเพื่อก่อให้เกิด
การบูรณาการองค์ความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชา ผ่านกิจกรรม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม มีความพร้อมสูงใน
การดําเนินการการจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ
พิจารณาจากคุณวุฒิและการดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจํา 

3.  สาขางวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม มีการดําเนินการ
สร้างเสริมประสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนภายนอก ให้แก่นิสิตควบคู่ไป
กับรายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการ
สอนภายในหลักสูตร ผ่านการจัด
โครงการบริการวิชาการ และการมี
ส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกในการจัดการเรียนการ
สอนและการวิพากษ์หลักสูตร 

4. สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม มีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
โครงการสัมมนาอาจารย์ในทุกภาค
การศึกษา 

1.  สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม ขาดการนําสรุป
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาต่างๆ ภายในหลักสูตร 
เพื่อนํามาเป็นส่วนประกอบในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

2. สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม ขาดการนํา
ผลสรุปการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาเป็น
ส่วนประกอบในระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตใน
หลักสูตรปัจจุบัน 

3. สาขาวิขาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบถึง
แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการ แต่ยังขาดการ
รวบรวมและสรุปข้อมูลการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตามข้อบังคับฯ ในระดับบัณฑิต 
ศึกษาของ มก.อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

1. สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม ควรมีการนํา
ผลสรุปการประเมินผลการเรียนรู้
ของรายวิชาต่างๆ ภายใน
หลักสูตร มาเป็นสว่นประกอบใน
แผนพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
สม่ําเสมอยิ่งขึ้น  

2. สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม ควรมีการนํา
ผลสรุปการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มา
เป็นส่วนประกอบในระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
และสภาวการณ์ของประเทศใน
ปัจจุบัน 

3. สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม ควรมีการรวบรวม
และจัดทําฐานข้อมูลของผลงาน
ทางวิชาการต่างๆ ของนิสิต ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
อย่างต่อเนื่อง  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(นวัตกรรมอาคาร) 

1. การดําเนินงานของสาขาวิชาฯ มี
สอดคล้องและต่อเนื่องกันจากหลัก
นโยบายจนถึงหลักปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและชัดเจน 

2. สาขาวิชา มีการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน โดยการ 
บูรณาการความรู้ทางวิชาการในด้าน
ต่างๆ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วม
มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ 
อย่างสม่ําเสมอ 

3. มีโครงการของสาขาวิชาที่มีความ
หลากหลายและเป็นการสร้าง
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพ 
วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม 
ของนิสิต 

4. นิสิตมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับองค์กรวิชาชีพภายนอกทั้งในห้อง
และนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์ที่ดีแก่นิสิต 

1. ขาดการแสดงผลการประเมินของ
โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อ
สามารถสรุปและวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการและนําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาที่ชัดเจน 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตร ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนร้อย
ละต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําระบบที่มีการนําผลการ
ประเมินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของทางสาขาวิชา ที่ชัดเจน 
เพื่อสามารถนําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาโครงการต่างๆ ของ
ทางสาขาวิชาได้ 

2. หลักสูตรมีศักยภาพท่ีจะเป็น
ศูนย์กลางด้านข้อมูลและการ
ส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชา
ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง มี
การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตร มีการ
จัดระบบการนําเสนอโครงงาน
วิทยานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การศึกษาการค้นคว้าและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อการทําวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างมีคุณภาพ 

3. หลักสูตรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาการและการวิจัยจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอก 

1. ควรมีการส่งเสริมการประเมินผล
การเรียนการสอนโดยนิสิต 

1. ควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2552 
เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2553 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และ
ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยเป็นผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 36 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 
20 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 16 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1. ไม่พบหลักฐาน
โครงการและการ
ประเมินผลโครงการ 

1. ควรมีการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานให้ตรง
กับเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

สร้างระบบการ
ประเมินผลโครงการและ
การจัดเก็บรวบรวมและ
ติดตามผลเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 

แบบจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพื่อการตรวจสอบประเมิน
ตนเองและแฟ้มเอกสาร
หลักฐาน 

มีการเก็บข้อมูลได้
ครบทุกตัวบ่งชี้และ
สามารถติดตามผลได้
ครบทุกองค์ประกอบ 

- 12 เดือน รองฯ บริหาร               
รองฯ วิชาการ 
รองฯ วิจัย  
ผช.กิจการนิสิต 
ผช.แผนฯ 

2. ขาดการนําเสนอผล
การประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงกล
ยุทธ์และแผนการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรมีการประเมินผล
โครงการและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงกล
ยุทธ์และการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ผลักดันให้มีการ
ประเมินผลโครงการและมี
การนําผลการประเมินมา
ใช้ปรับปรุงการดําเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

แบบจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพื่อการตรวจสอบประเมิน
ตนเองและแฟ้มเอกสาร
หลักฐาน 

มีการประเมินผล
โครงการและนําผล
การประเมินไปใช้เป็น
แนวทางในการ
ปรับปรุงโครงการครั้ง
ต่อไป 

- 12 เดือน รองฯ บริหาร               
รองฯ วิชาการ 
รองฯ วิจัย                
ผช.กิจการนิสิต           
ผช.แผนฯ 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
1. การเชิญอาจารย์
ภายในคณะฯ เพื่อเป็น
คณะกรรมการ อาจารย์
พิเศษ ฯลฯ เอกสารการ
เชิญบางส่วนไม่ได้ส่งผ่าน
คณบด ี
 
 
 
 

1. ควรมีการจัดทําระบบ
การเก็บข้อมูลกลางและ
จัดระบบการเดินเอกสาร
โดยผ่านคณบดี 

สามารถดําเนินการได้ มีการแจ้งคณาจารย์ถึง
แนวปฏิบัติในการรับเชิญ
โดยให้ผ่านคณบดีและให้
สํานักงานเลขานุการ
คณะฯ ดูแลการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนกลาง 

โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. มีการจัดเก็บ
เอกสารเป็นระบบ   

- 12 เดือน รองฯ บริหาร               
เลขานุการคณะฯ 
หน.สาขาวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ขาดการสร้าง
เครือข่ายนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  

1. ควรมีการประเมิน
แผนการผลิตบัณฑิต
เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่มี
อยู่ภายในคณะฯ 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการ
สอนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

โครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยภายในและ
ต่างประเทศ 

มีโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 

- 12 เดือน รองฯ วิชาการ 
เลขานุการคณะฯ 
หน.สาขาวิชา 

2. คณะฯ ควรมีระบบ
และกลไก หรือสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์
ประจําวิชาต่างๆ 
สนับสนุนให้นิสิตได้
ร่วมงานการประกวด การ
แข่งขันการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
และเผยแพร่ชื่อเสียงของ
คณะฯ 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. การประชาสัมพันธ์การ
ประกวดแบบและจัดให้
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ออกแบบ 
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการโครงการ
พิเศษ 

โครงการประกวดแบบ นิสิตเข้าร่วมโครงการ
ประกวดแบบ 

- 12 เดือน รองฯ วิชาการ 
หน.สาขาวิชา 

3. คุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
ต่ํากว่าเกณฑ์ 
  

1. ควรมีการประเมินและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข
อย่างเป็นระบบ ในกรณีที่
แผนพัฒนาอาจารย์ในการ
เพิ่มคุณวุฒิหรือตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. สนับสนุนอาจารย์ให้ทํา
วิจัยและผลงานเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2. สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อลาศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
3. กําหนดให้มีการ
ประเมินและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรวิชาการ     
2. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

มีอาจารย์ที่ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการ
หรือคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

- 12 เดือน รองฯ วิชาการ 
รองฯ บริหาร 
หน.สาขาวิชา 

2. ในการประเมินผลควร
มีการเสนอแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง หากผลที่
ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
หรือเป้าหมาย 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ควรมีการประเมินผล
โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนอาจารย์ในการ
เรียนต่อและการขอ
ตําแหน่ง 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรวิชาการ      
2. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

เป็นผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไข 

- 12 เดือน รองฯ วิชาการ 
รองฯ บริหาร 
หน.สาขาวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
1. การจัดบริการด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนิสิตยัง
มีน้อยและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
นิสิตทุกระดับ 

1. ควรมีการจัดบริการ
ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนิสิตให้
เพิ่มมากขึ้น และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต 

1. มีการจัดบริการด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกและ
การจัดการด้านกายภาพ
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนิสิตให้เพิ่มมากขึ้น
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต 

1. สนับสนุนให้มีการ
สอบถามความต้องการ
และจัดบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้กับนิสิตใน
ด้านต่างๆ 

1. โครงการพัฒนาพื้นที่และการ
จัดบริการด้านกายภาพและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ
นิสิต 

1. มีการจัดประกวด
และพัฒนาพื้นที่ฯ มี
การสอบถามความ
ต้องการฯ 

- 4 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

2. ขาดการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการ และการนําผล
การประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมา
พัฒนาการจัดบริการแก่
นิสิตและศิษย์เก่า 

ควรมีการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
และนําผลการประเมินฯ 
มาพัฒนาการจัดบริการ
แก่นิสิตและศิษย์เก่าต่อไป 

มีการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการและนํา
ผลมาพัฒนาการ
ให้บริการฯ เป็นระยะ 

จัดให้มีการประเมิน
ประจําปี และ จัดให้มี
กล่องรับความคิดเห็น 
และการรับฟังความ
คิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสําหรับนิสิตปัจจุบัน
และนิสิตเก่า    

มีการประเมิน การ
ให้บริการและการรับ
ความคิดเห็นผ่านสื่อ
ต่างๆ    

- 12 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

3. กระบวนการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมที่จัดโดย
คณะฯ และสโมสรนิสิต
ยังมีน้อย 

1. ควรมีระบบการ
ประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมให้ครบทุก
โครงการ และนําผลสรุป
การประเมินฯ ไปใช้
ปรับปรุงการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต 

สามารถนําผลการ
ประเมินและหลักฐานที่
บ่งชี้การนําผลประเมินมา
พัฒนากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปรับเอกสารอนุมัติ
โครงการให้มีข้อมูลที่ควบ
ถ้วนสมบูรณ์ในทุก
ประเด็นให้ถูกต้องเพื่อ
นํามาในการประเมินผล 

จัดทําโครงการแนวทางการ
ปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมนิสิต 

มีข้อมูลในการพัฒนา
โครงการโดยการนํา
ผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ได้มากขึ้น 75% - 
95% 
 

10,000 12 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

4. ขาดหลักฐานการนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง  

  สามารถนําผลการประเมิน
และหลักฐานที่บงชี้การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ปรับเอกสารอนุมัติ
โครงการให้มีข้อมูลที่ควบ
ถ้วนสมบูรณ์ในทุก
ประเด็นให้ถูกต้องเพื่อ
นํามาในการประเมินผล 

จัดทําโครงการแนวทางการ
ปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมนิสิต 

มีข้อมูลในการพัฒนา
โครงการโดยการนําผล
การประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

10,000 12 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
1. ขาดระบบฐานขอ้มูล
เพื่อการวิจัยที่สมบูรณ์
และ คณะฯ ไม่ได้รับ
งบประมาณในการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้ขาด
อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย 

1. ควรมีระบบการติดตาม
หรือรายงานผลการ
ดําเนินการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ หรือ
โครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการโครงการได้
เสร็จตามแผนที่วางไว้ 
 

1.ขาดระบบการรายงาน
ผลการดําเนินงานวิจัย 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

1.จํานวนโครงการ/ปี - 3 เดือน รองฯ วิจัย 

2. ควรมีกระบวนการ
สนับสนุนให้นําผลงาน
การออกแบบ หรือผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ 
และนิสิตไปต่อยอดขยาย
ผลเป็นผลงานเทียบเท่า
งานวิจัย 
 

2. ขาดแนวทางการต่อ
ยอดงานออกแบบให้เป็น
งานวิจัยที่ชัดเจน 

2. ปรับปรุงมาตรฐานงาน
บริการออกแบบ 

2. โครงการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยประเมินผลการใช้
อาคาร (Post Occupancy 
Evaluation)* 

2. จํานวนแบบ
มาตรฐานเพื่อ
ประเมินผลการใช้
อาคาร 

- 1 เดือน รองฯ วิจัย 

2. จํานวนงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย
ที่ถูกนําไปอ้างอิง 
(Citation) รวมทั้ง
งานวิจัยที่สามารถนําไป
จดสิทธิบัตรได้ยังมี
จํานวนน้อย ต่ํากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. ควรสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยกับ ม.
อื่นๆ จัดให้มีโครงการ
ประชุม สัมมนาวิชา การ
และวารสาร วิชาการของ
คณะฯ ให้มากขึ้น และมี
การดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ ตีพิมพ์
ผลงานของคณาจารย์ให้
แพร่หลายมากขึ้น 
 

1.ขาดระบบสารสนเทศ
งานวิจัยที่สมบูรณ์ 
2.ขาดระบบแรงจูงใจใน
การทําผลงานวิจัย 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.สร้างแรงจูงใจในการทํา
วิจัยและตีพิมพ์ผลงาน 

1.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.โครงการปรับปรุงและจัดทํา
ระเบียบที่เอื้อต่อการผลิตผล
งานวิจัย 

1.จํานวนรายชื่อ
สถาบันที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการ
วิจัย 
2.จํานวนรายชื่อ
อาจารย์พร้อม
ผลงานวิจัยบนเว็บ
ไซท์คณะฯ 
3.จํานวนระเบียบ/
เกณฑ์ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

- 2 เดือน รองฯ วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. หน่วยงานที่ทําหน้าที่
ให้บริการทางวิชาการ มี
บุคลากรจํานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระงานที่
ทํา ด้วยเหตุที่ได้รับ
ค่าตอบแทนงานบริการฯ 
ตามระเบียบราชการน้อย
กว่ามาตรฐานวิชาชีพ ทําให้
ไม่เกิดแรงจูงใจในการจ้าง
งาน 

1. ควรมีระบบการจ้างงาน
นิสิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทํางาน
ในหน่วยงานบริการทาง
วิชาการได ้ หรือนิสิตจะ
สามารถใช้เป็นสถานที่
ฝึกงานภาคฤดูร้อนได ้และ
สามารถพฒันาศักยภาพของ
ตัวเองได้เป็นอย่างด ี

1. มีบุคลากรจํานวนน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับภาระ
งานที่ทํา 

1. ปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การเงินขององค์กร 

1.โครงการแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินขององค์กรด้านการลด
ค่าใช้จ่าย 

1.จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่มี
นิสิตเข้าร่วมงาน 

- 3 เดือน รองฯ วิจัย 

2. ขาดการประเมินความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ทางวิชาการทุกโครงการ
จากหน่วยงานที่จ้างงาน  
ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของ
ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ  
ได้ตามระบบ 
 

1. ควรมีหน่วยงานของ
คณะฯ ช่วยจัดทําระบบการ
ประเมินความพึงพอใจให้กับ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ เพื่อให้ผลการ
ประเมินนําไปพัฒนาการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ต่อไป 

1. ขาดการประเมินความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ทางวิชาการทุกโครงการ
จากหน่วยงานที่จ้างงาน 

1. ปรับปรุงมาตรฐานงาน
บริการออกแบบ 

1.โครงการการปรับปรุงมาตรฐาน
งานบริการออกแบบ 

1.จํานวนโครงการที่
ได้รับการประเมิน 

- 3 เดือน รองฯ วิจัย 

3. ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับบุคลากร
และหน่วยงานบริการทาง
วิชาการให้กับหน่วยงาน
ภายนอกได้รับทราบมาก
เพียงพอ เพื่อจูงใจให้มาใช้
บริการศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ 

1. คณะฯ ควรมีการจัดวาง
ระบบ หรือระเบียบการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
บริการทางวิชาการให้มี
ความคล่องตัวและมีอิสระ
จากกรอบที่เป็นอุปสรรคใน
การรับงานและการคิด
ค่าใช้จ่ายดําเนินการ
โครงการ เพื่อหน่วยงาน
จัดหารายได้ให้คณะฯ ได้ 
อย่างเต็มที่ 
 

1. ขาดความคล่องตัวและมี
อิสระจากกรอบที่เป็น
อุปสรรคในการรับงานและ
การคิดค่าใช้จ่ายดําเนนิการ
โครงการ 

1. ปรับโครงสร้างบริหาร
จัดการสู่หน่วยธุรกิจทาง
ปัญญา 

1. โครงการ AKU Knowledge 
Unit 

1. จํานวนการประชุม
เพื่อหารือถึงการจัดตั้ง
หน่วยฯ 

- 3 เดือน รองฯ วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ยังไม่มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและการ
ประเมินผลโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ควรมีการจัดระบบการ
เก็บข้อมูลที่ชัดเจน และ
ควรมีการประเมินผล
โครงการให้ครบถ้วนทุก
โครงการ ตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงการนําผลการ
ประเมินที่ได้นําไป
ปรับปรุงใช้ในโครงการ
ลักษณะเดียวกันในปี
ถัดไป 

การบรรจุวัตถุประสงค์
สามารถดูกาจโครงการ
ต่างๆที่เกี่ยวก้องกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- เทิดเทิดทูลสถาบัน 
- ไหว้ครูช่างสถาปัตย์ 
- โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ 
- โครงการปฏิบัติธรรม 
- โครงการรดน้ําดําหัว
และขอพรอาจารย์อาวุโส 
     

จัดทําโครงการต่างของ
คณะที่เกี่ยวกับนิสิตโดยมี
การประเมินผลและนําผล
การประเมินมาเขียนในโด
รางการถือผลสรุปที่
นํามาใช้ในโครงการครั้ง
ต่อไป 

โครงการประจําปี 2553 ของ
คณะและของสโมสรนิสิตคณะฯ 

มีการพัฒนาโครงการ
โดยการนําผลการ
ประเมินโดยมา
ปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

10,000 12 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

2. ขาดหลักฐานโครงการ
ที่ครบถ้วนทั้ง 33 
โครงการ 

  สามารถดําเนินการตาม
ข้อเสนอของกรรมการ
ประเนินคุณภาพภายใน
และภายนอกได้โดย
จัดทําการประเมินผลผ่าน
กิจกรรมนิสิตและสโมสร
นิสิตคณะฯ 
 
 

สร้างกลยุทธ์ในการ
ผลักดันให้เกิดการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
ต่างๆโดยเน้นศูนย์กลาง
ฝ่ายประสานกับกรรมการ
นิสิตประจําคณะฯ 

โครงการประจําปี 2553 ของ
คณะและของสโมสรนิสิตคณะฯ 

  10,000 12 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

3. ขาดการส่งเสริมและ
เผยแพร่การดําเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. ควรมีการดําเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
น้อย 4 ข้อแรก ซึ่งยังขาด
การส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

สามารถดําเนินการตาม
ข้อเสนอของกรรมการ
ประเนินคุณภาพภายใน
และภายนอกได้โดย
จัดทําการประเมินผลผ่าน
กิจกรรมนิสิตและสโมสร
นิสิตคณะฯ 

สร้างกลยุทธ์ในการ
ผลักดันให้เกิดการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
ต่างๆโดยเน้นศูนย์กลาง
ฝ่ายประสานกับกรรมการ
นิสิตประจําคณะฯ 

โครงการประจําปี 2553 ของ
คณะและของสโมสรนิสิตคณะฯ 

  10,000 12 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

4. งบประมาณในการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
จํากัดอยู่เพียงการใช้
งบประมาณภายใน
องค์กรเท่านั้น 

1. ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณ การจัดหา
แหล่งทุนจากภายนอก
องค์กร เพื่อการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

เพิ่มเครือข่ายในการ
ปฏิสัมพันธ์การจัดการ
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัย
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จัดทําแบฟอร์มอนุมัติ
กิจกรรมนิสิต 53 

โครงการ VERNADOC ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่ลง
นาม MOU กับคณะฯ 

  10,000 12 เดือน ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
1. เอกสารหลักฐาน
บางส่วนขาดการอ้างอิง
แหล่งที่มา 

1. ควรบอกแหล่งที่มา
ของเอกสารว่ามาจาก
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย 

สามารถดําเนินการได้ จัดรูปแบบเอกสารให้มี
การอ้างอิงอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

โครงการพัฒนาระบบเอกสาร
ภายในองค์กรเพื่อการประกัน
คุณภาพ 

มีการปรับปรุง
รูปแบบเอกสาร และ
การจัดเก็บเอกสาร 

- 3 เดือน รองฯ บริหาร 

2. ขาดเอกสารที่
เกี่ยวข้องในองค์อื่นๆ 
เพื่อนํามาใช้ประกอบการ
พิจารณา 
  
  

1. ควรแนบเอกสารองค์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

สามารถดําเนินการได้ จัดระบบแฟ้มเอกสาร
ประกันคุณภาพให้เกิด
ความเชื่อมโยง และ ลด
ความซ้ําซ้อน 

โครงการพัฒนาระบบเอกสาร
ภายในองค์กรเพื่อการประกัน
คุณภาพ 

มีการประชุมภายใน
สํานักงานเลขานุการ
เพื่อชี้แจงและทํา
ความเข้าใจ 1 ครั้ง 

- 3 เดือน รองฯ บริหาร 

2. ควรมีการกําหนด
เป้าหมายล่วงหน้า เพื่อ
ป้องกันเกิดปัญหา 

สามารถดําเนินการได้ มีการกําหนดเป้าหมาย
ล่วงหน้า ให้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

โครงการพัฒนาคะแนนประกัน
คุณภาพคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ 

มีการประชุม เพื่อ
กําหนดเป้าหมาย 
และ แนวทางการ
พัฒนาคะแนน
ประกันคุณภาพ 1 
ครั้ง 

- 1 เดือน ผช.นโยบายและแผนฯ 

3. ควรดําเนินการให้ครบ
ทุกระดับในตัวบ่งชี้ 
เพื่อให้ระดับเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สามารถดําเนินการได้ มีการกําหนดเป้าหมาย
ล่วงหน้า ให้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

โครงการพัฒนาคะแนนประกัน
คุณภาพคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ 

มีการประชุม เพื่อ
ติดตามการพัฒนา
คะแนนประกัน
คุณภาพ 2 ครั้ง / ป ี

- 2 เดือน ผช.นโยบายและแผนฯ 

4. ควรมีการวางแผน
บริหารจัดการในการ
ส่งเสริมบุคลากรเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการให้
เป็นรูปธรรม 

สามารถดําเนินการได้ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
และ แนวทางการ
สนับสนุนการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการพัฒนาตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์และ
บุคลากร 

มีการจัดอบรม 1 ครั้ง
และมีผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 10 คน 

30,000 1 เดือน ผช.นโยบายและแผนฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่มีการนําผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ
ไปปรับปรุงพัฒนาในปี
ต่อไป 
  

1. คณะฯ ควรมี
หน่วยงานทําการ
ประเมินผลทุกโครงการ/
กิจกรรมโดยเฉพาะ และ
ให้นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและนําไปใช้ในปี
ต่อไป 
  

สามารถดําเนินการได้ 
  

มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่าย
แผนและนโยบายรับผิด
ชองประเมินผลโครงการ 
ที่ดําเนินการภายในคณะฯ 

โครงการประเมินผลโครงการ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

มีการประเมินผล
โครงการที่ดําเนินการ
โดยคณะฯ ทุก
โครงการ 

- 12 เดือน ผช.นโยบายและแผนฯ 

ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
โครงการโดยเพิ่มหัวข้อ
การนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนา 

โครงการประเมินผลโครงการ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

เอกสารโครงการร้อย
ละ 75 มีการระบุถึง
การปรับปรุงพัฒนา
โดยนําผลจากการ
ประเมินโครงการมา
ใช้ 

- 12 เดือน รองฯ บริหาร 

2. โครงการพิเศษบาง
โครงการได้รับเงินรายได้
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  

1. ควรใช้ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การใช้
ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอก
คณะฯ 

สามารถดําเนินการได้ 
  

วิเคราะห์และจัดทํา
แผนการใช้ทรัพยากร 

โครงการจัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

มีแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

- 4 เดือน รองฯ บริหาร 

จัดทําแผนการหารายได้ 
จากการจัดอบรม และ
การพัฒนาวิชาการ 

โครงการจัดทําแผนการหา
รายได้ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

มีแผนการหารายได้ - 4 เดือน รองฯ บริหาร 

3. ไม่มีการนําระบบบัญชี 
3 มิติมาใช้ในการจัดทํา
แผนของคณะฯ 

1. คณะฯ ควรจัดทําแผน
รองรับระบบบัญชี 3 มิติ
ในอนาคต 

สามารถดําเนินการได้ จัดทําแผนเพื่อรองรับการ
ใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับระบบบัญชี 3 มิติ 

มีการวิเคราะห์ ความ
เป็นไปได้ในการใช้
งาน 

- 3 เดือน รองฯ บริหาร 

2. ควรกําหนดหมวดหมู่
ของระบบการเงินของเงิน
รายได้ให้ตรงกับเงิน
งบประมาณ 

สามารถดําเนินการได้ ปรับปรุงหมวดหมู่เงิน
รายได้ และ เงิน
งบประมาณให้สอดคล้อง
กัน 

โครงการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อ
การวิเคราะห์  

มีการปรับเปลี่ยน
หมวดหมู่เงินรายได้
และเงินงบประมาณ
เพื่อการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบ 

- 1 เดือน รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. เอกสารหลักฐาน
บางส่วนขาดการอ้างอิง
แหล่งที่มา 

1. ควรมีการนําระบบการ
ประกันคุณภาพไปใช้
อย่างมีรูปธรรม 

สามารถดําเนินการได้ การวางแผนงานและ
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง
การสร้างความเข้าใจใน
ระบบประกันคุณภาพ 
 

การจัดทําการเผยแพร่ข้อมูล
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

มีการนําระบบ
ประกันคุณภาพไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

- 3 เดือน ผช.นโยบายและแผนฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  2. ควรนําเอาผลการ
ประเมินในปีนี้ไปใช้ในปี
ต่อไป 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

กระตุ้นให้คณาจารย์และ
บุคลากรปฏิบัติตาม
แผนงานประกันคุณภาพ
ประจําปี 

การจัดทําแผนงานประกัน
คุณภาพป ี2554 

มีจํานวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
และครบทุก
องค์ประกอบ 

- 3 เดือน ผช.นโยบายและแผนฯ 

2. ขาดเอกสารองค์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณา 

ควรมีการกําหนดแผนงาน
ให้ชัดเจนเพ่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

สามารถดําเนินการได้
และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

กระตุ้นให้คณาจารย์และ
บุคลากรปฏิบัติตาม
แผนงานประกันคุณภาพ
ประจําปี 

การจัดทําแผนงานประกัน
คุณภาพป ี2554 

มีจํานวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
และครบทุก
องค์ประกอบ 

- 3 เดือน ผช.นโยบายและแผนฯ 

3. ขาดการวิเคราะห์
ความต้องการในการใช้
ทรัพยากรของคณะฯ 
เพิ่มเติม 

  สามารถดําเนินการได ้ มีการสํารวจความ
ต้องการในการใช้
ทรัพยากรตา่งๆ ของ
คณะฯ และสามารถนํา
ผลการวิเคราะห์ไปใช้
พัฒนาปรับปรุงได ้

การจัดทําแบบสํารวจเพื่อ
สํารวจความต้องการในการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
คณะฯ 

คณะฯ ได้ทราบความ
ต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ 

- 3 เดือน รองฯ บริหาร 
ผช.นโยบายและแผนฯ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2554 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1. ไม่พบหลักฐาน
โครงการและการ
ประเมินผลโครงการ 

1. ควรมีการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานให้
ตรงกับเกณฑ์
มาตรฐานและตัว
บ่งชี ้

สร้างระบบการประเมินผล
โครงการและการจัดเก็บ
รวบรวมและติดตามผลเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง 

แบบจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ประเมินตนเองและแฟ้ม
เอกสารหลักฐาน 

มีการเก็บข้อมูลได้ครบ
ทุกตัวบ่งชี้และสามารถ
ติดตามผลได้ครบทุก
องค์ประกอบ 

2 100  - รองฯ บริหาร 
รองฯ วิชาการ 
รองฯ วิจัย 
ผช.กิจการนิสิต 
ผช.แผนฯ 

2. ขาดการนําเสนอผล
การประเมินและผล
การวิเคราะห์มา
ปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ควรมีการ
ประเมินผลโครงการ
และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
กลยุทธ์และการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลักดันให้มีการประเมินผล
โครงการและมีการนําผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

แบบจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ประเมินตนเองและแฟ้ม
เอกสารหลักฐาน 

มีการประเมินผล
โครงการและนําผลการ
ประเมินไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง
โครงการครั้งต่อไป 
 

2 100  - รองฯ บริหาร 
รองฯ วิชาการ 
รองฯ วิจัย 
ผช.กิจการนิสิต 
ผช.แผนฯ 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
1. การเชิญอาจารย์
ภายในคณะฯ เพื่อ
เป็นคณะกรรมการ 
อาจารย์พิเศษ ฯลฯ 
เอกสารการเชิญ
บางส่วนไม่ได้ส่งผ่าน
คณบด ี

1. ควรมีการจัดทํา
ระบบการเก็บข้อมูล
กลางและจัดระบบ
การเดินเอกสารโดย
ผ่านคณบด ี

มีการแจ้งคณาจารย์ถึงแนว
ปฏิบัติในการรับเชิญโดยให้
ผ่านคณบดีและให้สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ดูแลการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง 

โครงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. มีการจัดเก็บเอกสาร
เป็นระบบ   

2 100  - รองฯ บริหาร 
เลขานุการคณะฯ 
หน.4 สาขาวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ขาดการสร้าง
เครือข่ายนวัตกรรม
การเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  

1. ควรมีการประเมิน
แผนการผลิตบัณฑิต
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีอยู่ภายใน
คณะฯ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 

โครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยภายในและ
ต่างประเทศ 

มีโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 

1 50  - รองฯ บริหาร 
เลขานุการคณะฯ 
หน.4 สาขาวิชา 

2. คณะฯ ควรมี
ระบบและกลไก 
หรือสร้างแรงจูงใจ
ให้อาจารย์ประจํา
วิชาต่างๆ สนับสนุน
ให้นิสิตได้ร่วมงาน
การประกวด การ
แข่งขันการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานใน
ระดับชาติและ
นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
และเผยแพร่ชื่อเสียง
ของคณะฯ 

1. การประชาสัมพันธ์การ
ประกวดแบบและจัดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชา
ออกแบบ 
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
โครงการพิเศษ 

โครงการประกวดแบบ นิสิตเข้าร่วมโครงการ
ประกวดแบบ 

1 50 - รองฯ วิชาการ 
หน.4 สาขาวิชา 

3. คุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ต่ํากว่า
เกณฑ์ 
  

1. ควรมีการประเมิน
และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ ในกรณีที่
แผนพัฒนาอาจารย์
ในการเพิ่มคุณวุฒิ
หรือตําแหน่งทาง
วิชาการไม่เป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

1. สนับสนุนอาจารย์ให้ทํา
วิจัยและผลงานเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2. สนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมเพื่อลาศึกษาต่อเพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิ 
3. กําหนดให้มีการประเมิน
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรวิชาการ 
2. โครงการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่  

มีอาจารย์ที่ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการหรือ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

1 25  - รองฯ วิชาการ 
รองฯ บริหาร 
หน.4 สาขาวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 2. ในการประเมินผล
ควรมีการเสนอแนว
ทางการแก้ไข
ปรับปรุง หากผลที่
ได้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์หรือเป้าหมาย 
 

ควรมีการประเมินผล
โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนอาจารย์ในการ
เรียนต่อและการขอตําแหน่ง 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรวิชาการ 
2. โครงการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่  

เป็นผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

1 25 - รองฯ วิชาการ 
รองฯ บริหาร 
หน.4 สาขาวิชา 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนานสิิต 
1. การจัดบริการด้าน
สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้และ
การจัดบริการด้าน
กายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนิสิต
ยังมีน้อยและไม่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิตทุก
ระดับ 
 

1. ควรมีการ
จัดบริการด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก
และการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนิสิตให้เพิ่มมาก
ขึ้น และสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของนิสิต 

1. สนับสนุนให้มีการ
สอบถามความต้องการและ
จัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้กับนิสิตในด้าน
ต่างๆ 

1. โครงการพัฒนาพื้นที่
และการจัดบริการด้าน
กายภาพและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สําหรับนิสิต 
 

1. มีการจัดประกวดและ
พัฒนาพื้นที่ฯ มีการ
สอบถามความต้องการฯ 

1 30 - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 

2. ขาดการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการ และการนํา
ผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการมา
พัฒนาการจัดบริการ
แก่นิสิตและศิษย์เก่า 
 

ควรมีการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการและนําผล
การประเมินฯ มา
พัฒนาการจัดบริการ
แก่นิสิตและศิษย์เก่า
ต่อไป 

จัดให้มีการประเมินประจําปี 
และ จัดให้มีกล่องรับความ
คิดเห็น และการรับฟังความ
คิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการสําหรับนิสิต
ปัจจุบันและนิสิตเก่า    

มีการประเมิน การ
ให้บริการและการรับ
ความคิดเห็นผ่านสื่อ
ต่างๆ    

1 20  - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมที่จัดโดย
คณะฯ และสโมสร
นิสิตยังมีน้อย 

1. ควรมีระบบการ
ประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมให้ครบ
ทุกโครงการ และนํา
ผลสรุปการประเมินฯ 
ไปใช้ปรับปรุงการจัด
โครงการหรือกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิต 

ปรับเอกสารอนุมิติโครงการ
ให้มีข้อมูลที่ควบถ้วน
สมบูรณ์ในทุกประเด็นให้
ถูกต้องเพื่อนํามาในการ
ประเมินผล 

จัดทําโครงการแนวทางการ
ปฏิบัติการดําเนินกิจกรรม
นิสิต 

มีข้อมูลในการพัฒนา
โครงการโดยการนําผล
การประเมินมาใช้
ปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น 
75% - 95% 
 

1 50  - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 

4. ขาดหลักฐานการ
นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิตอย่างต่อเนื่อง  

  ปรับเอกสารอนุมัติโครงการ
ให้มีข้อมูลที่ควบถ้วน
สมบูรณ์ในทุกประเด็นให้
ถูกต้องเพื่อนํามาในการ
ประเมินผล 

จัดทําโครงการแนวทางการ
ปฏิบัติการดําเนินกิจกรรม
นิสิต 

มีข้อมูลในการพัฒนา
โครงการโดยการนําผล
การประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1 40  - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
1. ขาดระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
วิจัยที่สมบูรณ์และ 
คณะฯ ไม่ได้รับ
งบประมาณในการ
สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําให้ขาดอุปกรณ์
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การวิจัย 

1. ควรมีระบบการ
ติดตามหรือรายงานผล
การดําเนินการงาน 
วิจัยและงานสร้าง 
สรรค์ หรือโครงการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการโครงการได้
เสร็จตามแผนที่วางไว้ 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.จํานวนโครงการ/ปี 1 80           4,000.00  รองฯ วิจัย 

2. ควรมีกระบวนการ
สนับสนุนให้นําผลงาน
การออกแบบ หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ และนิสิตไป
ต่อยอดขยายผลเป็น
ผลงานเทียบเท่า
งานวิจัย 

2. ปรับปรุงมาตรฐานงาน
บริการออกแบบ 

2. โครงการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยประเมินผลการ
ใช้อาคาร (Post Occupancy 
Evaluation)* 

2. จํานวนแบบมาตรฐาน
เพื่อประเมินผลการใช้
อาคาร 

1 80  - รองฯ วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

2. จํานวนงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานวิจัยที่ถูกนําไป
อ้างอิง (Citation) 
รวมทั้งงานวิจัยที่
สามารถนําไปจด
สิทธิบัตรได้ยังมี
จํานวนน้อย ต่ํากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. ควรสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายการ
วิจัยกับ ม.อื่นๆ จัด
ให้มีโครงการประชุม 
สัมมนาวิชา การและ
วารสาร วิชาการของ
คณะฯ ให้มากขึ้น 
และมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ 
ตีพิมพ์ผลงานของ
คณาจารย์ให้
แพร่หลายมากขึ้น 
 
 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.สร้างแรงจูงใจในการทํา
วิจัยและตีพิมพ์ผลงาน 

1.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
2.โครงการปรับปรุงและ
จัดทําระเบียบที่เอื้อต่อการ
ผลิตผลงานวิจัย 

1.จํานวนรายชื่อสถาบัน
ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการวิจัย 
2.จํานวนรายชื่ออาจารย์
พร้อมผลงานวิจัยบนเว็บ
ไซด์คณะฯ 
3.จํานวนระเบียบ/เกณฑ์
ที่ได้รับการปรับปรุง 

1 80           4,000.00  รองฯ วิจัย 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
1. หน่วยงานที่ทําหน้าที่
ให้บริการทางวิชาการ มี
บุคลากรจํานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระ
งานที่ทํา ด้วยเหตุที่
ได้รับค่าตอบแทนงาน
บริการฯ ตามระเบียบ
ราชการน้อยกว่า
มาตรฐานวิชาชีพ ทําให้
ไม่เกิดแรงจูงใจในการ
จ้างงาน 

1. ควรมีระบบการจ้าง
งานนิสิตระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา 
เพื่อให้ทํางานใน
หน่วยงานบริการทาง
วิชาการได ้ หรือนิสิต
จะสามารถใช้เป็น
สถานที่ฝึกงานภาคฤดู
ร้อนได ้และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองได้เป็นอย่างด ี
 
 

1. ปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การเงินขององค์กร 

1.โครงการแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินขององค์กรด้านการ
ลดค่าใช้จ่าย 

1.จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่มีนิสิตเข้า
ร่วมงาน 
 

2 100  - รองฯ วิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ขาดการประเมินความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ทางวิชาการทุกโครงการ
จากหน่วยงานที่จ้างงาน  
ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของ
ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ  
ได้ตามระบบ 

1. ควรมีหน่วยงานของ
คณะฯ ช่วยจัดทําระบบ
การประเมินความพึง
พอใจให้กับศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ 
เพื่อให้ผลการประเมิน
นําไปพัฒนาการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป 

1. ปรับปรุงมาตรฐานงาน
บริการออกแบบ 

1.โครงการการปรับปรุง
มาตรฐานงานบริการ
ออกแบบ 

1.จํานวนโครงการที่ได้รับ
การประเมิน 
 
 

1 80  - รองฯ วิจัย 

3. ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับบุคลากร
และหน่วยงานบริการทาง
วิชาการให้กับหน่วยงาน
ภายนอกได้รับทราบมาก
เพียงพอ เพื่อจูงใจให้มาใช้
บริการศูนยว์ิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ 

1. คณะฯ ควรมีการจัด
วางระบบ หรือระเบยีบ
การดําเนิน งานของ
หน่วยงานบริการทาง
วิชาการให้มีความคล่อง 
ตัวและมีอสิระจากกรอบ
ที่เป็นอุปสรรคในการรบั
งานและการคิดค่าใช้จ่าย
ดําเนินการโครงการ เพือ่
หน่วยงานจัดหารายได้ให้
คณะฯ ได้ อย่างเต็มที ่

1. ปรับโครงสร้างบริหาร
จัดการสู่หน่วยธุรกิจทาง
ปัญญา 

1. โครงการ AKU 
Knowledge Unit 

1. จํานวนการประชุม
เพื่อหารือถึงการจัดตั้ง
หน่วยฯ 
 

2 100  - รองฯ วิจัย 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
1. ยังไม่มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและการ
ประเมินผลโครงการที่
มีประสิทธิภาพ 

1. ควรมีการจัด 
ระบบการเก็บข้อมูล
ที่ชัดเจน และควรมี
การประเมินผล
โครงการให้ครบถ้วน
ทุกโครงการ ตลอด 
จนแสดงให้เห็นถึง
การนําผลการ
ประเมินที่ได้นําไป
ปรับปรุงใช้ใน
โครงการลักษณะ
เดียวกันในปีถัดไป 

จัดทําโครงการต่างของคณะ
ที่เกี่ยวกับนิสิตโดยมีการ
ประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาเขียนในโดราง
การถือผลสรุปที่นํามาใช้ใน
โครงการครั้งต่อไป 
 

โครงการประจําปี 2553 
ของคณะและของสโมสร
นิสิตคณะฯ 

มีการพัฒนาโครงการโดย
การนําผลการประเมิน
โดยมาปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

1 60  - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ขาดหลักฐาน
โครงการที่ครบถ้วนทั้ง 
33 โครงการ 

  สร้างกลยุทธ์ในการผลักดัน
ให้เกิดการติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่างๆ
โดยเน้นศูนย์กลางฝ่าย
ประสานกับกรรมการนิสิต
ประจําคณะฯ 

โครงการประจําปี 2553 
ของคณะและของสโมสร
นิสิตคณะฯ 

  2 100  - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 

3. ขาดการส่งเสริม
และเผยแพร่การ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ควรมีการ
ดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อย่างน้อย 4 ข้อแรก 
ซึ่งยังขาดการ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

สร้างกลยุทธ์ในการผลักดัน
ให้เกิดการติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่างๆ
โดยเน้นศูนย์กลางฝ่าย
ประสานกับกรรมการนิสิต
ประจําคณะฯ 

โครงการประจําปี 2553 
ของคณะและของสโมสร
นิสิตคณะฯ 

  1 50  - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 

4. งบประมาณในการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมดจํากัดอยู่เพียง
การใช้งบประมาณ
ภายในองค์กรเท่านั้น 

1. ควรมีการ
สนับสนุน
งบประมาณ การ
จัดหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกองค์กร เพื่อ
การดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดทําแบบฟอร์มอนุมัติ
กิจกรรมนิสิต 53 

โครงการ VERNADOC 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างชาติที่ลงนาม MOU 
กับคณะฯ 

  1 50  - ผช.กิจการนิสิต 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
1. เอกสารหลักฐาน
บางส่วนขาดการ
อ้างอิงแหล่งที่มา 

1. ควรบอก
แหล่งที่มาของ
เอกสารว่ามาจาก
คณะฯ หรือ
มหาวิทยาลัย 

จัดรูปแบบเอกสารให้มีการ
อ้างอิงอย่างถูกต้องครบถ้วน 

โครงการพัฒนาระบบ
เอกสารภายในองค์กรเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

มีการปรับปรุงรูปแบบ
เอกสาร และการจัดเก็บ
เอกสาร 

2 100  - รองฯ บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ขาดเอกสารที่
เกี่ยวข้องในองค์อื่นๆ 
เพื่อนํามาใช้
ประกอบการพิจารณา 

1. ควรแนบเอกสาร
องค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

จัดระบบแฟ้มเอกสาร
ประกันคุณภาพให้เกิดความ
เชื่อมโยง และ ลดความ
ซ้ําซ้อน 

โครงการพัฒนาระบบ
เอกสารภายในองค์กรเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

มีการประชุมภายใน
สํานักงานเลขานุการเพื่อ
ชี้แจงและทําความเข้าใจ 
1 ครั้ง 

2 100  - รองฯ บริหาร 

2. ควรมีการกําหนด
เป้าหมายล่วงหน้า 
เพื่อป้องกันเกิด
ปัญหา 

มีการกําหนดเป้าหมาย
ล่วงหน้า ให้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

โครงการพัฒนาคะแนน
ประกันคุณภาพคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มีการประชุม เพื่อ
กําหนดเป้าหมาย และ 
แนวทางการพัฒนา
คะแนนประกันคุณภาพ 
1 ครั้ง 

2 100  - ผช.แผนฯ 

3. ควรดําเนินการให้
ครบทุกระดับในตัว
บ่งชี้ เพื่อให้ระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีการกําหนดเป้าหมาย
ล่วงหน้า ให้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

โครงการพัฒนาคะแนน
ประกันคุณภาพคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มีการประชุม เพื่อติดตาม
การพัฒนาคะแนน
ประกันคุณภาพ 2 ครั้ง / 
ปี 

2 100  - ผช.แผนฯ 

4. ควรมีการวางแผน
บริหารจัดการในการ
ส่งเสริมบุคลากรเพื่อ
ขอตําแหน่งทาง
วิชาการให้เป็น
รูปธรรม 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
และ แนวทางการสนับสนุน
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการพัฒนาตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
และบุคลากร 

มีการจัดอบรม 1 ครั้ง
และมีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 10 คน 

2 100  - ผช.แผนฯ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่มีการนําผลการ
ประเมินโครงการ
ต่างๆไปปรับปรุง
พัฒนาในปีต่อไป 
  

1. คณะฯ ควรมี
หน่วย งานทําการ
ประเมินผลทุก
โครงการ/กิจกรรม
โดยเฉพาะ และให้
นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและ
นําไปใช้ในปีต่อไป 

มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่าย
แผนและนโยบายรับผิดชอง
ประเมินผลโครงการ ที่
ดําเนินการภายในคณะฯ 

โครงการประเมินผล
โครงการเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

มีการประเมินผล
โครงการที่ดําเนินการ
โดยคณะฯ ทุกโครงการ 

2 100  - รองฯ บริหาร 

ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
โครงการโดยเพิ่มหัวข้อการ
นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนา 

โครงการประเมินผล
โครงการเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

เอกสารโครงการร้อยละ 
75 มีการระบุถึงการ
ปรับปรุงพัฒนาโดยนําผล
จากการประเมิน
โครงการมาใช้ 

2 100  - รองฯ บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการพิเศษบาง
โครงการได้รับเงิน
รายได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
  

1. ควรใช้ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ 

วิเคราะห์และจัดทําแผนการ
ใช้ทรัพยากร 

โครงการจัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

มีแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

2 100  - รองฯ บริหาร 

จัดทําแผนการหารายได้ จาก
การจัดอบรม และการพัฒนา
วิชาการ 

โครงการจัดทําแผนการหา
รายได้ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

มีแผนการหารายได้ 1 25  - รองฯ บริหาร 

3. ไม่มีการนําระบบ
บัญชี 3 มิติมาใช้ใน
การจัดทําแผนของ
คณะฯ 

1. คณะฯ ควรจัดทํา
แผนรองรับระบบบัญชี 
3 มิติในอนาคต 

จัดทําแผนเพื่อรองรับการใช้
งานระบบบัญชี 3 มิติ 

โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับระบบบัญชี 3 มิติ 

มีการวิเคราะห์ ความ
เป็นไปได้ในการใช้งาน 

2 100  - รองฯ บริหาร 

2. ควรกําหนด
หมวดหมู่ของระบบ
การเงินของเงินรายได้
ให้ตรงกับเงิน
งบประมาณ 

ปรับปรุงหมวดหมู่เงินรายได้ 
และ เงินงบประมาณให้
สอดคล้องกัน 

โครงการพัฒนาระบบบัญชี
เพื่อการวิเคราะห์  

มีการปรับเปลี่ยนหมวดหมู่
เงินรายได้และเงิน
งบประมาณเพื่อการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

2 100  - รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. เอกสารหลักฐาน
บางส่วนขาดการ
อ้างอิงแหล่งที่มา 

1. ควรมีการนํา
ระบบการประกัน
คุณภาพไปใช้อย่างมี
รูปธรรม 

การวางแผนงานและ
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการ
สร้างความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพ 

การจัดทําการเผยแพร่
ข้อมูลและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

มีการนําระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 

2 100 - ผช.ประกันฯ 
หน่วยประกัน
คุณภาพ 

กระตุ้นให้คณาจารย์และ
บุคลากรปฏิบัติตามแผนงาน
ประกันคุณภาพประจําปี 

การจัดทําแผนงานประกัน
คุณภาพป ี2554 

มีจํานวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นและ
ครบทุกองค์ประกอบ 

2 100 - ผช.ประกันฯ 

2. ขาดเอกสารองค์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นํามาประกอบการ
พิจารณา 

ควรมีการกําหนด
แผนงานให้ชัดเจน
เพ่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

กระตุ้นให้คณาจารย์และ
บุคลากรปฏิบัติตามแผนงาน
ประกันคุณภาพประจําปี 

การจัดทําแผนงานประกัน
คุณภาพปี 2554 

มีจํานวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นและ
ครบทุกองค์ประกอบ 

2 100 - ผช.ประกันฯ 

3. ขาดการวิเคราะห์
ความต้องการในการ
ใช้ทรัพยากรของ
คณะฯ เพิ่มเติม 

  มีการสํารวจความต้องการใน
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
คณะฯ และสามารถนําผล
การวิเคราะห์ไปใช้พัฒนา
ปรับปรุงได ้

การจัดทําแบบสํารวจเพื่อ
สํารวจความต้องการในการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
คณะฯ 

คณะฯ ได้ทราบความ
ต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ 

2 100 - รองฯ บริหาร 
ผช.แผนฯ 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
 
บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 

 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา 

2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 
พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 6 คน 
นิสิต จํานวน 7 คน และศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 9 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 
ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ   

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 3.81 - 3.81 4.00 4.00 3.81 4.00 4.00 3.81 ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.37 3.37 4.75 4.75 - 4.50 4.50 - 5.00 2.53 4.00 2.53 4.26 4.26 2.53 4.01 4.01 2.53 ดี ดี พอใช้ ดี ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 4.00 3.50 - 3.67 3.00 - - - - - 4.00 3.50 - 3.67 3.00 - ดี พอใช้ - ดี พอใช้ - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  1.16 1.16 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 2.24 - 2.24 3.72 3.72 2.24 3.72 3.72 2.24 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- - 4.25 4.25 - 3.75 3.75 - - 4.14 - 4.14 4.25 4.25 4.14 3.75 3.75 4.14 ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - - - - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - ดีมาก ดีมาก - ดี ดี - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.05 - 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.82 2.82 4.58 4.56 5.00 4.32 4.28 5.00 5.00 3.24 4.00 3.24 4.30 4.27 3.36 4.05 4.01 3.36       

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี ดี พอใช้       
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  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีระบบในการปลูกฝังความคดิ และสอดแทรกการให้ความรู้ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมยั่งยืนในระบบ 
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ 

2. มีงานบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกจํานวนมาก และม ี
การนําประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. พ้ืนที่สําหรับให้บริการนิสิตในด้านการทําวิทยานิพนธ์ ด้านสวัสดิการและอํานวยความสะดวกต่างๆ 

เช่น โรงอาหาร ยังไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 
2. ขาดกลไกในการรวบรวมข้อมูลผลงานการให้บริการทางวิชาการ และงานวิจัยที่มีประสทิธิภาพ ทําให้

ข้อมูลไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. คณะควรจัดทําแผนการปรับปรุงอาคาร สถานที่ในส่วนที่เป็นความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้มีเป้าหมาย

ที่ชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไร แล้วเสร็จเมื่อใด และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงห้องสตูดิโอให้เอื้อต่อการเรียนการสอนต่ออาจารย์และนิสิต  

2. คณะควรสร้างกลไกในการจดัเก็บข้อมูล ผลงานบริการทางวิชาการ ผลงานวิจัย และควรมีมาตรการ 
กํากับเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นวัตกรรมหรือแนวปฏบิตัิท่ีด ี

1. มีการใช้กระดาษ recycle ในงานธุรการต่างๆ ภายในคณะอย่างสม่ําเสมอ และมีโครงการสนับสนุนการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุด หรือไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงและนําไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2552 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2552 พบว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี โดยมี
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 27 กิจกรรม มีการดําเนินงานครบทั้ง 27 กิจกรรม   
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบ่งชี้ จาก 50 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ 
โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.46 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ 
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.44 อยู่ในเกณฑ์ดี 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่
ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย               
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
เวลา 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
เวลา 09.30 – 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 -   ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์  
      และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 
เวลา 09.45 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2552 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
1.   ข้อมลูพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
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2.   สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนี 
ประเมิน  คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ  และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3.   ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4.   แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5.   นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 

ตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 2211 (ห้องอาหาร ช้ัน 2) 
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 
   เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไมใ่ช่ผู้บรหิาร ของแต่ละภาควิชา จํานวน 5 คน 
   เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที่ 2 กลุ่มนสิิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน 7 คน 
   เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที่ 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จาํนวน 9 คน  
   เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มที่ 4 กลุ่มบคุลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 6 คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 
 
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
เวลา 08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
เวลา 09.00 – 10.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- ห้องสมุด 
- ห้องบรรยาย 
- ห้องปฏิบัตกิารนิสิต 
- ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ์
- ห้องปฏิบัตกิาร Scrap Lab 
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร ์

เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 2211 (ห้องอาหาร ช้ัน 2) 
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหารและ

บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2                
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 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 ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานภาพรวมรายองค์ประกอบคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดังนี้ 
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ตารางที ่17  ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   2.39 4.27 4.01 21.00 15.00 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   2.50 4.30 4.05 21.00 15.00 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)   3.00 4.00 4.00 1.00 1.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 7 7 6 7 3.00 4.00 4.00 / / 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ. 8 ตัวบ่งชี้)   1.25 4.26 4.01 6.00 4.00 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
ข้อ 7 6 6 7 6 5.00 4.00 4.00 x x 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

15 31.250 15.5 29.245 15.5 29.245 31.25 29.25 2.60 2.44 2.44 x x 
48 53 53 

ผลต่างค่าร้อย
ละ (เงื่อนไข 2) 

3.600 0.935 0.005   1.50 0.39 0.00   

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

7 14.583 8.5 16.038 8.5 16.038 15.09 16 2.43 2.67 2.67 / / 
48 53 53 

ผลต่างค่าร้อย
ละ 

(เงื่อนไข 2) 

2.397 1.458 0.002   2.00 1.21 0.00   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ n/a 7 6 7 7 0.00 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ  ข้อที่ 5 ไม่พบการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บคุลากรสายสนับสนนุ 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศกึษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ n/a 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00 / / 

หมายเหตุ : ข้อมูลจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้กับนิสิต ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานและสํานักบริการคอมพิวเตอร์ สบค. ซึ่งมีจํานวน FTES 367.7 คน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,028 เครื่อง คิดเป็น
สัดส่วน 0.36 FTES ต่อเครื่อง 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 
ข้อ n/a 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00 / / 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ n/a 6 6 6 6 0.00 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ n/a 5 4 5 5 0.00 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ : ข้อ 5 ไม่พบนิสิตที่ได้รับรางวัลยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ประเมิน 
องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้)   2.67 4.00 3.67 3.00 2.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ n/a 5 5 5 5 0.00 3.00 3.00 / / 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 3 5 3 5 5 3.00 4.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ข้อ 3 ไม่พบกิจกรรมของนิสิตระดับบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้)   4.33 3.72 3.72 2.00 2.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 6 7 7 6 7 4.00 5.00 5.00 / / 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 4 6 6 6 6 4.00 5.00 5.00 / / 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดส่วน 18,664,428.00 424,191.55 2,047,800.00 41,791.84 2,047,800.00 41,791.84 450,000.00 50,000.00 5.00 1.16 1.16 x x 

44.00 49.00 49.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้)   2.50 5.00 5.00 2.00 2.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สงัคม 
ข้อ 6 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / / 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ n/a 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)   3.00 5.00 5.00 1.00 1.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ข้อ 3 5 5 4 5 3.00 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้)   2.25 4.25 3.75 4.00 2.00 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผูบ้ริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 5 6 5 5 6 3.00 4.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ข้อ 1 ไม่พบการประเมินคณะกรรมการประจําคณะฯ 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน

เรียนรู้ 
ข้อ 2 4 3 4 4 2.00 4.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ข้อ2 ไม่พบการจัดเก็บความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 
ข้อ n/a 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 5 4.00 4.00 4.00 / / 
องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)   5.00 5.00 4.00 1.00 0.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 7 7 5.00 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ : ข้อ 1 ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)   0.00 5.00 5.00 1.00 1.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 7 9 9 7 9 4.00 5.00 5.00 / / 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 
4.00 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับ ดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย (Research University) และการเป็นมหาวิทยาลัยที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (KU Green)   
 

จุดที่ควรพฒันา 
-  

ข้อเสนอแนะ 
 -  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.26 อยู่ระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับ ดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีปรัชญา และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์อย่าง

ชัดเจนในทุกหลักสูตร และหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2. มีระบบ กลไก และกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม 
ในการมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการตามแนวปรัชญาแนวคิดทาง
สถาปัตยกรรม การวางผัง การวางแผน เพื่อความย่ังยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. มีกระบวนการและมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ สามารถสร้างทักษะด้านวิชาชีพอย่างรอบด้าน และทกัษะด้านความคิด วิเคราะห์ให้บัณฑติ
ประกอบวิชาชีพได้ดี 

4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาการได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รวมถึง
การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ 

5. นิสิตได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ และวิชาชีพจํานวนมาก เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมี
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมของนิสิตหลายๆ โครงการ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ อย่างสม่ําเสมอ 

6. มีการนําผลงาน องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่สังคมมาบูรณาการกับหลักสูตรและ
รายวิชาเพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
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7. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน ตาม
แนวคิดปรัชญาของคณะฯ ทุ่มเทกับการใหค้วามรู้แก่นิสิต มีความใกล้ชิดกับนิสิตเป็นอย่างมาก 

จุดที่ควรพฒันา 
1. คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจํามีสัดส่วนน้อย ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยกลุ่มที่เน้นการวจิัย (กลุม่ ง.) 
2. จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย มจีํานวนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

จํานวนนิสิตทั้งหมดในทุกระดบัการศึกษา 
3. ยังไม่มีการติดตามนําผลการสํารวจหรือประเมินความต้องการของนิสิตในการทําวิจัยช้ันเรียนมาปรับใช้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
4. บัณฑิตที่มีงานทําแล้วสามารถปฏิบัติงานตามสายงานวิชาชีพได้ดี แต่ยังขาดความเข้าใจในกระบวนการ 

หรือภาพรวมของขอบเขตงานในการประกอบวิชาชีพ 
5. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ทําให้มผีลกระทบต่อการผลิตผลงานตามภาระหน้าที่ด้านอื่นๆ เช่น การ

ทํางานวิจัย การผลิตตํารา และผลงานวิชาการด้านอื่นๆ  
6. ทรัพยากรทางกายภาพ และอาคารสถานที่บางส่วนที่สนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ  
7. ขาดการใช้ระบบสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อการจัดเก็บข้อมูล การประเมินผล และการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําระบบหรือกลไกในการส่งเสริมใหค้ณาจารย์สามารถจัดสรรเวลาเพื่อศึกษาต่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ 

ทําตําแหน่งวิชาการ และผลิตผลงานทางวิชาการ 
2. จัดทําแผนกลยทุธ์ที่เหมาะสมในการรับนิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเน้นการวิจัยให้

สามารถรับนิสติได้มากขึ้น 
3. ควรสร้างกลไก และส่งเสริมให้นิสิตได้รับรางวัล การยกย่อง การประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม 

จริยธรรมจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
5. ควรจัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพ และจัดหาทุนสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอก เพื่อ

นํามาพัฒนาอาคารสถานที ่ให้รองรับความต้องการด้านการเรียนการสอน และเพื่ออํานวยความสะดวก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับ ดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
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  จุดแข็ง 
- 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ในการจัดกิจกรรมการให้คําปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลข่าวสารแก่นิสติไม่มีการประเมินผลของ

กิจกรรมเพื่อวัดคุณภาพการให้บริการแก่นิสติทุกกิจกรรม พร้อมทั้งนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
2. กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตยังไม่ได้นํากระบวนการด้านการประกันคุณภาพมาใช้อย่างครบวงจร 

และกิจกรรมในส่วนของนิสิตบัณฑิตศึกษา ยังไม่ชัดเจนตามเกณฑ์การประเมิน (วงจร PDCA) 
3. ไม่มีการประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่จดักิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผน หรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมพฒันานิสิต 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรใหม้ีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมที่จัดให้แก่นิสิตทุกกิจกรรม เพื่อใหส้ามารถนําผลที่ได้

จากการประเมินมาวางแผนและมาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างระบบ ข้อปฏิบัติ และกลไกที่ควบคุมใหก้ารดําเนินการด้านกิจกรรมนิสิต มีการนํากระบวนการ 

PDCA มาใช้ในทุกกิจกรรม และควรสนับสนนุให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีกิจกรรมด้านพัฒนานิสิต 
อย่างน้อย 2 ประเภทในกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 

3. คณะฯ ควรประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนทีจ่ัดกิจกรรมใน
แต่ละปี และนําผลการประเมนินั้นมาวางแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมของนิสิตในครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 3.72 อยู่ระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับ ดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบการพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจนทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เช่น คู่มือวิจัย  โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

2. มีกลไกการพัฒนางานวิจัยทั้งในรูปของคณะกรรมการวิจัย และเมธีวิจัย ซึง่เอื้อประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนระบบการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลของการรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นระบบ  
2. การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อนําไปสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณยังไม่กว้างขวาง และไม่

นําไปสู่การเป็น Business Unit ของคณะ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลการรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเอื้อให้กับนักวิจัย สามารถ

นําข้อมูลเข้าระบบได้อย่างสะดวก และคณะสามารถติดตาม บริหารการดําเนินงานของงานวิจัยได้ 
2. ควรสร้างความตระหนักให้กับนักวิจัยรวมถึงคณาจารย์ที่จะทํางานวิจัย ให้เห็นความสําคัญของการ

บันทึกข้อมูลงานวิจัยของตนเองลงในระบบส่วนกลางของคณะฯ 
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3. ควรสร้างความเข้าใจ และร่วมมือในการเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัย ในการกําหนดกลุ่มสาขางานวิจัย
ของคณะฯ ใหต้รงกับสภาพธรรมชาติขององค์ความรู้ในศาสตร์ของงานสถาปัตยกรรม 

4. ควรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และมกีารบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ในการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
2. มีการประเมินผลความสําเร็จ และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. มีกระบวนการบริการทางวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และ

คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะดําเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. การประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ยังไม่ครบทุกโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมิน และนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ 

ทางวิชาการให้ครบทุกโครงการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บรกิารทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ 

และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 
อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีผลงานการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เด่นชัด          

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการเพิ่มพูนประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการส่งเสริมและเผยแพรกิ่จกรรมการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติ  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.25 
อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับ ดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหอ้าจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สมัมนา  
 ลาศึกษาต่อ และเสนอผลงานทางวิชาการ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
2. ยังไม่มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ยังไม่มีการรวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร ่
 ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ยังไม่มีการนําความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดล่วงหน้า 
2. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
3. ควรมีการรวบรวมความรู้ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ควรมีการนํากระบวนการจัดการความรู้จากบุคลากรของคณะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 
อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับ ดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
- 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินของคณะ อาจทําให้เกิดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ด้านการเงินในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว โดยเฉพาะการประมาณการรายรับจากเงินรายได้ 

และประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายประจํา หมวดเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ
งานของบุคลากร คํานึงถึงอัตราเงินเฟ้อ การปรับเงินเดือน และงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ใน
อนาคต เช่น การปรับปรุงอาคาร การจัดหาครุภัณฑ์ใหม ่

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 
5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการนาํเอกลักษณ์ของคณะด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มากําหนดตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ 

ได้อย่างชัดเจน และสามารถนําไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ เช่น การนํากระดาษ 
recycle มาใช้  

จุดที่ควรพฒันา 
1. นิสิตยังขาดความรู้ในด้านกระบวนการของการประกันคุณภาพ 
2. ยังไม่มีการบูรณาการระบบประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานประจําของบุคลากร 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรหาแนวทางในการเพิ่มความรู้ด้านกระบวนการของการประกันคุณภาพให้แก่นิสิตทุกระดับ 
2. คณะฯ ควรหากระบวนการในการบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้าเป็นระบบงานประจําของบุคลากร 

เช่น จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นกิจวัตรประจําวันโดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบการประเมิน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับคณะวิชา 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

2.82 2.82 4.59 4.56 4.35 4.31 - - 4.25 4.21 4.06 4.01 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- - 4.57 4.57 4.14 4.14 - - 4.57 4.57 4.14 4.14 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

2.82 2.82 4.60 4.56 4.50 4.44 - - 4.09 4.02 4.02 3.94 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  

- - 4.50 4.50 4.00 4.00 - - 4.50 4.50 4.00 4.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ของทุก
มาตรฐาน (สกอ.) 

2.82 2.82 4.58 4.56 4.32 4.28 5.00 4.00 4.30 4.27 4.05 4.01 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 
ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และตัวบ่งชี้ สกอ. สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีศักยภาพในการพัฒนานิสิต
เพื่อให้ได้รับความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม อย่างไรก็ตามคณะฯ ควรสนับสนุนให้นิสิต
ได้รับรางวัลยกย่อง หรือชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ประเมินฯ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.01, 4.14 ทั้งตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และในมาตรฐานที่ 2 ข ตัวบ่งชี้ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94 สะท้อนให้
เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีผู้บริหารดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ สามารถกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานและถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ส่งผลให้การบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน บรรลุผลอยู่ในระดับดีถึงดี  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. ตัวบ่งชี้ สกอ. สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงด้านการวิจัย รวมทั้ง
มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่าง แต่ยังขาดการนําความรู้มาที่ได้จากการจัดการความรู้มาเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.01 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 19 

 
ตารางที ่19  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 4.57 4.50 4.43 4.33 5.00 4.00 4.63 4.57 4.38 4.29 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.56 4.56 4.33 4.33 - - 4.60 4.60 4.40 4.40 

3. ด้านการเงิน 1.16 1.16 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 3.08 3.08 2.58 2.58 

4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

2.56 2.56 4.50 4.50 4.00 4.00 - - 3.53 3.53 3.28 3.28 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

2.82 2.82 4.58 4.56 4.32 4.28 5.00 4.00 4.30 4.27 4.05 4.01 

ผลการประเมนิ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.38 และตัวบ่งชี้ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี สะท้อน ให้เห็นว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ซึ่งมีบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม มีการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
ตลอดจนมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการในการการสอนและการวิจัย แต่
ทั้งนี้ยังขาดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตระดับบัณฑิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และตัวบ่งชี้ 
สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 สะท้อนให้เห็นว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน มีกํากับดูแล ติดตามและการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะยังไม่มีการดําเนินการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดทั้งมีกระบวนการประเมินภายในของหลักสูตร และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ต่อไป 

- ด้านการเงิน  พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และตัวบ่งชี้ สกอ. 
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.58 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเงินที่มาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้ง
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ภายในและภายนอกต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้  อีกทั้งคณะยังขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผล
ให้กลไกการหารายได้เพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินงานและงานวิจัยของคณะน้อยลง คณะจึงจําเป็นต้องจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งหามาตรการในการหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ให้เพิ่มมากขึ้น  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ทั้งตัวบ่งชี้ 
สกอ.+ มก. ตัวบ่งชี้ สกอ.  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.28 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการน้อย  และคณะยังขาดการรวบรวมความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมของคณาจารย์ที่มี
ความชํานาญในแต่ละด้านเป็นลายลักษณ์อักษร   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับคณะวิชามี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.05 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 20 

 
ตารางที่ 20  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ สถ. กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

3.37 3.37 4.50 4.50 4.10 4.10 - - 4.24 4.24 3.93 3.93 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 
   2) ด้านวิชาการ 2.56 2.56 4.67 4.67 4.33 4.33 - - 3.82 3.82 3.62 3.62 
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 4.00 4.00 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.33 4.33 4.00 4.00 - - 4.33 4.33 4.00 4.00 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

1.16 1.16 4.67 4.63 4.56 4.50 5.00 4.00 4.38 4.32 4.20 4.12 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.25 4.00 4.00 2.75 5.00 4.00 4.40 4.25 4.00 3.75 
   2) ด้านการวิจัย 1.16 1.16 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 3.72 3.72 3.72 3.72 
   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - - 5.00 5.00 5.00 5.00 -   5.00 5.00 5.00 5.00 
   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - 5.00 5.00 5.00 5.00 -   5.00 5.00 5.00 5.00 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

2.82 2.82 4.58 4.56 4.32 4.05 5.00 4.00 4.30 4.27 4.05 4.01 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี               

ได้คะแนนเฉลี่ย 3.93 ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และ สกอ. สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกายภาพ วิชาการ และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่เพียงพอกับความต้องการ  
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- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 และ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.12 ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ด้านการผลิต
บัณฑิต สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะจุดเน้นของคณะทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นิสิตทั้งในและนอกสถานที่  ด้านการวิจัย ซึ่งคณะจําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
และกลไกการสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้น ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  
พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของงานบริการวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะมีการนําทักษะความรู้ด้านศีลปะและวัฒนธรรมมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังทั้งด้านความรู้ 
จิตสํานึกในการเรียนรู้วัฒนธรรม 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ช่อง KPI 

ที่อ้างอิง 
รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
2551 2552 2553 2553 

    องค์ประกอบที ่1            

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ   5 7 7 
2 1.1 ข้อ 3-

5 
 จํานวนตัวบง่ช้ีของแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงีบประมาณทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้   36 34 34 

3       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
 

  n/a 16 16 

4       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย 
 

  n/a 6 6 

5       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

  n/a 5 5 

6       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

  n/a 1 1 

7       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ    n/a 6 6 
8    จํานวนตัวบง่ช้ีของแผนปฏิบัติงาน

ประจําปทีี่บรรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้   28 23 23 

9       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
 

  n/a 7 7 

10       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย 
 

  n/a 6 6 

11       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

  n/a 4 4 

12       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

  n/a 1 1 

13       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ    n/a 5 5 
14 1.1 ข้อ 8  จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจาํคณะ
ทั้งหมด 

ข้อ   n/a n/a n/a 

15    จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจาํคณะที่
นําไปทบทวน/ปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิารประจําป ี

ข้อ   n/a 5 5 

16 สมศ. 
16.2 

 ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑติท่ีมีคุณลักษณะตาม          
อัตลักษณ ์

ค่าคะแนน     3.81  

17    จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมนิ
ท้ังหมด 

คน     14  

18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั 

ข้อ       

    องค์ประกอบที ่2            

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ   7 6 6 

20 2.1  จํานวนหลกัสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   5 5 5 
21       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   2 2 2 
22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   0 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
23       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   2 2 2 
24         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   1 1 1 

25         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   0 0 0 

26         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

27         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร   1 1 1 

28         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร   0 0 0 

29       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   1 1 1 
30 2.1 ข้อ 3-

8 
 จํานวนหลกัสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่

เปิดสอนทั้งหมด 
หลักสูตร   3 3 3 

31       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   0 0 0 
32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   0 0 0 
33        -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   2 2 2 
34         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   1 1 1 

35         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   0 0 0 

36         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

37         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร   1 1 1 

38         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร   0 0 0 

39       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   1 1 1 
40 2.1 ข้อ 3-

6 
 จํานวนหลกัสูตร (วิชาชีพ) ที่เปดิสอน

ทั้งหมด 
หลักสูตร   2 2 2 

41       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   2 2 2 
42       - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร   0 0 0 
43       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   0 0 0 

44         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

45         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   0 0 0 

46         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
47         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ

แผน ก  
หลักสูตร   0 0 0 

48         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร   0 0 0 

49       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   0 0 0 
50    จํานวนหลกัสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตร   3 3 3 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   0 0 0 
52       - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร   0 0 0 
53       -  ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   2 2 2 
54         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   1 1 1 

55         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   0 0 0 

56         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

57         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร   1 1 1 

58         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร   0 0 0 

59       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   1 1 1 
60    จํานวนหลกัสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 และ
เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีท่ี
เป็นหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร   2 2 2 

61       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   2 2 2 
62       - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร   0 0 0 
63       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   0 0 0 

64         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

65         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   0 0 0 

66         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

67         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร   0 0 0 

68         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร   0 0 0 

69       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   0 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
70    จํานวนหลกัสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสูตร   3 3 3 

71       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   0 0 0 
72       - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร   0 0 0 

73       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   2 2 2 
74         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   1 1 1 

75         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   0 0 0 

76         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

77         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร   1 1 1 

78         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร   0 0 0 

79       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   1 1 1 
80    จํานวนหลกัสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวชิาชีพ (กรณีท่ีเปน็
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร   2 2 2 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   2 2 2 
82       - ระดับ ป.บัณฑติ หลักสูตร   0 0 0 
83      - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร   0 0 0 
84        - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

85       - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร   0 0 0 

86        - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนทั้ง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร   0 0 0 

87        - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร   0 0 0 

88         - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร   0 0 0 

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   0 0 0 
90 2.1 ข้อ 4-

5 
 จํานวนหลกัสูตรท่ีผ่านเกณฑ์ครบทุกตัว

บ่งช้ี 
หลักสูตร   5 5 5 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
91    จํานวนหลกัสูตรท่ีผ่านเกณฑ์อย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีกําหนดในแต่ละ
ปี 

หลักสูตร   5 5 5 

92 2.6 ข้อ 4  จํานวนหลกัสตูรสาขาวิชาชพีทกุ
ระดับการศึกษาทีมี่ความร่วมมือในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสตูร 

หลักสูตร   2 2 2 

93       - ระดับปรญิญาตร ี     2 2 2 
94       - ระดับ ป.บัณฑิต     0 0 0 
95       - ระดับปรญิญาโท     0 0 0 
96       - ระดับปรญิญาเอก     0 0 0 
97 2.1 ข้อ 8  จํานวนนสิิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา (รวมนิสิตต่างประเทศ) 
คน 2340 605 624 624 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   896 377 393 393 

99        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)   11 0 0 0 
101        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)   0 0 0 0 
103          - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)     0 0 0 0 
104          - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ)    0 0 0 0 
105        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   211 107 107 107 
106          - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ)    105 64 80 80 
107          - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)    106 43 27 27 
108        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)   9 14 17 17 
109        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
110    จํานวนนสิิตตา่งประเทศปจัจบุัน

ทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  
คน 4 4 8 8 

111        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   4 4 8 8 
112        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
113        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)   0 0 0 0 
114        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
115        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)   0 0 0 0 
116          - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)    0 0 0 0 
117          - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ)   0 0 0 0 
118        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
119          - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ)    0 0 0 0 
120          - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)    0 0 0 0 
121        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)   0 0 0 0 
122        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
123 2.1 ข้อ ค 

และ 2.5 
ข้อ 1 

 จํานวนนสิิตเตม็เวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES 349.52 324.94 367.71 367.71 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   284.85 294.36 283.65 283.65 
125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
126        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)   0 0 0 0 
127        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)   0 0 0 0 
129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   60.13 21.33 71.81 71.81 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
130        - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ) 
  0 0 0 0 

131        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)   4.54 9.25 12.25 12.25 
132        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)   0 0 0 0 
133 สมศ. 1   จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีทั้งหมด 
คน 57 50 57  

134  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทํา 

  57 48 54  

135    จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ไดง้านทํา 

  46 33 35  

136    จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

  3 8 1  

137    จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่มีงานทําประจําก่อนเข้า
ศึกษา 

  0 0 3  

138    จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีที่ศึกษาต่อระดบัผู้สาํเร็จการศึกษา 

  4 4 3  

139    จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโททั้งหมด (ภาคปกตแิละภาค
พิเศษ) 

  27 27 25  

140       - ระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ก (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) 

  4 7 11  

141       - ระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ข (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) 

  23 20 14  

142    จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 0 0 1  

143    เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

บาท 7,630.00 13,806.00 14,300.00  

144 สมศ. 2  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน 0 0 14  

145       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่ม
สาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน 0 0 0  

146       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน n/a n/a 3.82  

147    จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโท
ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหล่งชาต ิ
(แบ่งเปน็ 2 กรณี) 

คน 0 0 0  

148       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่ม
สาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน 0 0 0  
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
149       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 0 0 0  

150    จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
เอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาต ิ(แบ่งเปน็ 2 กรณี) 

คน 0 0 0  

151       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่ม
สาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน 0 0 0  

152       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 0 0 0  

153 2.2  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (รวม
อาจารย์ชาวต่างประเทศ) 

คน 53 48 53 53 

154    จํานวนอาจารยป์ระจําทีล่าศึกษาต่อ   4 4 4 4 

155    จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  1 1 1 1 

156    จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

  32 28 32.50 32.5 

157    จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

  16 15 15.50 15.5 

158    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผา่นมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิม่ขึ้น
ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ 27.65 30.18 31.25 29.25 

159 2.3 และ 
สมศ. 14 

 จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดที่ดาํรง
ตําแหน่งอาจารย ์

คน 35 30 32.50 32.5 

160     -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

  1 1 0 0 

161       -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  24 19 22.50 22.5 

162       -  จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  10 10 10 10 

163    จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดที่ดาํรง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คน 10 11 12 12 

164       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

  1 1 1 1 

165       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  7 8 9 9 

166       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  2 2 2 2 

167    จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดที่ดาํรง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

คน 5 5 6 6 

168       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

  0 0 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
169       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 
  3 3 4 4 

170       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  2 2 2 2 

171    จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดที่ดาํรง
ตําแหน่งศาสตราจารย ์

คน 3 2 2.50 2.5 

172       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

  0 0 0 0 

173       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 

  1 1 1 1 

174       -  จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

  2 1 1.50 1.5 

175    ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารง
ตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปีการศึกษาที่
ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑป์ระเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึน้ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ 38.29 35.84 37.50 38.68 

176    ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดํารง
ตําแหน่ง รศ. และ ศ. ปีการศึกษาทีผ่่านมา 
(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ 17.02 16.98 14.58 16.04 

177    จํานวนอาจารยป์ระจําชาว
ต่างประเทศทั้งหมด 

คน 1 2 2 2 

178    จํานวนอาจารยป์ระจําชาวต่างประเทศ ที่
ลาศึกษาต่อ 

  0 0 0 0 

179    จํานวนอาจารยป์ระจําชาวต่างประเทศ 
ที่มีวุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

  0 0 0 0 

180    จํานวนอาจารยป์ระจําชาวต่างประเทศ 
ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

  0 1 0 0 

181    จํานวนอาจารยป์ระจําชาว
ต่างประเทศ ที่มีวุฒิปรญิญาเอกหรอื
เทียบเท่า 

  0 0 2 2 

182    จํานวนอาจารยป์ระจําชาวต่างประเทศ 
ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์

  0 0 1 1 

183    จํานวนอาจารยป์ระจําชาวต่างประเทศ 
ที่ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

  0 0 0 0 

184    จํานวนอาจารยป์ระจําตา่งประเทศ ที่
ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย ์

  0 0 0 0 

185    จํานวนอาจารยป์ระจําตา่งประเทศ ที่
ดํารงตําแหนง่ศาสตราจารย ์

  1 1 1 1 

186 สมศ. 14  ผลรวมค่าน้ําหนักระดับคุณภาพ
อาจารย ์ 

คะแนน 191 174 194  

187 สมศ. 3  จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ)์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญาโท) 

ช้ินงาน 7 7 9  

188        - การประชุมวิชาการระดับชาติ   7 7 9  
189        - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   0 0 0  
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI 
  0 0 0  

191        - วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. 
รับรอง 

  0 0 0  

192        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

  0 0 0  

193        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

  0 0 0  

194 สมศ. 3  จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จาก
ศิลปนพินธ์ที่เผยแพร ่(ปริญญาโท)   

ช้ินงาน 0 0 0  

195        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

  0 0 0  

196        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ 

  0 0 0  

197        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  0 0 0  

198        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

  0 0 0  

199        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
นานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 

  0 0 0  

200 สมศ. 4  จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ที่ตพีมิพ์เผยแพร่ (ปริญญา
เอก)  

ช้ินงาน 0 0 1  

201       - การประชุมวิชาการระดับชาติ   0 0 1  
202       - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   0 0 0  
203       - วารสารวิชาการระดับชาติ   0 0 0  
204       - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูลสากล 
  0 0 0  

205        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

  0 0 0  

206        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

  0 0 0  

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

ข้อ   n/a 7 6 

208    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ท้ังหมด 

คน   28 28 28 

209    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพ 

    22 10 10 

210         -  ในประเทศ     22 10 10 
211         -  ต่างประเทศ     0 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
212    งบประมาณสาํหรับพัฒนาอาจารย์ท้ัง

ในและตา่งประเทศ 
บาท   100,600.00 297,757.00 297,757.00 

213 2.5  ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ   n/a 7 7 

214 2.5 ข้อ 1     - จํานวนคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นิสิต  เครื่อง   n/a 996 1,028 
215       - จํานวน Notebook และ Mobile 

Device ต่างๆ ของนิสิตท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง   n/a 1,033.00  

216 2.5 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนนเตม็ 

5) 

  n/a 3.74 3.74  

217    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

    n/a 3.91  3.91 

218    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 

    n/a 3.96  3.96 

219    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

    n/a n/a  n/a 

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ   n/a 7  7 

221 2.6 ข้อ 2  จํานวนหลักสูตรที่มีรายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุก
รายวิชา 

หลักสูตร   5 5  5 

222 2.6 ข้อ 3  จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
หรือจากการทําวิจัย 

    5 5  5 

223 2.6 ข้อ 4  จํานวนหลักสูตรที่มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

    5 5  5 

224 2.6 ข้อ 5  จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม
การเรียนการสอนของคณาจารย์ 

ช้ินงาน   0 0  0 

225    จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้มีการ
แลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

    0 0  0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
226 2.6 ข้อ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

ในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจากคา่ 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
รายวิชาในแต่ละหลักสูตรแยกตามระดับ
ปริญญา 

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนน
เต็ม 5) 

  4.48 4.37 4.37 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   4.48 4.37  4.37 
228        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)      -  -  - 
229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)      -  -  - 
230        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)      -  -  - 
231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)      -  - -  
232        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)      -  - -  
233        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)      -  -  - 
234        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)      -  -  - 
235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ   n/a 6  6 

236 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ   n/a 5 4 

237 2.8 ข้อ 3  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ   n/a 23.00  23 

238 2.8 ข้อ 4  จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบ่งช้ี   n/a n/a  n/a 

239    จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่บรรลุเป้าหมาย 

    n/a n/a   n/a 

240 2.8 ข้อ 5  จํานวนนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

คน   n/a n/a  n/a 

241    จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตที่ได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

กิจกรรม   n/a n/a  n/a 

    องค์ประกอบที ่3            

242 3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ข้อ   n/a 5 5 

243 3.1 ข้อ 1 
- 5 

 จํานวนกิจกรรมการให้คําปรกึษาและ
การจัดบรกิาร 

กิจกรรม   0 11 11 

244     - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการ
ใช้ชีวิตแก่นิสิต 

    n/a 3 3 

245       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

    n/a 3 3 

246       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

    n/a 3 3 

247       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศษิย์เก่า 

    n/a 1 1 

248       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศษิยเ์ก่า 

    n/a 1 1 

249 3.1 ข้อ 6  ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิาร คะแนน 
(เทียบจาก

  0.00 0.00 0.00 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
250      -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการให้

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต 

คะแนนเต็ม 
5) 

  0 0 0 

251     -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  0 0 0 

252      -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

  0 0 0 

253     -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  0 0 0 

254     -  ผลการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิยเ์ก่า 

  0 0 0 

255 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ   3 5 3 

256 3.2 ข้อ 3  จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมกีารนาํความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

กิจกรรม   0 10 10 

257       - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 

    0 1 1 

258       - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

    0 1  1

259       - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

    0 1 1 

260       - จํานวนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

    0 3 3 

261       -  จํานวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    0 4 4 

262    ผลการประเมินคุณภาพการให้บรกิาร
นิสิต  

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนน
เต็ม 5) 

  0.00 2.00 2.00 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  0 1  1 

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

    0 1  1 

265         -  ผลการประเมินกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

    0 1  1 

266         -  ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

    0 3  3 

267         -  ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    0 4  4 

268 3.3  ระบบการใหคํ้าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ   5 5 5 

    องค์ประกอบที ่4            

269 4.1  จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็น
นักวิจัยท้ังหมด 

คน 0 0 0 0 

270    จํานวนนกัวจิัยท่ีลาศึกษาต่อ     0 0 0 
271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

และงานสรา้งสรรค์ 
ข้อ   6 7  7 

272 4.1 ข้อ 3  จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยั
ประจําทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพดา้น
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คน   0 12 12 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
273    จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยั

ประจําทีไ่ด้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

    0 12 12 

274 4.1 ข้อ 4 
และ 4.3 

 จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 

บาท 10,469,133.34 18,664,428.00 2,047,800.00 2,047,800.00 

275      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย 

  3,564,000.00 3,265,931.00 1,547,800.00 1,547,800.00 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตัว   204,000.00 283,250.00 115,300.00 115,300.00 
277          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3,360,000.00 2,982,681.00 1,432,500.00 1,432,500.00 

278        - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  6,905,133.34 15,398,497.00 500,000.00 500,000.00 

279    จํานวนอาจารยป์ระจําทีไ่ด้รับทนุวิจัย
ทั้งภายในและ/หรือภายนอก (ไม่นับซํ้า) 

คน 38 39 5 5 

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ   4 6 6 

281 4.2  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

ช่ือเรื่อง 38 40 12 12 

282 4.2 ข้อ 1  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ช่ือเรื่อง 38 20 13 13 

283 4.2 ข้อ 4  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ช่ือเรื่อง 0 32 26  26 

284 4.2 ข้อ 6  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิธบิัตร 

ช่ือเรื่อง 0 0 0 0 

285    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่างขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุ
สิทธิบัตร  

  0.5 0.5 0 0 

286    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จด
ทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์

  0 0 0 0 

287 สมศ. 5  จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ช้ินงาน 25 25 13  

288        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

  13 10 8  

289        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  0 0 0  

290        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 

  9 11 3  

291        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. รับรอง 

  3 4 1  

292        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกอ. 
รับรอง (ไม่รวม ISI) 

  0 0 0  

293        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI 

  0 0 1  

294 สมศ. 5  จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ 

ช้ินงาน 2 4 4  
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
295         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

  0 1 0  

296         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

  2 3 4  

297         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

  0 0 0  

298         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

  0 0 0  

299         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
นานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 

  0 0 0  

300 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  

ช้ินงาน 3 8 1  

301         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการ 

  0 0 0  

302         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ 

  3 5 1  

303         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ 

  0 2 0  

304         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

  0 1 0  

305 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่
นําไปใชป้ระโยชน์ภายนอกสถาบนั  

ช้ินงาน 2 5 5  

306         -  จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

  0 0 0  

307         -  จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

  1 3 2  

308         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ 

  0 0 0  

309         - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  1 2 3  

310 สมศ. 7  จํานวนรวมของผลงานวิชาการ ช้ินงาน 5 6 5  
311         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
  5 5 4  

312         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

  0 1 0  

313         - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  0 0 0  
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
314         - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน

ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตํารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

  0 0 1  

315    จํานวนบทความวิจัยท่ีไดร้ับอ้างองิใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมลู 

ช่ือเรื่อง 0 0 0  

316    จํานวนอาจารยป์ระจําท่ีเขา้ร่วมประชุม
วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน 19 31 9  

317         - ในประเทศ   17 28 9  
318         - ต่างประเทศ   2 3 0  

    องค์ประกอบที ่5            
319 5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทาง

วิชาการแกส่ังคม 
ข้อ   6 5 5 

320 5.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมด โครงการ 9 18 12 12 

321 5.1 ข้อ 2    -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการเรียนการสอน 

  0 2 3 3 

322 5.1 ข้อ 3    -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการวิจัย 

  7 1 3 3 

323 5.1 ข้อ 4    -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  0 3 1 1 

324      -  จํานวนโครงการทางวิชาการที่ใช้กับการ
ขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา 

  0 0 4 4 

325      -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

  0 0 0 0 

326      - จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับการขยายผลที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือ
หรือตํารา 

  0 0 1 1 

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ   n/a 5 5 

328 5.2 ข้อ 1  โครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

โครงการ   10 8 8 

329 5.2 ข้อ 2  โครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

โครงการ   0 16 16 

330    ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

คะแนน    0 4.01 4.01 

331    จํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 27 18 18 

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ข้อ   5   

333 สมศ. 
18.1 

 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1  

ข้อ   

334 สมศ. 
18.2 

 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 

ข้อ   
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
    องค์ประกอบที ่6            

335 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ   3 5 5 

336 6.1  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ 23 33 9 9 

337 6.1 ข้อ 2  จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการด้าน
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ n/a 6 9 9 

338      -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน   n/a 6 7 7 
339      -  บูรณาการร่วมกับกิจกรรมนิสิต   n/a n/a 2 2 
340      -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  n/a n/a 0 0 

341 6.1 ข้อ 6  จํานวนผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มกีารเผยแพร ่

ช้ินงาน n/a n/a 8 8 

342      -  ระดับชาติ   n/a n/a 0 0 
343      -  ระดับภูมิภาค   n/a n/a 8 8 
344      -  ระดับนานาชาติ   n/a n/a 0 0 
345 6.1 ข้อ 6  จํานวนผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล
หรือไดร้ับการอา้งอิงเป็นท่ียอมรับ 

ช้ินงาน n/a n/a 3 3 

346      -  ระดับชาติ   n/a n/a 2 2 
347      -  ระดับภูมิภาค   n/a n/a 1 1 
348      -  ระดับนานาชาติ   n/a n/a 0 0 
349 สมศ. 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ข้อ      4  

350 สมศ. 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5  

    องค์ประกอบที ่7           

351 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บรหิารทุกระดับของคณะ 

ข้อ   5 6 5 

352      -  จํานวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากร
ทั้งคณะ 

คร้ัง   6 2 2 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ ข้อ   2 4 3 

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจ 

ข้อ   n/a 5 5 

355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ   5 5 5 
356 7.4 ข้อ 2     -  จํานวนความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

เรื่อง   n/a 1 1 

357       -  จํานวนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของคณะ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

    n/a 1 1 

358      -  จํานวนความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคบั ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

    n/a 0 1 

359      -  จํานวนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

    n/a 1 1 

360      -  จํานวนความเสี่ยงจากเหตุการณ์     n/a 1 1 
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ช่อง KPI 
ที่อ้างอิง 

รายการ หน่วย ผลการดาํเนินงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
ภายนอก ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

361      -  จํานวนความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบท
ของคณะ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

    n/a 0 0 

362 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผูบ้ริหาร
โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจํา
คณะแต่งตั้ง 

คะแนน      4.14  

    องค์ประกอบที ่8           
363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ   7 7 6 

364    รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท   37,149,013.28 31,840,447.34 31840447.34 
365         -  เงินงบประมาณ     12,791,000.00 9,803,709.29 9,803,709.29 
366         -  เงินรายได้     24,358,013.28 22,036,738.05 22,036,738.05 
367    รายรับจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 
    1,693,408.32 1,121,978.82 1,121,978.82 

368    งบดําเนินการทั้งหมด โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

    33,699,900.39 28,523,507.94 28,523,507.94 

369    ค่าใช้จา่ยท้ังหมดของหนว่ยงาน โดยไม่
รวมครุภัณฑ ์อาคาร สถานที่และท่ีดิน  

    18,551,109.14 20,842,819.11 20,842,819.11 

370    ค่าใช้จา่ยท้ังหมดของหนว่ยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน ไม่รวม
ค่าเสื่อมราคา 

    33,378,836.19 29,601,123.24 29,601,123.24 

371    เงินเหลือจ่ายสทุธิ      3,396,712.09 2,239,324.10 2,239,324.10 
372    สินทรัพย์ถาวร      30,293,405.13 59,265,602.42 59,265,602.42 

    องค์ประกอบที ่9            

373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ   7 9 9 

374 9.1 ข้อ 3  จํานวนตัวบง่ช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์
ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี   0 1 2 

375 9.1 ข้อ 5 จํานวนโครงการปรับปรงุการดาํเนนิงาน
ท่ีใช้ผลจากการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อใหผ้ลการดําเนินงานตามตวับ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึน้จาก
ปีก่อนหนา้ 

โครงการ   0 0 0 

376    จํานวนตัวบง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 

ตัวบ่งช้ี   29 9 9 

377    จํานวนตัวบง่ช้ีของแผนกลยุทธ์ของ
คณะ ท่ีมีผลการดาํเนินงานพัฒนาขึน้จาก
ปีก่อนหนา้ 

ตัวบ่งช้ี   3 0 0 

378 9.1 ข้อ 9  จํานวนแนวปฏบิัติท่ีดีหรอืงานวิจยัด้าน
การประกันคุณภาพการศกึษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ 

ช่ือเรื่อง   0 0 0 

379 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

คะแนน     4.05  

 

 


