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คํานํา 
 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจําปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ฉบับนี้ เป็นภารกิจหลักของคณะฯ ที่จะต้อง
ดําเนินการตามกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยในฐานะผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงต่อไป 

การรายงานผลการประเมินตนเองนอกจากจะมียุทธศาสตร์หลักที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ยังได้มีการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการให้มีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์ิเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยวิจัยของสถาบันตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ คณะยังได้บูรณาการแผนเชิงรุกของคณะตามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ากับแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การประเมินแต่ละด้าน รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น  อันทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากรายงาน
การประเมินตนเองฉบับนี้ ขอมอบให้แก่คณะทํางานฝ่ายประกันคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน  
คณะกรรมการตลอดจนบุคลากรที่ได้ทุ่มเทสละเวลาและกําลังสมองระดมความตั้งใจจนกระทั่งรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนข้อบกพร่องต่างๆ หากมีในรายงานฉบับนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอน้อม
รับไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีในโอกาสต่อไป รวมทั้งคณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้ความกรุณาให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์  กระทั่งรายงานการประเมินตนเองฉบับ
นี้สําเร็จลุล่วงด้วยคุณภาพดังที่ปรากฏอยู่นี้ และคณะฯ ขอมุ่งมั่นรักษาระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ต่อไปตามปรัชญาและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอันที่จะนําองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่าง
เต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป 
 

     
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช) 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะได้ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. 
และ สมศ. จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ซึ่งตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
4 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากในปีการศึกษา 2554 ไม่มีนิสิตจบการศึกษาจึงไม่นํามาคํานวณ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
เหลือดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน
36 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554  พบว่า ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบง่ชี ้ ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.73 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.72 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ 4.27 ดี 
ภาพรวม 36 ตัวบ่งชี ้ 4.56 ดีมาก 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู ้
7 ข้อ 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
6 ข้อ 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหก้ับนิสิต 

5 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนิสิต 6 ช้อ 5.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ 7 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน 6 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สร้างสรรค์ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

193,840 บาท 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 5.00 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 
สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 96.67 4.83 

6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 20.37 5.00 
8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวจิัย 

ร้อยละ 63.64 5.00 

9 ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

7 ข้อ 5.00 

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 4 ข้อ 4.00 
สมศ.    

2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

3.62 3.62 

3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 22 4.40 

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 7.41 3.70 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 32.407 2.70 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 16.667 2.78 
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ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 12.00 3.01 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.06 3.06 

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มีจุดแข็ง 9 ข้อ และจุดอ่อน 3 ข้อ ซึ่งคณะได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ความรู้ความสามารถและคํานึงถงึ
ส่ิงแวดล้อม มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัย มีการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปรจําปีครบตามพันธกจิ มีการ
ประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในแต่ละปี 

1. ควรมีการประเมินผลการดําเนนิงานให้ครบทกุ
โครงการ และมีการปรับแบบฟอร์มการขออนมุัติ
โครงการ โดยระบุเรื่องการประเมินผลและการติดตาม
ผล โดยให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตดิตามผลจากผู้เสนอ
โครงการ 

 

2. คณะฯ มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์แก่นิสิต  มีระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต โดยจะเห็นจาก มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และนิสิตได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ อย่าง
สม่ําเสมอ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของระบบการเรียนการ
สอนทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อเป็นการให้
ขวัญและกําลังใจ รวมถึงการส่งเสริมใหต้่างชาติ
เล็งเห็นถึงศักยภาพของทางคณะฯ และส่งผลต่อการ
ร่วมมือทางวิชาการในอนาคต 

3. คณะฯ มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และมีระบบการให้คําปรกึษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีทีเ่หมาะสม โดยมีการจัดกิจกรรมการให้
คําปรึกษาและโครงการทีต่อบรบักับระบบดงักล่าว 

3.มีการพัฒนาระบบให้คําปรึกษาทางสื่อออนไลน์และทาง
ช่องทางอื่นเพื่อเปน็การเปิดโอกาศให้นิสิตไดใ้กล้ชิด
กับระบบคณะกรรมการที่ปรกึษามากขึ้น 

4. คณะฯ มีระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ มีระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากเงนิสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและ
นักวิจัยประจําที่ค่อนข้างสูง 

4.  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในเรื่องของงานวจิัย
และบทความทางวิชาการ อาทิเช่น การนําข้อมูล
งานวิจัยและบทความวิชาการลงในเว็บไซต์เพือ่เป็น
การประชาสมัพันธ์ผลงานและเป็นการเพิ่มการอ้างองิ
ของผลงานดังกล่าวให้มากขึ้น 

5. คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และมีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรูณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมทั้งงานวิจัย งานสอน  ประเมิน
ผลสําเร็จและนําผลมาปรับปรุง โดยทางคณะมคีวาม
ร่วมมือกับทางหน่วยงานภายนอกทัง้หน่วยงานวิชาการ
และวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในเรื่องของผลงาน
บริการทางวิชาการของคณฯ อาทิเช่น การนําผลงาน
การออกแบบโครงการต่างๆ รวมถึงความร่วมมอืและ
กิจกรรมทางด้านการบริการวิชาการลงในเว็บไซต์เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของทางคณะฯ 
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จุดแข็ง แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
6. คณะฯ มีระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งมกีารกําหนดแผนและ
งบประมาณที่สนับสนุนโครงการในสายงานดังกล่าวที่
สอดคล้องกับแผนงานการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการกิจกรรม
ด้านทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน  

6. ควรมีการจัดกิจกรรมทางด้านทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บรูณาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และระหว่างมหาวทิยาลัย  

7. คณะฯ มีภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดบัของคณะ และมีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตดัสินใจที่มปีระสิทธิภาพ 

7. ควรมีการเปิดโอกาสในการถ่ายทอดความรู้จากบุคล
การที่ได้รับการพัฒนาความรู้ไปยังบุคลากรที่ไม่ได้เข้า
ร่วม  

8. คณะฯ มีระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มกีาร
รายงานผลอย่างสม่ําเสมอ มีการนําระบบบัญชสีามมิติมา
ใช ้

8. คณะฯ ควรมีการวางแผนหารายได้จากแหล่งทนุ
ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่เป็นการลดภาระ
ทางดา้นการเงนิในปัจจุบัน 

9. คณะฯ มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพครบทุก
องค์ประกอบ มกีารแตง่ตั้งคณะทํางานประกันคณุภาพ
จากตัวแทนของทุกหนว่ยงานและมีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและระบบ
การทํางานประกันคุณภาพในปถีัดไป 

9. คณะฯ ควรมีสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการ
วิจัยทางด้านการประกันคุณภาพเพื่อเป็นการวเิคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละองค์กรรว่มกัน 

จุดอ่อน แนวทางการพฒันาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

1. อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 
ไม่ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 

1. มีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกและมีระบบในการจัดหาทุนในการศึกษา
ดังกล่าว 

2. อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 
ไม่ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 

2. มีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอประเมินการ
สอนและขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และมีการให้ค่าตอบแทน
และการเชิดชูเกียรติกับบุคคลที่มีการของตําแหน่ง
วิชาการดังกล่าว 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ 3. มีนโยบายในการสงเสรมิและการให้ค่าตอบแทนแก่
อาจารยต์ีพิมพผ์ลงาน 
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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 อันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ภาควิชาได้รับการจัดสรรทุนส่งบุคคลท่ัวไปเพื่อ
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 
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ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
 ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร แทน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางของปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่ในปี 
พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อให้การบริหารและจัดการเป็นอิสระและคล่องตัว กอปร
กับเพื่อการก้าวสู่การเป็น 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 
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วัตถุประสงค ์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม นักวิชาชีพสถาปัตยกรรม และชุมชม 

4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรมในทุกภาคส่วนผ่านนโยบาย การบริหาร
จัดการ กิจกรรมองค์กรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนิสิต 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อดําเนิน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

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  
และศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการเรียนการสอน ด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะฯ มีความโดดเด่นในการมุ่งเน้นและ
ปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กําหนดเอกลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ  “สถาปัตยกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม” 
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1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 
 

แผน - ผล การปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ 2554 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ 

1.1 การจัดการศึกษาทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา  

1.1.1 การจัดการศึกษาและการ
ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญญาตรี 

1) การสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง 
2) โครงการก้าวแรก.....สู่ภูมิ 
3) โครงการปฐมนิเทศ 
 
4) โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
5) โครงการอบรมการจัดทําโครงงานวิทยานิพนธ์ทาง
สถาปัตยกรรม  
6)  โครงการอบรมการจัดทําโครงงานวิทยานิพนธ์ทางภูมิ
สถาปัตยกรรม 
7) โครงการสถาปัตย์สนเทศพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพให้
นิสิต 
8) โครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
 
9) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่  
อ.ที่ปรึกษา, สื่อวิชาการ, วิจัยในชั้นเรียน, เผยแพร่ผลงาน 
10) โครงการห้องสมุดพิมพ์เขียว 
11) โครงการสถาปัตย์สัญจร 
12) โครงการ Universal Design Workshop 

100% 
100% 
100% 

 
100% 

 
65% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
65% 

 
10% 
65% 
40% 

รองวิชาการ, หน.สถาปตัย์/ภูมิสถาปัตย์ 
หน.ภูมิสถาปัตย์ 
รองวิชาการ, หน.สาขาวิชา, ผช.กิจการ
นิสิต 
รองวิชาการ, หน.สาขาวิชา, ผช.กิจการ
นิสิต 
รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์ 
 
รองวิชาการ, หน.ภูมิสถาปัตย์ 
 
รองบริหาร,รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์/ 
ภูมิสถาปัตย์ 
รองบริหาร,รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์/ 
ภูมิสถาปัตย์ 
รองบริหาร, รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์ 
 
รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์ 
รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์ 
รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

1.1.2 การจัดการศึกษาและการ
ผลิตมหาบัณฑิตระดับปริญญาโท 
  
  
  
  

1) การเตรียมการประเมินหลักสูตรผังเมืองและสภาพแวดล้อม
มหาบัณฑิต  
2) การเตรียมการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร)  
3) โครงการปฐมนิเทศนิสิต MUEP/MBIT 
4) โครงการพิธีจบการศึกษา MBIT 
5) โครงการทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (MUEP) 
6) การเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ภาคปกติ 

100% 
 

100% 
 

100% 
100% 
100% 
40% 

รองวิชาการ, หน.ผังเมืองฯ 
 
รองวิชาการ, หน.เทคโนโลยีฯ 
 
รองวิชาการ, หน.ผังเมืองฯ/เทคโนโลยีฯ 
รองวิชาการ, หน.เทคโนโลยีฯ 
รองวิชาการ, หน.ผังเมืองฯ 
รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์ 

    1.1.3 การจัดการศึกษาและการ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

1) โครงการอภิปรายโครงงานวิทยานิพนธ์ 
2) โครงการปฐมนิเทศ 
3) โครงการชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

100% 
100% 
100% 

รองวิชาการ, หน.สาขาวิชา 
รองวิชาการ, หน.สาขาวิชา 
รองวิชาการ, ประธานหลักสูตร 

    1.1.4 การจัดทําโครงการอบรม
ระดับประกาศนียบัตร 

1) โครงการอบรมผู้นําองค์กรบริหารชุมชน 100% หน.ผังเมืองฯ 

    1.1.5 การจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ 

1) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา
นวัตกรรมอาคาร 

10% หน.เทคโนโลยีฯ, ประธานโครงการ 

    1.1.6 การบริหารจัดการองค์
ความรู้ (Knowledge 
Management) 

1) AKU FORUM 65% รองวิชาการ, หน.สาขาวิชา, 
คณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

        

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และ
เสริมสร้างการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 การพัฒนาให้อาจารย์มีความรู้ 
ความสามารถ และเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ให้แก่นิสิต 

2.1.1 การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรในลักษณะ Life cycle 
development 
  
  

1) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา  
2) การติดตามอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการที่
เหมาะสม 
3) การ Mentoring โดยผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

100% 
 

100% 
 

0% 

รองบริหาร/ผช.นโยบายและแผน 
 
รองบริหาร/ผช.นโยบายและแผน 
 
รองบริหาร/ผช.นโยบายและแผน 

2.1.2 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1) โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (AKU MENTOR) 50% รองวิชาการ/ผช.กิจการนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.2 การพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้และความคิดที่ทันสมัย 
  

2.2.1 การส่งเสริมบุคลากรให้เข้า
รับการอบรม สัมมนา และเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
  

1) โครงการสัมมนาประจําปีบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2) การสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
3) การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
4) โครงการ Farang Club การฝึกภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต
และบุคลากร 

100% 
100% 

 
100% 
100% 

รองวิชาการ/รองวิจัยฯ/ผช.นโยบายฯ 
รองวิชาการ/รองวิจัย/ผช.นโยบายฯ 
 
รองวิชาการ/รองวิจัย/ผช.นโยบายฯ 
ผช.วิเทศสัมพันธ์ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  
  
  
  
  
  

2.3.1 การทําวิจัยสถาบัน 
โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน 
  
  

1) โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนการสอน 
2) โครงการสํารวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
ชั้นปีที่ 5 
4) โครงการศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสําหรับการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

50% 
100% 
100% 

 
100% 

รองวิชาการ 
รองวิชาการ 
รองบริหาร 
 
รองบริหาร 

2.3.2 การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ 
  

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
2) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและศึกษาต่อต่างประเทศ 
3) โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

65% 
 

65% 
65% 

ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
 
ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
ผช.วิเทศสัมพันธ์ 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และ
เสริมสร้างการแข่งขันของ
ประเทศ 
  

2.4 การพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 โครงการพัฒนานิสิตด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

1) โครงการกติกาสถาปัตย์ 
2) โครงการรดน้ําดําหัวอาจารย์ผู้ใหญ่ 
3) วันสถาปณาคณะ ทําบุญปีใหม่ และบริจาคโลหิต 
4) พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง 
5) โครงการทัศนศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
6) AKU Home Room 

100% 
100% 
100% 
100% 
65% 
65% 

ผช.กิจการนิสิต 
ผช.กิจการนิสิต 
ผช.กิจการนิสิต 
ผช.กิจการนิสิต 
ผช.กิจการนิสิต 
รองบริหาร, รองวิชาการ, หน.สถาปัตย์/
ภูมิสถาปัตย์ 

2.4.2 การเข้าถึงแหล่งทุนและการ
มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต 

1) โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 
2) โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่จบระดบปริญญาตรีจาก
คณะฯ ที่มีผลการเรียนดี 

100% 
 

100% 

ผช.กิจการนิสิต 
 
ผช.กิจการนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
  
  
  

 2.4.3 การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมนิสิต 

1) โครงการ MBIT Alumni 
2) โครงการ AKU Green Project 

100% 
100% 

รองวิชาการ, หน. เทคโนโลยีฯ 
รองบริหาร 

2.5 การผลิตหนังสือ ตํารา และการ
จัดทํา e-courseware เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ 

2.5.1 การจัดทําหนังสือ ตํารา และ
เอกสารประกอบการสอน 
  

1) โครงการคลังปัญญาตําราภูมิฯ : ตําราสังเคราะห์องค์ความรู้
ทางภูมิสถาปัตยกรรม 
2) โครงการหนังสือ MBIT 

50% 
 

30% 

รองวิชาการ, หน.ภูมิสถาปัตย์ 
 
รองวิชาการ, หน.เทคโนโลยีฯ 

2.5.2 โครงการจัดทํา e-
courseware 

1) โครงการจัดทํา e-courseware 20% รองวิชาการ 

3. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่
ชุมชนและประเทศ 

3.1 การผลิตงานวิจัยที่สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ 
  
  

3.1.1 การวิจัยเชิงบูรณาการ
ร่วมกับ 4 สาขาวิชาและหน่วยงาน
อื่นๆ 

1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

65% รองวิจัย 

3.1.2 การจัดทําฐานข้อมูลด้านการ
วิจัย 

1) โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการวิจัย 100% รองวิจัย 

3.1.3 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางวิชาการ  

1) โครงการ CBIT 100% หน.เทคโนโลยีฯ 

  3.1.4 การสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อ
นําไปสู่การลดใช้พลังงาน 

1) โครงการสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อนําไปสู่การลดใช้พลังงาน 100% รองวิจัย 

3.2 การพัฒนาวิชาการที่พัฒนา
ศักยภาพให้ชุมชนและประเทศ 
  

3.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้สู่ประชาชนในทุกระดับ 

1) โครงการพัฒนาวิชาการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2) โครงการพัฒนาวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

100% 
100% 

ผช.บริการวิชาการ 
ผช.บริการวิชาการ 

  3.2.2 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
บริการวิชาการให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายยิ่งขึ้น 

1) โครงการจัดทําหนังสือแนะนําหน่วยงาน 
2) โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website คณะฯ 
3) โครงการจัดทําแผ่นพับ "รู้จักสถาปนิก  รู้จักสถาปัตย์เกษตร" 

100% 
50% 
20% 

ผช.บริการวิชาการ 
ผช.บริการวิชาการ 
ผช.บริการวิชาการ 

  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% 

รองวิจัย/รองวิชาการ/ผช.บริการวิชาการ 
หน.เทคโนโลยีฯ 
หน.เทคโนโลยีฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
  
  
  

  
  
  
  

3.3.2 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถ
และฝีมือในฐานะผู้ร่วมปฏิบัติการ 

1) โครงการสร้างเสริมศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ 
2) โครงการออกแบบและจัดเวทีรับปริญญาของ มก. 
  

100% 
100% 

  

ผช.บริการวิชาการ 
ผช.บริการวิชาการ 
  

3.3.3 โครงการจัดตั้งกองทุน
งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

1) โครงการจัดตั้งกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  100% รองบริหาร/รองวิจัย/รองวิชาการ/ 
ผช.บริการวิชาการ 

4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ 

4.1 การปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อผลิตบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตอัน
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศและเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

4.1.1 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1) การเปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2) การเปิดสอนในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
3) การเปิดสอนในหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
มหาบัณฑิต 
4) การเปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(นวัตกรรมอาคาร) 
5) การเปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง) 

100% 
100% 
100% 

 
100% 

 
100% 

รองวิชาการ/หน.สถาปัตย์ 
รองวิชาการ/หน.ภูมิสถาปัตย์ 
รองวิชาการ/หน.ผังเมืองฯ 
 
รองวิชาการ/หน.เทคโนโลยีฯ 
 
รองวิชาการ/ประธานหลักสูตร 

  4.2 การศึกษา วิจัย เพื่อแก้ไข
ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความ
มั่นคงของรัฐ 

4.2.1 การส่งเสริมงานวิจัยที่ช่วย
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความ
มั่นคงของประเทศ 

1) โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

100% รองวิจัย 

  4.3 การบริการวิชาการให้แก่
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความมั่นคง
ของรัฐ 

4.3.1 การจัดดําเนินงานบริการ
วิชาการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความั่นคงของประเทศ 

1) โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

100% ผช.พัฒนาวิชาการ 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

5.1 ระบบบริหารจัดการมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(Corporate Governance) 

5.1.1 การสร้างกลไกการตรงจสอบ
และพัฒนาความโปร่งใสของการ
ปฏิบัติงานในองค์กรในทุกระดับ 

1) การติดตามตรวจสอบการบริหารงาน 100% รองบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน, คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 

    5.1.2 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1) โครงการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพของคณะฯ 100% ผช.ประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  

5.2 การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

5.2.1 การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและการส่งเสริม เพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการ 

1) โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน 
 2) โครงการปรับปรุงเว็บไซท์คณะฯ 

0% 
 

70% 

รองบริหาร 
  
 

5.2.2 การจัดทําแผนการวิเคราะห์
ต้นทุน และวิเคราะห์การใช้อาคาร
เพื่อลดการใช้สอยและการเพิ่ม
รายได้ 

1) โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางกายภาพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2) โครงการ VAD AKU (หารายได้) 

65% 
 

10% 

รองบริหาร, ผช.กายภาพ 
 
รองบริหาร 

5.2 การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

5.2.3 การจัดทําแผนการจัดการ
ความเสี่ยง 

1) แผนการจัดการความเสี่ยง 100% รองบริหาร/หน.สลข. 

5.2.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้
คณะเป็นที่รู้จักและการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจทั้งภายในองค์กร 

2) โครงการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์กร 
  

100% 
  

ผช.กิจการนิสิต 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
แผนการดาํเนินงาน 

พ.
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-พ
.ค
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ย.

-5
4 

ก.
ค.

-5
4 

ส.
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-5
4 

ก.
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-5
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-5
4 

พ.
ย.

-5
4 

ธ.ค
.-5

4 
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5 
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พ.
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5 
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ค.

-5
5 
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ย.

-5
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ค.
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ค.
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-5
5 

ต.
ค.

-5
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1. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
เป็นรายไตรมาส (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 

                  

2. พัฒนาแนวทาง รูปแบบ แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานดา้นประกัน
คุณภาพ รวมทั้งการจดัทํา SAR ของคณะฯ และหน่วยงานย่อย 

                  

3. เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตวับ่งชี้                   

4. ติดตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในในรอบ 9 
เดือน 

                  

5. จัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน แผนงาน และกาํหนดการของ
คณะ 

                  

8. แต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศกึษา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ปี
การศึกษา 2554 

                  

9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะ (หน่วยงานย่อย) ปี
การศึกษา 2554 

                  

10. จัดทํา "คู่มือระบบประกันคุณภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ประจาํปี
การศึกษา 2554" 

                  

11. จัดทําแบบจัดเตรียมเอกสารหลกัฐานเพื่อการตรวจประเมินตนเอง 
ประจําปกีารศึกษา 2554 ของคณะฯ  

                  

14. ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรยีมข้อมูลและเอกสารหลกัฐาน                   

15. หน่วยงานย่อยจัดทํา SAR เตรยีมการประเมิน                   

16. ประเมินสาขาวิชา                   
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แผนการดาํเนินงาน 
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13. ทาบทามและแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ พร้อม
ทั้งส่งรายชื่อใหส้ํานักประกันคุณภาพดําเนินการเสนออธิการบดีพจิารณา
แต่งตัง้ 

                  

17. คณะฯ นําผลการประเมินสาขาวิชามาจัดทํา SAR บันทึกข้อมลูบนระบบ 
CHE QA Online และเตรียมการประเมินคณะ  

                  

21. ส่งเลม่ SAR ให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ล่วงหน้าก่อนวันตรวจ
ประเมิน 1 สัปดาห์ 

                  

18. ประเมินคณะบนระบบ CHE QA Online                    

22. รับการตรวจประเมินฯ จากมหาวิทยาลัย                   

23. คณะกรรมการประเมินฯ จัดสง่รายงานผลการประเมินให้คณะฯ และ
สํานักประกันคุณภาพ ภายใน 1 เดือน 

                  

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

                  

25. จัดทําแผนพฒันาปรับปรุงตามผลการประเมิน (สปค.01) และนําผล
ประเมินไปใช้ในการจดัทําแผนปฎิบตัิงานประจําปีต่อไป ภายในวันที่ 30 
ตุลาคม 2555 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 4 สาขาวิชา สํานักงาน
เลขานุการ และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในฐานะเป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินงานและให้คําแนะนําเชิงนโยบายแก่คณบดี ในระดับสาขาวิชามี
หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานภายในสาขาวิชา เลขานุการคณะฯ รับผิดชอบในส่วนสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสําคัญในระดับคณะฯ ที่ช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการกิจการนิสิต 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต เป็นต้น 

 การแบ่งส่วนราชการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานย่อยจํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก มุ่งเน้นไปที่ปรัชญาการออกแบบ

สถาปัตยกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรในความดูแล 
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

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 หน่วยบรกิารวิชาการและหน่วยสนับสนุนนวัตกรรมทาง
วิชาการของศูนย์ฯ มีหน้าที่ให้บริการด้านการเปิดอบรมทางด้านความรู้ทางการออกแบบ และการประยุกต์ใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบในงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นในส่วนของงานทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม และการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี รวมไปถึง
การให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในรูปแบบการผลิตงานทางสถาปัตยกรรมแก่บุคคลทั่วไป 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

 คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

 

  

  
ผศ.รัชด ชมภูนิช 

คณบดีคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ 
  

  

   

  

  
อ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร  

อ.ดร.ภัทรนันท ์ทักขนนท์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อ.ดร.ธนภณ พันธเสน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
  

  

    

อ.ดร.สายทิวา รามสูต 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ 

ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

อ.สุทธิดา สัตยากร  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

       

    

อ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

อ.สุปรียา หวังพัชรพล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

และประชาสัมพันธ์ 

อ.ขวัญชัย กาแก้ว  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ 

อ.ดร.ณรงพน  
ไล่ประกอบทรัพย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

    

อ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐ
กุล 

หัวหน้าสาขาวิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม 

อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 

อ.ดร.ศราวุธ เปรมใจ 
หัวหน้าสาขาวิชาการวางผังเมือง 

และสภาพแวดล้อม 

ผศ.ดร.ชนกิานต ์ยิ้มประยูร 
ผู้แทนคณาจารย์ 

        

 

  

    

จันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
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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 2554 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 

- ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันรังสีตรง (An Optimum Skylight and Shading Device Set for Direct Light 
Protection)” ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: ผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น ประจําปี 2555 
ประเภท กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ สาขาปรัชญา โดยมี อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักด์ิ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Prof. Dr. Joseph  
Khedari และ นางสาวณัฏรี  ศรีดารานนท์ เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น ผลงานมีลักษณะเด่น คือ มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ที่อาจผ่านช่องแสงเข้าสู่ภายในอาคารได้ตลอดทั้งปี
โดยไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ ช่วยในการปรับเปลี่ยนทิศทางของส่วนกันแดด และผู้ใช้อาคาร
สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกผ่านช่องเปิดนี้ได้ มีประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาแสงจ้าบาดตา
และความร้อนจากรังสีตรงที่ภาระในระบบปรับอากาศลงได้ รูปทรงโค้งของอุปกรณ์กันแดดซึ่งภายในมี
ผิวเรียบมันมีข้อดีคือ จะช่วยเพ่ิมการสะท้อนแสงจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ภายในอาคารในลักษณะแสง
กระจาย (Diffuse Light) อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร
ทั้งทางด้านอุณหภูมิและแสงสว่าง อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศ สามารถนําไปติดต้ังได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน การทําความสะอาด มีราคาประหยัด และมี
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่ํา 
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                   รูปทัศนียภาพจากภายนอก                                รปูทัศนียภาพจากภายใน 

 
รูปแสดงตัวอย่างแนวทางการติดต้ังชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องแสงบนหลังคาเอียง 

 
- งานวิจัย “บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสําหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง” โดย รศ.พาสินี สุนากร 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการติดต่อขอซื้อสิทธ์ิในการผลิตจากบริษัท 
ปูนซิเมนต์นครหลวงจํากัด (มหาชน) โดยนําไปพัฒนาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ INSEE GREEN WALL 

 

 

 
- งานวิจัย “แผ่นปลูกพืชบนหลังคา” โดย รศ.พาสินี สุนากร อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทาง

อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: ผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
ประจําปี 2555 ประเภท กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ สาขาปรัชญา โดย รศ.พาสินี สุนากร 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           24 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 12,791,000.00 12,791,000.00 - 9,809,200.00 9,803,709.29 5,490.71 9,910,700.00 9,910,700.00 - 
งบประมาณเงินรายได้ 24,358,013.28 20,587,836.19 3,770,177.09 13,441,000.00 11,289,683.32 2,151,316.68 15,836,866.98 12,566,135.90 3,270,731.08 

รวม (บาท) 37,149,013.28 33,378,836.19 3,770,177.09 23,250,200.00 21,093,392.61 2,156,807.39 25,747,566.98 22,476,835.90 3,270,731.08 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2552 2553 2554 
รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 37,149,013.28 31,840,447.34 25,747,566.98 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,693,408.32 1,121,978.82 736,763.24 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน 18,551,109.14 20,842,819.11 11,818,545.90 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 1,966,725.05 2,030,708.50 747,590.00 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 62,200.00 459,291.92 377,993.00 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ - - 576,195.71 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 3,396,712.09 2,239,324.10 3,270,731.08 
สินทรัพย์ถาวร 30,293,405.13 59,265,602.42 54,288,281.49 
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 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. เงินรายได้จาการจัดการศึกษา  10,822,240.00 1. งบบุคลากร 5,016,000.00 
2. เงินรายได้จากการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1,577,000.00 2. งบดําเนินงาน 3,763,500 

3. เงินรายได้จากการบริหารงาน 756,600.00 3. งบลงทุน 450,000.00 
4. รายได้จากดอกเบี้ย 9,000.00 4. งบอุดหนุน 1,977,000.00 
5. รายได้เงินอุดหนุน 120,000.00 5. งบอื่นๆ 2,535,000.00 
6. รายได้อื่นๆ 3,069,000.00   
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 16,353,840.00 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 13,741,500.00 

1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด  ปกีารศึกษา 2552-2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
- หลกัสูตรภาษาไทย 2 - 2 2 - 2 2 - 2 
- หลกัสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
(รวม) 

- - - - - - - - - 

- หลกัสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลกัสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 2 2 - 2 2 - 2 2 
- หลกัสูตรภาษาไทย - 2 2 - 2 2 - 2 2 
- หลกัสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลกัสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลกัสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 3 2 5 3 2 5 3 2 5 
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย 3 2 5 3 2 5 3 2 5 
- รวมหลกัสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 

 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอน ประจําปีการศกึษา 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
( ) 

ไม่เปิด
สอน 
(X) 

ภาคปกติ 
( ) 

ภาคพิเศษ 
( ) ภาษาไทย 

( ) 
นานาชาติ

( ) 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์        
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร

บัณฑิต 
ปริญญาตรี  -  -  - 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง 

 

ปริญญาเอก  -  -  - 
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
( ) 

ไม่เปิด
สอน 
(X) 

ภาคปกติ 
( ) 

ภาคพิเศษ 
( ) ภาษาไทย 

( ) 
นานาชาติ

( ) 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม        
3. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

บัณฑิต 
ปริญญาตรี  -  -  - 

สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม 

       

4. หลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 

 

ปริญญาโท
แผน ก 

 -  - -  

ปริญญาโท 
แผน ข 

 - -  -  

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร        
5. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต (นวัตกรรม
อาคาร) 

ปริญญาโท
แผน ก 

 -  - -  

ปริญญาโท 
แผน ข 

 -  - -  

รวม  5 - 5 - 3 2 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย  

1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควชิา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรที่เปิดสอน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
ป.โท ป.เอก 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45 - 8 53 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 45 - - 45 
- หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง - - 8 8 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 - - 44 
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 44 - - 44 

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม - 6 - 6 
- หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต - 6 - 6 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร - 7 - 7 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) - 7 - 7 

รวม 89 13 8 110 
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1.9.4 จํานวนบุคลากร  

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2553 2554 
1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 1 1 
ปริญญาโท 32.50 35.50 
ปริญญาเอก 13.50 15.50 
รวม 47 52 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี 0 0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 2 2 
รวม 2 2 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี 1 1 
ปริญญาโท 32.50 35.50 
ปริญญาเอก 15.50 17.50 
รวมทั้งหมด 49 54 

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 0 0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 0 0 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี 0 0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 0 0 

รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี 0 0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 
รวมทั้งหมด 0 0 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 28 26 
4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 77 76 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  4 4 
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 81 80 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 
- 6 – 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนง่ทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554  
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 
(คน) 

ผลรวม
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

(คะแนน) 

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่าน้ําหนัก จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 0 2 22 5 11 33 99 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1 3 9 6 2 12 40 
รองศาสตราจารย์ 3 0 5 3.5 8 2.5 6 37.5 
ศาสตราจารย ์ 6 0 8 1 10 2 3 28 
ผลรวมจํานวน (คน) 1 35.5 17.5 54  
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 
(คะแนน) 

1 96.5 107  204.5 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา หารด้วย จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด) 

= 204.50/54  
= 3.79 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(กําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน) 

= 3.79 x 5  
  6 

=  3.16  

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 
- 6 – 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและคณุวุฒิการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ภาคิวชา/สาขาวิชา อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 12 2 14 1 1 1 3 0 1.5 0.5 2 0 1 1 2 1 15.5 4.5 21 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 0 8 2 10 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 13 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม 

0 0 4 4 0 3 0 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 6 10 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 0 2 3 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 5 10 
รวมทั้งหมด 0 22 11 33 1 9 2 12 0 3.5 2.5 6 0 1 2 3 1 35.5 17.5 54 

 
ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 1 31 17 49 31 9 6 3 49 
2 6-9 เดือน 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ลาศึกษาต่อ  0 4 0 4 2 2 0 0 4 
5 ลาเขียนตํารา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 1 36 18 54 33 12 6 3 54 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 1 35.5 17 53.5 33 11.5 6 3 53.5 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 
- 6 – 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน แยกตามคณุวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

หน่วยงาน ชํานาญงาน ชํานาญการ
พิเศษ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัตกิาร ชํานาญการ อ่ืนๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
สํานักงาน
เลขานุการ 

0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 14 3 0 1 0 3 0 0 7 15 4 

รวม 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 14 3 0 1 0 3 0 0 7 15 4 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 
- 6 – 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 
สํานักงานเลขานกุาร 7 17 - - 24 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 9 - - 2 11 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 4 1 - 1 6 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอ้ม 7 - - 2 9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 14 - - 4 18 

รวม 41 18 - 9 68 
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1.9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นับจํานวนหวันิสิตจรงิ)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2554) 
ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนสิิตปริญญาตร ี รวมทั้งหมด 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รวม) 52 - 52 43 - 43 46 - 46 53 - 53 43 - 43 237 - 237 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                   

- ภาคปกติ 52 - 52 43 - 43 46 - 46 53 - 53 43 - 43 237 - 237 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (รวม) 34 - 34 31 - 31 30 - 30 28 - 28 26 - 26 249 - 149 
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

                  

- ภาคปกติ 34 - 34 31 - 31 30 - 30 28 - 28 26 - 26 149 - 149 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 86 - 86 74 - 74 76 - 76 81 - 81 69 - 69 386 - 386 
- ภาคปกติ 86 - 86 74 - 74 76 - 76 81 - 81 69 - 69 386 - 386 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนสิิตระดบัปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททัง้หมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม (รวม) 

8 - 8 - - - 8 - 8 46 - 46 - - - 46 - 46 

- หลกัสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑติ 

                  

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ภาคพิเศษ 8 - 8 - - - 8 - 8 46 - 46 - - - 46 - 46 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 
(รวม) 

14 - 14 4 - 4 18 - 18 34 - 34 25 - 25 59 - 59 

- หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 

                  

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ภาคพิเศษ 14 - 14 4 - 4 18 - 18 34 - 34 25 - 25 59 - 59 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 22 - 22 4 - 4 26 - 26 80 - 80 25 - 25 105 - 105 
- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ภาคพิเศษ 22 - 22 4 - 4 26 - 26 80 - 80 25 - 25 105 - 105 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนสิิตระดบัปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รวม) 5 - 5 25 - 25 
- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง 

      

- ภาคปกติ 5 - 5 25 - 25 
- ภาคพิเศษ - - - - - - 
- นานาชาต ิ - - - - - - 

รวมทั้งหมด 5 - 5 25 - 25 
- ภาคปกติ 5 - 5 25 - 25 
- ภาคพิเศษ - - - - - - 
- นานาชาต ิ - - - - - - 
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 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 14 - 14 13 - 13 11 - 11 
- ลาออก 7 - 7 7 - 7 9 - 9 
- คัดช่ือออก 7 - 7 6 - 6 2 - 2 
ปริญญาโท (รวม) - 3 3 - 6 6 - 14 14 
- ลาออก - - - - - - - 3 3 
- คัดช่ือออก - 3 3 - 6 6 - 11 11 
ปริญญาเอก (รวม) 1 - 1 1 - 1 - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - 
- คัดช่ือออก 1 - 1 1 - 1 - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 15 3 18 14 6 20 11 14 25 
- ลาออก 7 - 7 7 - 7 9 3 12 
- คัดช่ือออก 8 3 11 7 6 13 2 11 13 

(ใช้ข้อมูลนับถงึวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามลําดับ) 

 

 อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละของจํานวนนิสิตจบตามเวลาที่กําหนดของหลักสูตร) ปีการศึกษา 2552-2554 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 

ปริญญาตรี (รวม) 85.18% - 85.18% 80.82% - 80.82% 87.71% - 87.71% 
- หลักสูตรภาษาไทย 85.18% - 85.18% 80.82% - 80.82% 87.71% - 87.71% 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

- - - - - - - - - 

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 7.2% 7.2% - 5.76% 5.76% - 4.81% 4.81% 
- หลักสูตรภาษาไทย - 7.2% 7.2% - 5.76% 5.76% - 4.81% 4.81% 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) 25% - 25% - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย 25% - 25% - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
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 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีการศึกษา 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ภาคปกติ 
(ปี-เดือน) 

ภาคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลาศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร 

ปริญญาตรี (รวม) 5 ปี 3.5 เดือน - 5 ปี 3.5 เดือน 5 ปี 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

5 ปี 3 เดือน - 5 ปี 3 เดือน 5 ปี 

- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

5 ปี 4 เดือน - 5 ปี 4 เดือน 5 ปี 

ปริญญาโท (รวม) -    
- หลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 

- 5 ปี 5 ปี 2 ปี 

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 

- 2 ปี 2 ปี 2 ปี 

ปริญญาเอก (รวม) - - - 3 ปี 
- หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

- - - 3 ปี 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนอาจารย์ จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 
FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19.5 240.05 206.48 223.27 11.45 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 11 53.68 86.50 70.09 6.37 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 10 29.58 27.66 28.62 2.86 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 9.5 29.71 27.36 28.53 3.00 

รวมทั้งหมด 50 366.19 361.34 363.76 7.28 

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงาน 44 49 50 
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 294.36 367.71 363.76 
3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  8) 

1 : 6.69 1 : 7.50 1 : 7.28 
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 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ภาควิชา/สาขาวชิา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

46 - - 46 - - - - - - - - 46 - - 46 

สาขาวิชาภูมิ
สถาปตัยกรรม 

20 - - 20 - - - - - - - - 20 - - 20 

สาขาวิชาการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม 

- - - - - 5 - 5 - - - - - 5 - 5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
อาคาร 

- - - - - 20 - 20 - - - - - 20 - 20 

รวม 66 - - 66 - 25 - 25 - - - - 66 25 - 91 

 ข้อมูลจํานวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ทีท่ํากิจกรรมเกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนองค์กรนิสติ/ชุมนุมนิสิต ที่ทาํกิจกรรมเกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน 

ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2 2 2 

รวมทั้งหมด 2 2 2 

1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 
1.การศึกษาแบบองค์รวมของการ 
ปรับตัวในบริบทใหญ่ท่ีแตกต่าง ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท - ลาว บน พื้นท่ีลุ่มน้าํ
ภาคกลางของ ประเทศไทย  

2552-2554 ศ . อรศิริ ปาณินท์  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

 

-  1,000,000 1,000,000 

2.บูรณาการกระบวนการออกแบบ 
และการค้นคว้า วจิัยทาง 
สถาปตัยกรรม :  การศึกษาบริบท เชิง
สร้างสรรคใ์นการศึกษา 
สถาปตัยกรรมและการปฏิบตั ิ

2554 อ . ดร . ณรงพน ไล่
ประกอบทรัพย์  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

 

-  90,000 90,000 

3.พื้นท่ีแหง่การเรยีนรู้แบบทาง 
สถาปตัยกรรมกับการเพิม่ 
ประสิทธิผล ในการเรียนกลุ่ม วิชา 
เทคโนโลยีทางอาคารของ  
นิสิตช้ันปีท่ี  1  และชั้นปีท่ี  2  
 

2553-2555 อ . ศรุติ โพธิ์ไทร  คณะ
สถาปตัยกรร
มศาสตร ์  

มก. 
 

50,000 - 50,000 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           38 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
4.การศึกษาความเป็นไปได้ของ การ
พัฒนาโครงการบา้นบุณฑร ีก์  
 

2554 อ . ธนภณ พันธเสน  
 

บริษัท ชยาง
พัทธ์ พร็อพ
เพอร์ต ี  
จํากดั  

 

-  300,000 300,000 

โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดลอ้มและความย่ังยืน 
1. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์และ
ประเมินผล สภาวะน่าสบายและ
การประหยัดพลงังาน บา้นตวัอย่าง
เสนานิเวศน ์แกรนด์โฮม ติวานนท-์
รังสิต 

2554 รศ.พาสินี สุนากร บริษัท เสนาดี
เวลลอปเม้นท์ 

จํากดั 
(มหาชน) 

- 300,000 300,000 

2.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตาม 
เส้นทางรถไฟชานเมือง  ( สายส ีแดง )  
ช่วงบางซ่ือ - มหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต  
 

2554 อ . ธนภณ พันธเสน  
 

การเคหะ
แห่งชาต ิ 

 

- 2,100,000 2,100,000 

รวม      3,840,000 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจําปี  
2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.)    
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

25 12 4 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

0 1 14 

รวม 25 13 18 
จํานวนบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

1 3 4 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

1 0 14 

รวม 2 3 18 
จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

0 0 0 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนบทความวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความ
ย่ังยืน ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

0 0 0 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

0 0 0 

รวม 0 0 0 
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รายละเอียด ประจําปี  
2552 2553 2554 

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ี
เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปี
การศึกษา) 

ในประเทศ  n/a n/a  10 
ต่างประเทศ n/a  n/a  0 

รวม n/a  n/a  10 
จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ (ปี
การศึกษา) 

ในประเทศ  n/a  n/a  1 
ต่างประเทศ n/a  n/a  11 

รวม n/a  n/a  12 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  0 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ  0 0 5 
ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 5 
จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  0 0 2 
ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 2 
จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจด
ลิขสิทธ์ิ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  0 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน  6,094,741       5,996,550 1,140,000 
ภายนอก 17,395,000       3,840,000  6,952,000 

รวม 23,489,741 9,836,550  8,092,000 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  1,928,500 110,000 0 
ภายนอก 7,359,500 1,990,000 2,500,000 

 
รวม 9,288,000 2,100,000 2,500,000 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ี
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  8 5 3 
ภายนอก 5 5 2 

รวม 13 10 4 
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1. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผล สภาวะน่าสบายและการประหยัดพลังงานบ้านตัวอย่างเสนานิเวศน์ 
แกรนด์โฮม ติวานนท์-รังสิต 

  

  

2. การศึกษาแบบองค์รวมของการ ปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่าง ของกลุ่มชาติพันธ์ุไท - ลาว บน พ้ืนที่ลุ่มน้ําภาค
กลางของ ประเทศไทย 
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 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความ
ร่วมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

1.โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ตาม เส้นทางรถไฟชานเมือง     
( สายสี แดง )  ช่วงบางซ่ือ - 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

การเคหะแห่งชาติ หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

19 ม.ค.54-31 มี.ค.55 2,100,000 

2.โครงการตรวจวัดวิเคราะห์
และประเมินผล สภาวะน่า
สบายและการประหยัด
พลังงาน บ้านตัวอย่างเสนา
นิเวศน์ แกรนด์โฮม ติวานนท์-
รังสิต 

บริษัท เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
 

หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1 ต.ค. 53-30 ก.ย.54 300,000 

1.9.7 การบริการวชิาการ  (เนน้การบริการสงัคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หนว่ยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมลูสํานักงาน
บริการวิชาการ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
1. โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้างและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ลาว
โซ่ง อําเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี 

-  บุคคลท่ัวไป อ.ดร.ธนภณ พัน
ธเสน 

1,650 

2. ท่ีปรึกษาออกแบบอาคาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จังหวัด

จันทบุรี 

ผศ.รัชด ชมภูนิช 190,000 

3. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบสวนหย่อมและการบํารุงรักษา
ต้นไม้ท่ีเหมาะสมในพื้นที่เทศบาลเมือง
รังสิต 

-  เทศบาลเมืองรังสิต อ.กฤษดา 
ประเสริฐสิทธ์ิ 

30,000 

4. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์และ
ประเมินผล สภาวะน่าสบายและการ
ประหยัดพลังงาน บ้านตัวอย่างเสนา
นิเวศน์ แกรนด์โฮม ติวานนท์-รังสิต 

-  บริษัท เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

รศ.พาสินี สุนากร 30,000 

5. ออกแบบโรงงานทําขนม อ.บ้าน
โป่ง จ.ราชบุร ี

-  คุณรวินันท์ แดนศิลป ์ อ.ดร.ธนภณ พัน
ธเสน 

30,000 

6. โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตาม
เส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซ่ือ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

-  การเคหะแห่งชาติ อ.ดร.ธนภณ พัน
ธเสน 

210,000 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           42 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และส่งเสริมการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-  กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.สิงห์ อินทร
ชูโต 

5,200 

8. โครงการออกแบบอาคาร คณะ
สาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติสกลนคร มหา
วิทยาลัย้กษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.เอกรินทร์ 
อนุกูลยุทธธน 

85,000 

9. การศึกษาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาโครงการบ้านบุณฑรีย์ 

-  บริษัท ชยางพันธ์ 
พร็อพเพอร์ตี จํากัด 

อ.ดร.ธนภณ พัน
ธเสน 

200,000 

10 โครงการออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์/วัสดุ จากเศษวัสดุ
ก่อสร้าง (จากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์) 

-  บริษัท แสนสิริ จํากัด ผศ.ดร.สิงห์ อินทร
ชูโต 

100,000 

11. โครงการออกแบบชิ้นงาน
พลาสติก  

-  บริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จํากัด 

ผศ.ดร.สิงห์ อินทร
ชูโต 

35,000 

รวม - 11   916,850 

 

1. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผล สภาวะน่าสบายและการประหยัดพลังงานบ้านตัวอย่างเสนานิเวศน์ 
แกรนด์โฮม ติวานนท์-รังสิต 
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2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลสํานักงาน
บริการวิชาการ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.ออกแบบหลังคา อาคาร 1 และ
อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 - คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี 
 

 

2.ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม 

 - ว.สิ่งแวดล้อม 
 

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี 
 

 

3.ออกแบบปรับปรุงและต่อเติม
สถานพยาบาล 

 - สถานพยาบาล มก. 
 

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี  

4.ออกแบบอาคารพักอาศัยบุคลากร
หลังที่ 2 ซอยพหลโยธิน 45 

 - สํานักงานอธิการ 
 

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกุล
ยุทธธน 

 

5.ออกแบบห้องสํานักงงานบริการ
การศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

อ.จตุพล อังศุเวช 
 

 

6.ออกแบบตกแต่งภายในโครงการ
ร้าน Farmer Shop ณ  
อาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 - สถาบันวิชาการดา้น
สหกรณ์ 
 

อ.จตุพล อังศุเวช 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

7.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 - คณะวิทยาศาสตร์ 
 

อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 
 

 

8.ออกแบบงานปรับปรุงอาคารจุฬา
ภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 - คณะมนุษยศาสตร์ 
 

อ.จตุพล อังศุเวช 
 

 

9.ออกแบบปรับปรุงห้องสํานักงาน
การศึกษานานาชาติ 

 - คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

อ.จตุพล อังศุเวช 
 

 

10.ออกแบบอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
 

 - วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ 
จ.สกลนคร 

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี 
 

 

11.ออกแบบอาคารปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและอาคาร
กิจกรรมนิสิต (วิทยาเขตสกลนคร) 

 - วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ 
จ.สกลนคร 

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูล
ยุทธน 

 

รวม 11 0    
 

1. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
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 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กร
ระหว่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
1. โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้างและวัฒนธรรมกลุม่ชาติพันธ์
ลาวโซ่ง อําเภอเขาย้อย จ.เพชรบุร ี

บุคคลท่ัวไป ร่วมมือกับประชาชนทั่วไปเพื่อ
ศึกษาเรือนพื้นถิ่นและสถาพ
แว้ดลอ้มในการอยูอ่าศัยของพี่
น้องชาวไทยที่สืบเช้ือสายลาว
โซ่ง 
 

1 พ.ย. 53 - 31 
ม.ค.54 

16,500 

2. ท่ีปรึกษาออกแบบอาคาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จังหวดั

จันทบุร ี

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีเพื่อออกแบบ
อาคารวิทยาศาสตร์  
 

19 ต.ค. 53 -
31 ส.ค. 54 

1,900,000 

3. โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบสวนหย่อมและการ
บํารุงรักษาต้นไม้ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองรังสติ 

เทศบาลเมืองรังสติ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองรังสติ
เพื่อศึกษาพื้นท่ีสวนหย่อม 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปปัญหา
และศักยภาพของพื้นท่ี 

2 ธ.ค. 53 – 30 
ธ.ค. 54 

300,000 

4. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์และ
ประเมินผล สภาวะน่าสบายและการ
ประหยัดพลงังาน บ้านตวัอย่างเสนา
นิเวศน์ แกรนด์โฮม ติวานนท-์รังสิต 
 

บริษัท เสนา ดีเวลล
อปเม้นท์ จาํกดั 

(มหาชน) 

ร่วมมือกับ บ.เสนา ดีเวล ลอป
เม้นท์ จํากัด เพือ่ทําการ
วิเคราะหแ์ละประเมินผลการ
ใช้พลังงานของบ้านตัวอย่าง
เสนานิเวศน ์แกรนด์โฮม 

2 ธ.ค. 53 – 30 
ธ.ค. 54 

300,000 

5. ออกแบบโรงงานทําขนม อ.บา้น
โป่ง จ.ราชบุร ี

คุณรวินันท์ แดนศิลป ์ ร่วมมือกับ คุณรวนิันท์ แดน
ศิลป์ออกแบบท่ีอยู่อาศัย และ
ประกอบอาหาร 

1 ต.ค. 53 - 30 
มิ.ย. 55 

52,200 

6. โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตาม
เส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซ่ือ-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 

การเคหะแห่งชาต ิ ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ 
เพื่อกําหนดแนวทางในการ
จัดหาท่ีดิน และรปูแบบการ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกับการ
พัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตาม
แนวคิด ?การพัฒนาสีเขียว? 
(green development) 

19 ม.ค. 54 – 
31 มี.ค. 55 

2,100,000 

7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และส่งเสริมการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสง่เสริมการ
นําวัตถดุิบท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม วสัดุเหลือใช้
กลับมาใช้ประโยชน์และการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า 
 

11 มี.ค. 54 – 
31 ก.ค. 55 

850,000 

8. โครงการออกแบบอาคาร คณะ
สาธารณะสุขศาสตร ์วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกียรติสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติสกลนคร มหา
วิทยาลัย้กษตรศาสตร ์

ร่วมมือกับคณะสาธารณะสุข
เพื่อออกแบบอาคาร คณะ
สาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

1 พ.ย. 53 – 
30 ก.ย. 55 

2,000,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
9. การศึกษาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาโครงการบา้นบุณฑรีย์ 

บริษัท ชยางพันธ์ 
พร็อพเพอรต์ี จาํกดั 

ร่วมมือกับ บริษัท ชยางพันธ์ 
พร็อพเพอรต์ี จาํกดัเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของการพัฒนา
โครงการ บ้านบณุฑรีย์ เพื่อ
การขายบ้านพร้อมท่ีดิน 

4 ก.ค. 54 – 
30 มิ.ย. 55 

300,000 

10 โครงการออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ/์วัสดุ จากเศษ
วัสดกุ่อสรา้ง (จากโครงการ
อสังหารมิทรัพย์) 

บริษัท แสนสิริ จํากัด ร่วมมือกับ บริษัท แสนสิร ิ
จํากดั เพื่อเสาะหาเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้อง และเปน็แนวโน้ม
ของผลติภัณฑ์และเทคโนโลยี
ในอนาคตเพื่อนํามาปรบัและ
ประยุกต์ใช้ 

 1,000,000 

11. โครงการออกแบบชิ้นงาน
พลาสติก  

บริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จํากัด 

ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส์ จํากัด เพื่อออกแบบ
ช้ินงานพลาสตกิให้มีความ
สวยงามและสามารถนําไปใช้
เป็นต้นแบบ เพื่อการผลิต
เฟอร์นิเจอร ์และ/หรือ สินค้า
ต่างๆ ของบริษัท 

 350,000 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 18 7 11 
จํานวนคนที่ได้รับบริการ 18 7 45 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 19,691,780.67 4,823,750 9,168,500 
มูลค่า (บาท) 72,840.00 482,375 916,850 

1.9.8 การบรหิารและการจดัการ 

รายการ ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

n/a  n/a  22 

- จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

n/a  n/a  10 

- จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 

n/a  n/a  12 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

n/a  n/a  17 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

n/a  n/a  15 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

 

n/a  n/a  2 
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รายการ ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติ 

n/a  n/a  3 

- ด้านการวิจัย n/a  n/a  3 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม n/a  n/a  - 
- ด้านอื่นๆ n/a  n/a  - 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

n/a  n/a  1 

- ด้านการวิจัย n/a  n/a  - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม n/a  n/a  - 
- ด้านอื่นๆ n/a  n/a  1 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

n/a n/a 3.06 

1.9.9 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
ปีการศึกษา 2554 

ทรัพยากรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

เนื้อที่/จํานวน มูลค่า (บาท) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 
(บาท) 

ร้อยละของการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

ท่ีดิน 11,710 ตร.ม. n/a n/a n/a 
อาคาร 2 หลัง n/a n/a n/a 
ยานพาหนะ - - - - 
ศูนย์ - - - - 
สถานี - - - - 
โรงพิมพ์ - - - - 
อื่น...................... - - - - 

รวม - - -  - 

1.9.10 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

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

2553 1.  โครงการ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง : รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ สําหรับปีงบประมาณ 
2552 – 2553” 
2.  โครงการเกษตรศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม การออกแบบจากเศษวัสดุ 
3.  โครงการ AKU Knowledge Unit การจัดต้ังศนูย์ให้คําปรึกษาทางนวัตกรรมอาคาร (CBIT) 

2554 1. โครงการ “เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง : รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณคา่ให้วัสดุเหลือใช้” 
2. โครงการเกษตรศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม การออกแบบจากเศษวัสดุ 
3. AKU Home Room 



รายงานก

1.10 ที่

สารนิเทศ
กับโรงเรี
อาคาร 2
สร้างเสร็
ดังนี้ 

 

การประเมินต

ต้ัง พื้นที่ ลักษ
 คณะ

ศ 50 ปี ด้านท
ยนสาธิตแห่งม

2 อาคาร ได้แก
จเป็นอาคารที

- พ้ืนที
- พ้ืนที
- พ้ืนที
- พ้ืนที
- พ้ืนที
- พ้ืนที
- พ้ืนที

นเอง ปีการศึ

ษณะอาคารแ
ะสถาปัตยกร
ทิศตะวันตกติ
มหาวิทยาลัย
ก่ อาคารปฏิบัติ
ที่เชื่อมต่อกันเ

ที่กิจกรรม 
ที่ทางเดิน 
ที่บริการ 
ที่การเรียนการ
ที่สํานักงาน 
ที่ห้องพัก 
ที่อ่ืนๆ  

กษา 2554   

และพืน้ที่ใช้ส
รรมศาสตร์ ต้ั
ติดภาควิชาพืช
เกษตรศาสตร
ติการเทคโนโล
เป็นรูปตัวยู (U

 1,52
 3,35
 3,84
รสอน 2,88
       8
      
    70

แผนที่ต้ัง

                  

อย  
ั้งอยู่บนถนนไ
ชสวน คณะเก
ร์ พ้ืนที่ดินประ
ลยีทางอาคาร 
U) มีพ้ืนที่อาค

20.00 
58.32 
45.60 
85.56 
04.48 

  88.20 
00.56 

งของคณะสถาปั

 
 
 
 

               

ไพฑูรย์อิงคสุ
กษตร ด้านทิศ
ะมาณ 11,71
 และอาคารคณ
คารรวม 13,1

ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 

ปตัยกรรมศาสตร

                 

สุวรรณ ทางด้
ศเหนือติดคณ
0 ตารางเมตร
ณะสถาปัตยกร
91.20 ตาราง

 
 
 
 
 
 
 

ร์ 

                  

ด้านทิศตะวัน
ะประมง ด้าน
ร หรือ 7.3 ไร
รรมศาสตร์ ทั้
งเมตร จําแนก
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ลักษณะทางกายภาพของคณะ 

รายการ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 
พ้ืนที่ทั้งหมด 11,710.00 
พ้ืนที่ทั้งหมดทีเ่ป็นอาคาร 13,191.20 

- พ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป 12,746.04 
- พ้ืนที่สีเขียวภายในอาคาร 445.16 

พ้ืนที่ทั้งหมดทีเ่ป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 4,219.53 
พ้ืนที่ทั้งหมดทีเ่ป็นถนน 688.08 

ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช ้ พื้นที่ใช้สอย  
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปน็แบบอาคาร
ประหยัดพลงังาน (ใช่/

ไม่ใช่) 
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยทีางอาคาร 2540 3,857.27 ใช ่
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2542 9,333.93 ใช ่
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554  
จากการดําเนินงานในรอบปีของคณะสถาปัตยกรมมศาตร์ตามภารกิจ 5 ข้อ คือ 
1. การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม 
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการเรียนการสอนด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ

วิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างองค์ความรู้ขององค์กรให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทําแผนเชิงรุกเพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าว ซึ่งคณะฯ ได้มีการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน ได้มีการจัดทําการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม

จํานวน 2 โครงการ ได้ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมอาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพท้ังเชิงรุกและเชิงรับ จํานวน 1 โครงการ การสร้างภาพลักษณะองค์กรด้าน
สถาปัตยกรรมสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ เป็นผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามเป้าหมาย การสร้างขวัญและกําลังใจและสร้างความเชื่อมั่นภายในองค์กรด้วยการสร้างบุคลากร
ต้นแบบทุกระดับ จํานวน 1 โครงการ เป็นผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความย่ังยืน  
- มีการประยุกต์ใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวกับการเรียนการสอน โดยจัด Green Knowledge 

Base กําหนดเริ่มต้นดําเนินงานในปี 2554 โครงการ AKU Book Shop และโครงการ AKU 
Green Books ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ  

- โครงการความร่วมมือด้านวิชากการกับมหาวิทยาลัยต่างชาติโดยมุ่มเน้นประชาคมอาเซียนและการ
จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย ตาม MOU ทั้ง 2 โครงการทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยที่ได้ทํา MOU และการพัฒนา MOU ใหม่กับเครือข่ายสถาบัน
สถาปัตยกรรมอาเซียน โดยในปีนี้ได้มีกาส่งนิสิตแลกเปลี่ยน ณ. University of Kassel ประเทศ
เยอรมันนี จํานวน 3 คน มีการรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Ecole Nationale Superieure d’ 
Architecture et de Paysage de Bordeax ประเทศฝรั่งเศสจํานวน 4 คน การส่งคณาจารย์
จํานวน 3 คน เป็นกรรมการภายนอกเข้าร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ ณ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป. ลาว 

- การจัดโครงการแสดงนิทรรศการและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ภายใน 
โครงการ AKU Green Forum ทําให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวบรวมองค์ความรู้ด้าน 
Green Architecture and Environment  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพ
ในระดับนิสิตกับสถาบันการศึกษา/สมาคมวิชาชีพและสํานักงานสถาปัตยกรรมด้วยโครงการ AKU 
connected โดยจัดทํา Workshop/Work in Presentation มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจ
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จากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งทําให้ได้เครือข่ายความร่วมมือกับส่วนวิชาการและวิชาชีพ การจัด
กิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรนิสิตเก่า การให้บริการหลังจบการศึกษา โครงการ AKU Alumni 
Forum โครงการ AKU Awards ซึ่งได้ดําเนินการตามเป้นหมาย 

3. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัย โดยการสร้างแรงจูงใจในการทําวิจัย เสนอผลงาน และเข้าร่วมประชุม
วิชาการ โครงงานบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ “การบริหารจัดการที่ดีย่อมนํามาซึ่งแรงจูงใจใน
การทํางาน” 
- บูรณาการคน แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยท่มีตัวแทนจากทุกสาขา 
- บูรณาการสื่อสารนโยบาย แหล่งทุน แหล่งเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ 

การประชุมต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ เว็บไซต์ ตัวแทนสาขาวิชา อย่างต่อเนื่อง 
- บูรณาการระบบการติดตาม มีการติดตามงานในที่ประชุมระดับคณะฯ ระดับสาขาวิชา ด้วยแบบ

สํารวจ และแบบบันทึกงานทีสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งมีกําหนดการรายงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้ง
การเก็บหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพไว้ล่วงหน้า 

- บูรณาการผลประโยชน์ มีการออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่
คณะฯ และหน่วยงานย่อยเพื่อรวบรวมผลประโยชน์ที่ชัดเจน และการรับผลประโยชน์ร่วมกันแทน
การรวมศูนย์ 

- บูรณาการกฎระเบียบ ทบทวนระเบียบบุคคลเพื่อการจัดเวลาสําหรับการทําวิจัยและเขียนบทความ 
รวมท้ังการกําหนดภาระงานให้ส่งเสริมการทําวิจัยได้มากข้ึน และมีการกําหนดเกาณฑ์เพื่อมอบ
รางวัลผุ้ผลิตผลงานตีพิมพ์ดีเด่นแห่งปี 

- บูรณาการระบบสารสนเทศ พยายามบูรณาการระบบเก็บข้อมูลของคณะฯ สํานักประกันคุณภาพ
กับข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

- การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยดําเนินการสํารวจความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ประสบการณ์ และ
ความเห็นที่มีต่อสถาปัตยกรรมสีเขียว และมีการปรับปรุงโครงการโดยการปรับปรุงเว็บไซท์ของ
คณะฯ โดยการลงฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัย 

- การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม ได้จัดทําโครงการปรับปรุง
มาตรฐานการออกแบบ การออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่
คณะฯ และหน่วยงานย่อย การจัดทํามาตรฐานค่าบริการวิชาชีพออกแบบกิจกรรที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ การปรับปรับอัตราค่าบริการวิชาชีพ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเมิณผลการ
ใช้อาคาร และการสร้างแรงจูงใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบ 

- มีการจัดโครงการบูรณาการบริการออกแบบกับการเรียนการสอน โดยผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผ่านมาได้จัดระบบการกระตุ้น สนับสนุนการบันทึก รายงาน และ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  

- มีการจัดโครงการ AKU Research Forum อาทิเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิถีเพื่อการ
อยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยื่น โครงการประชุมเพื่อการเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในรอบปี
ที่ 1 โครงการการศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว 

- โครงการเล่าเรื่องประสบการณ์การดูงานอาคารเขียว 
- โครงการเสาะหาสิ่งน่ารู้กับกูรูสถาปัตย์เกษตร 
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4. การพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรธุรกิจทางปัญญา มีการปรับโครงสร้างกรบริหารจัดการสู่หน่วยธุรกิจทาง
ปัญญา โดยโครงการ AKU Knowledge Unit 
- การยกเว้นการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะฯ สําหรับ CBIT ในช่วงปีแรกของการดําเนินงาน 
- มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านความยั่งยืนของเมืองและสภาพแวดล้อม มีรายได้

จัดสรรสู่คณะฯ และสาขาวิชามากขึ้นทําให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในหน่วยงานและหน่วยงานย่อย 
- มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ พัฒนาช่องทางและโครงการด้านการหารายได้เข้าสู่องค์การ แผนกลยุทธ์

การเงินขององค์การ 
- การแต่งต้ังที่ปรึกษาคณบดีด้านกลยุทธ์การเงิน 
- การออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะและหน่วยงานย่อย 
- การจัดทํามาตรฐานค่าบริการวิชาชีพออกแบบ 
- การปรับปรุงระบบควบคุมทางการเงิจเพื่อสะทอ้นค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละโครงการ 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวชิา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่
ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่
บรรลุเท่านั้น 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

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

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.49 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.06 4.06 4.00 4.04 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.57 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.06 3.06 5.00 5.00 3.06 4.61 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.63 - 4.00 4.00 4.63 4.00 ดี ดี ดีมาก ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.87 4.84 4.83 4.83 4.00 4.32 4.27 4.64 4.63 4.32 4.51     

ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก     

 

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

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

    5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2552-
2555) 

   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
    5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

 
    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

    8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยทางคณะฯ ได้จัดทําอยู่ในรูปเป็น
แผนกลยุทธ์ในระดับคณะฯ (1.1-1-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (1.1-1-2) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 (1.1-
1-1, 1.1-1-2, 1.1-1-3) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ไปยังบุคลากรภายในคณะ โดยใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากร
ทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวณการแปลงกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ ได้แก่ การแจ้งที่ประชุมและการเวียนหนังสือ(1.1-2-1) การนําขึ้น Website คณะฯ (1.1-2-2) และ
การติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ (1.1-2-3) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นําแผนกลยุทธ์ไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี2554(1.1-3-1) ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
และแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละส่วนจะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณประจําปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความ
สอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (1.1-3-2, 1.1-3.3) 

4. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และมีกระบวณการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับและนําไปสู่การร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน (1.1-4-1, 
1.1-4-2, 1.1-4-3) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชากรประจําปีครบ 4 
พันธกิจ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนด (1.1-5-1, 1.1-5-2) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตาม
ผลการดําเนินงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุง และ
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี ปีละ 2 ครั้ง(1.1-6-1, 1.1-6-2) 

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

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯโดยมีการแจ้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปี 
2554 มีการแจ้งผลประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา และมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ 
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โดยในการพิจารณาปรับปรุงนั้นทําทั้งในแผนปฏิบัติการประจําปีในปีถัดไปและการพิจารณาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงในแผนปฏิบัติการประจําปีในปีล่วงหน้า 1 ปี (1.1-8-1, 1.1-8-2, 1.1-8-3, 1.1-8-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 7 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่าง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 7 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนกลยทุธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2553– 2556 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2551– 2554 
1.1-1-3 รายงานแผนและผลการปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 
1.1-2-1 หนังสือเวียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัิติราชการ 

ประจําปี 2554 
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th 
1.1-2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนกลยุทธ์ 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2554 
1.1-3-2 แผนกลยทุธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
1.1-3-3 รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชาการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 
1.1-4-2 หนังสือเวียนเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 
1.1-4-3 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้ง 2/2555  
1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่10/2554  

วาระที่ 4.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารครบรอบ 2 ปี 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-5-2 รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 
1.1-6-1 รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่10/2554  

วาระที่ 4.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารครบรอบ 2 ปี 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่10/2554  

วาระที่ 4.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารครบรอบ 2 ปี 
1.1-7-2 รายงานที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 29 มิถุนายน 2554  

เรื่อง รายงานสรุปการวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 
1.1-8-1 หนังสือเวียนเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

แก่คณะกรรมการประจําคณะฯ 
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระพิเศษ เรื่อง ผลการประกนัคุณภาพ 

ประจําปีการศึกษา 2553 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 10/2554  

วาระที่ 4.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารครบรอบ 2 ปี 
1.1-8-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 10/2554  

วาระที่ 4.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารครบรอบ 2 ปี 
1.1-8-5 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติ

การประจําปี 2555 เนื่องจากผลการประเมนิและการปรับการทํางานทางด้านประกัน
คุณภาพฯ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี คือ มีระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรที่ ได้มาตรฐาน โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง ส่วนการดําเนินการด้านอื่นๆที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ การมีระบบการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีระบบห้องสมุด จัดหาอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต และมีการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต แต่อย่างไรก็ตามคณะยังมีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นจํานวนน้อย 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี

ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 2555 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้        4.06   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

29.25 33 17.50 32.41 2.70   
54 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0      

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

15.09 17 9 16.67 2.78   
54 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0      

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 4.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 6 6 6 5.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 4.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 
    2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

    3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสตูรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

    4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดใน
แต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

    5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสตูรตามผลการประเมิน
ในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

    6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
 

    7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทกุระดับ
การศกึษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการดําเนินการด้านวิชาการโดยประสานงานกับกองบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย มีการใช้คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-1-
1)และได้กําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพของคณะฯ (2.1–1-2) ในการทําหน้าที่กํากับดูแล 
พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรทุกขั้นตอน
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของคณะฯ และให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาสถาปนิก (2.1-1-3) โดยมีการประเมินผลและติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรต่างๆ
อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งยังได้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถกํากับดูแลการดําเนินงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่ิงขึ้น(2.1-1-4, 2.1-1-5, 
2.1-1-6) 

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

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่ดําเนินการเปิดสอน จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
มหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมอาคาร) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (2.1–3-1) โดยอยู่ภายใต้ 4 สาขาวิชา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมีการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1–3-2, 2.1-3-3) โดย
ได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพโดยได้รับการรับรองจากสภา
สถาปนิก (2.1-3-4, 2.1-3-5) อย่างไรก็ตามคณะมิได้นับรวมหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อีก 1 
หลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ได้ทําการเรียนการสอนและดําเนินการร่วมกับภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จัดทําการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรดังกล่าว 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ (2.1-4-1) ทําหน้าที่ 
ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานทางด้านวิชาการ ได้แก่ การเรียนการสอน ระบบการเปิด-ปิดหลักสูตร รวมทั้ง 
ควบคุมให้แต่ละหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด (2.1-
4-2, 2.1-4-3, 2.1-4-4, 2.1-4.5) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล ให้มีการ
ดําเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อข้างต้น (2.1-5-1) เช่น คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ คณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและปรับปรุงแต่ละหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี้เนื่องจาก ปี
การศึกษา 2554 เป็นปีแรกที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้มี 
การจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรและติดตามผลการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ที่กําหนด (2.1-5-2, 2.1-5-3) 
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6. มหาวิทยาลัยไม่มีการประเมินเกณฑ์มาตรฐานในข้อนี้ 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง ดังนั้นจึงมีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา(2.1-7-1, 2.1-7-2) 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรม
อาคาร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยทั้ง 3 หลักสูตร มีจํานวนนิสิตไม่ถึง
ร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิค ปี 2550 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรผังเมืองและสภาพแวดล้อม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 
 

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 
2.1-1-3 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญา อนุปรญิญา ประกาศนยีบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามญัสถาปนิก และขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก พ.ศ.2548 

2.1-1-4 - รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ปี 2553 
- รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรภูมิสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2550 
- รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ปี 2553 

2.1-1-5 - หลักสูตรที่เปดิสอนได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- เอกสารอนุมติัหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
- เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 
- เอกสารอนุมติัหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 22 
มิถุนายน 2554 และครั้งที่ 7/2554 วันที ่24 สิงหาคม 2554 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร 

2.1-1-7 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.1-2-1 เอกสารหลักเกณฑ์/แนวทางการปิดหลักสูตร/รายวิชา 
2.1-2-2 เว็บไซด์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://eduserv.ku.ac.th/ 
2.1-3-1 - หลักสูตรที่เปดิสอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เอกสารอนุมติัหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
- เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 
- เอกสารอนุมติัหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1-3-2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.1-3-3 เอกสาร มคอ.2 
2.1-3-4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาสถาปนิก 
2.1-3-5 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญา อนุปรญิญา ประกาศนยีบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามญัสถาปนิก และขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก พ.ศ.2548 

2.1-4-1 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2553 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2550 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรผังเมืองและสภาพแวดล้อม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

2.1-4-2 มคอ.7 
2.1-4-3 เอกสารกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรของปีการศึกษา 2547-2553  
2.1-4-4 - หลักสูตรที่เปดิสอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เอกสารอนุมติัหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
- เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 
- เอกสารอนุมติัหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-4-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพ 
2.1-5-1 - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ 

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2553 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2550 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรผังเมืองและสภาพแวดล้อม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

2.1-5-2 เอกสารกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรของปีการศึกษา 2547-2553  
2.1-5-3 มคอ.7 
2.1-7-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.1-7-2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 29.25 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

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 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 50 คน ลาศึกษา
ต่อ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 35.50 คน และปริญญาเอก 17.50 คน สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 53 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 36.50 
คน และปริญญาเอก 15.50 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
54

17.50×   =  32.41 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

32.41×   =  2.70  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 15.50 29.245 17.50 32.41 2.44 2.70 ร้อยละ

29.25 
บรรล ุ ร้อยละ 33 

53 54 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
2.2 15.50 29.245 17.50 32.41 2.44 2.70 ร้อยละ

29.25 
บรรล ุ ร้อยละ 

33 53 54 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 แบบฟอร์มการคํานวณร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2.2-2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานงานจริงและลาศึกษาต่อจําแนกตามวุฒิ

การศึกษา ปีการศึกษา 2554 
2.2-3 แผนการขอตําแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อของบุคลากรของหน่วยงานย่อย 
2.2-4 แผนภูมิแสดงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 16  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื  

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 
ขึ้นไป 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 50 คน     
ลาศึกษาต่อ 4 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน และ
ศาสตราจารย์ 3 คน  

  สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 49 คน 
ลาศึกษาต่อ 4 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน และ
ศาสตราจารย์ 2.50 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 
54

9 ×   =  16.67 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

16.67×   =  2.78  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 8.50 16.04 9 16.67 2.67 2.78 ร้อยละ 
16 

บรรล ุ ร้อยละ 17 
53 54 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 8.50 16.04 9 16.67 2.67 2.78 ร้อยละ 
16 

บรรล ุ ร้อยละ 17 
53 54 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 แบบฟอร์มการคํานวณร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ.ขึ้นไป 
2.3-2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2554 
2.3-3 แผนการขอตําแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อของบุคลากรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.3-4 แผนภูมิแสดงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
    3. มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

    5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

    6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

    7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
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หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และ

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากร 
(2.4-1-1) มีการสํารวจหัวข้อที่อาจารย์และสายสนับสนุนให้ความสําคัญให้มีการอบรมหรือมีการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) โดยครอบคลุมความรู้ที่จําเป็นจากงาน 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายสํานักงานเลขานุการ 
คณะ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิจัย (2.4-1-2) มีการสํารวจสภาวะการทํางานของอาจารย์เพื่อเป็นข้อมูลในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางวิชาการ (2.4-1-3) และมีระบบสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ (2.4-1-4) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด โดยมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
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
งานประจําให้เป็นงานวิจัยRoutine to Research (2.4-4-1) การจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการความรู้และ
ทักษะจากโครงการต่างๆ เช่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัย
รุ่นใหม่ (RAF)(2.4-4-2, 2.4-4-3) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ และมีการ
ดําเนินงาน (2.4-5-1, 2.4-5-3) รวมถึงการประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ผ่านป้ายในพื้นที่สาธารณะของคณะ (2.4-5-2) 
และมีการถ่ายทอดเรื่องจรรยาบรรณด้านการวิจัย(2.4-5-4) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2554
และแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554และผลการดําเนินงาน (2.4-6-1, 2.4-6-2) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจําปี
งบประมาณ 2554และแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554และผลการดําเนินงานรวมทั้ง
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 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2555-2559 
2.4-1-2 โครงการสัมมนาวิชาการประจําปี 2553 หัวข้อ"การจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" 
2.4-1-3 แบบสํารวจสภาวะการทํางานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ 
2.4-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 31 สิงหาคม 2554  

เรื่องการขอตําแหน่งทางวิขาการ 
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 2554 
2.4-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 31 สิงหาคม 2554  

เรื่องการขอตําแหน่งทางวิขาการ 
2.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 และ

ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 เรือ่ง การปรับปรุงอาคารสถานที่ 

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 
2.4-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8-9, 12/2554 และครั้งที่ 2/2555  

เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2.4-3-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่

(RAF) 
2.4-3-4 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก.ประจําปี 2554 
2.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 26 มกราคม 2554 และ

ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง Routine to Research (R2R)  
2.4-4-2 ประมวลการสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
2.4-4-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่

(RAF) 
2.4-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
2.4-5-2 ป้ายเอกสารจรรยาบรรณอาจารย์ 
2.4-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 26 มกราคม 2554 

เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์ 
2.4-5-4 ส.ค.ส.จรรยาบรรณนักวิจัย 
2.4-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2554 
2.4-6-2 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 และผลการดําเนินงาน 
2.4-7-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2554 
2.4-7-2 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 และผลการดําเนินงาน 
2.4-7-3 โครงการสัมมนาคณะ ประจําปี 2554 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

    2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา  

    3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

    4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอืน่ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
    7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์มีการจัดการ

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

เรียนรู้ อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (2.5-2-1) 
นอกจากนี้ในปี 2554 ที่ผ่านมามีการริเริ่มโครงการแหล่งเรียนรู้สถาปัตย์เกษตรรักษ์โลก โดยการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยให้มีแหล่งเรียนรู้อยู่ประจําคณะ(2.5-2-2) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการทั้งด้านกายภาพและการอํานวยความสะดวกด้านอาคาร
สถานที่ โสต และคอมพิวเตอร์ โดยมีการจ้างบริษัทให้บริการด้านต่างๆได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยการทํา
ความสะอาดอาคารและการจัดทําเว็บไซด์คณะฯ (2.5-3-1, 2.5-3-2, 2.5-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมีการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
ในด้านงานทะเบียนนิสิตโดยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือระบบสารสนเทศนิสิต (2.5-4-1, 2.5-4-2) มี
สถานพยาบาลเพื่อการบริการอนามัย (2.5-4-4) และการจัดการบริการด้านอาหาร เช่น โรงอาหาร มก. และโรงอาหาร
ประจําคณะ (2.4-4-6) นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านกีฬาโดยมีสํานักกีฬาและมีการจัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
(2.4-4-3, 2.4-4-5) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีการอํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ การบริการห้องน้ํา โดยมีการจ้างบริษัท
ให้บริการด้านต่างๆได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยการทําความสะอาดอาคารและการจัดทําเว็บไซด์คณะฯ 
(2.5-5-1, 2.5-5-2, 2.5-5-3)โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ เช่น ในระบบรักษาความปลอดภัยและ
การดูแลรักษาอาคาร (2.5-6-1) 

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

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 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

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 โครงการแหล่งเรียนรู้สถาปัตย์เกษตรรักษ์โลก 
2.5-3-1 แบบฟอร์มสั่งงานฝ่ายอาคารสถานที่/ โสต/คอมพิวเตอร์ 
2.5-3-2 เอกสารการจ้างบริษัทให้บริการด้านต่างๆ 

 - สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
 - สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร 
 - เอกสารการจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บไซด์คณะฯ 

2.5-3-3 ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ 
2.5-4-1 ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ 
2.5-4-2 ระบบสารสนเทศนิสิต มก.https://www.regis.ku.ac.th/ 
2.5-4-3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสายรหัส 
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 เช่นสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย, 

สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร, เอกสารการจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บไซด์
คณะฯ 

2.5-6-1 ผลการประเมนิบริษัทรักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน 
2.5-6-2 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2554 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-7-1 รายงานผลการดําเนินงานและโครงการการบริหารจัดการอาคาร 

- การปรับปรุงห้องน้ํา ช้ัน 1 
  
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

    2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

    4.  มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

    5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

    6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มี

ความยืดหยุ่นและหลากหลาย (2.6-1-1) สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของนิสิต เน้นให้นิสิตมี 
ส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (2.6-1-2, 2.6-1.3) ให้มีทักษะในการเรียนรู้และ 
แสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมที่เน้นนิสิตเป็นสําคัญ เช่น การ
นําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าในการทํา วิทยานิพนธ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 
(2.6-1-4, 2.6-1-5) รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนมีการกําหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสําคัญในแต่ละรายวิชาและดําเนินการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ในแต่ละหลักสูตร/
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สาขาวิชาได้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประชุมของแต่ละ
สาขาวิชาเป็นประจําทุกเดือนเพื่อให้การบริหารหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้(2.6–1-6, 2.6-1-7) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมี 
การจัดทํารายละเอียดโครงการพานิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-2-1, 2.6-2-2, 2.6-2-3, 2.6-2-4) โดย
อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้นิสิตทราบต้ังแต่คาบแรกของการเรียนการสอน มี
การระบุเนื้อหาการสอน กิจกรรม สื่อต่างๆและมีการประเมินผลการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งนี้โดยมีการประเมิน 
รายวิชาในระหว่างภาคการศึกษาและสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัย (2.6-2-5) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการให้ผู้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยในทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่าน
โครงการนํานิสิตทัศนศึกษาและเน้นการคิด อภิปราย และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ใน
โครงการเสวนาของรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิตมีการฝึกงานตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพด้วย(2.6-3-1, 2.6-3-2, 2.6-3-3, 2.6-3-4) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน (2.6-4-1) มีการทัศนศึกษาเยี่ยมชมหน่วยงาน 
ภายนอก (2.4-4-2) มีการเชิญศิษย์เก่ามาเป็นอาจารย์พิเศษ มีการจัดโครงการสัมมนาที่เชิญศิษย์เก่าและ
บุคคลภายนอกซึ่งมีประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม (2.6-4-3, 2.6-4-4) 

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

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษามีการประเมินอย่างละเอียดทุกมิติทั้งจากผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะในวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาของทุกหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม 5 (2.6-6-1) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชาอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง(2.6-7-1 ถึง2.6-7-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 6 มกีารประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

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 เอกสารโครงการสัมมนาอาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

นวัตกรรมอาคาร 
2.6-1-7 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรคสรา้ง 
2.6-2-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.6-2-2 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-2-3 เอกสารโครงการนํานิสิตทัศนศึกษาและโครงการเสวนารายวิชาในหลักสตูร 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.6-2-4 เอกสารโครงการสัมมนาอาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
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 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-4-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) รายวิชาที่มีส่วนร่วมจากชุมชนภายนอก 

 
2.6-4-2 

 
เอกสารโครงการนํานิสิตทัศนศึกษารายวิชาต่างๆ 

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมทางอาคาร) 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 

2.6-4-3 หนังสือเชิญอาจารย์และวิทยากรพิเศษจากภายนอก 
2.6-4-4 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

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ปี2553 
2.6-5-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทํา

วิทยานิพนธ์ 
2.6-5-5 เอกสารการสัมมนาอาจารย์สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
2.6-5-6 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
2.6-5-7 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-5-8 ผลการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์และ

วิทยานิพนธ์ 
2.6-5-9 เอกสารการวิจัยช้ันเรียน studio 3 ปีการศึกษา 2554 
2.6-6-1 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-7-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.6-7-2 บันทึกการประชุมประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
2.6-7-3 บันทึกการประชุมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

STUDIO 
2.6-7-4 รายงานการประชุมหลักสูตรและชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

(นวัตกรรมทางอาคาร) 
2.6-7-5 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

นิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

    2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

    3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

    4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรอืที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

    5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

    6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

    7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตตามรอบระยะเวลา
ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (2.7-1-1, 2.7-1-2)  

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการวิเคราะห์ติดตามผลและนําผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ที่
ได้รับการปรับปรุงและเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพของคณะและผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีกระบวนการติดตามกิจกรรม การ
ประเมินหลักสูตร การเรียนการสอนระหว่างเรียนและปลายภาคการศึกษา มีการจัดสัมมนาอาจารย์เพื่อหารือ ใน
การแก้ปัญหาร่วมกันทั้งในภาพรวมของคณะและเฉพาะของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง(2.7-2-1, 
2.7-2-2, 2.7-2-3)  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           78 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรและสื่อทางการ
ศึกษาที่เหมาะสม (2.7-2-1, 2.7-2-4) มีการสอบถามความต้องการของนิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสังคม
การเรียนรู้ของนิสิต ผ่านการสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศ และ social network(2.7-2-2) รวมทั้งมีการจัดทํา
โครงการแหลง่เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ edutainment อย่างเป็นรูปธรรม(2.7-3-3)  

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยมีทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการและการให้ทุนในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
(2.7-4-1 ถึง 2.7-4-7) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการปลูกฝังสอดแทรกจริยธรรมดังปรากฏในประมวลการสอนทุกรายวิชา 
(2.7-5-2) มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งที่จัดโดยคณะและ
ที่ริเริ่มโดยนิสิตโดยมีทั้งกิจกรรมส่วนกลางของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การตอบแทนสังคมหรือช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติ ทั้งนี้โดยมีการกําหนดเกณฑ์และการ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม (2.7-5-1, 2.7-5-3) 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 
7. คณะสถาป้ตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย การเขียนบทความ 

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะของนิสิตให้สามารถจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ(2.7-6-1, 2.7-6-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันสาขาสถาปัตย์ 
2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบันสาขาภูมิสถาปัตย์ 
2.7-2-1 บันทึกการประชุมการสัมมนาอาจารย์ประจําปี 2554 
2.7-2-2 บันทึกการประชุมการสัมมนาอาจารย์สาขาสถาปัตย์ 2554 
2.7-2-3 บันทึกการประชุมการสัมมนาอาจารย์สาขาภูมิสถาปัตย์ 2554 
2.7-3-1 รายการครุภัณฑ์ของคณะฯ 
2.7-3-2 websiteคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

www.arch.ku.ac.th และwww.facebook.com/GreenAKU  
2.7-3-3 โครงการแหล่งเรียนรู้สถาปัตย์เกษตรรักษ์โลก 
2.7-3-4 โครงการจัดอบรมการใช้เครือ่งมือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 
2.7-4-1 เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่บทความทางวิชาการและโครงการสัมมนา

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 - Arcachonรายวิชา 240414 
2.7-4-5 รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ครั้งที่ 10-11/2554 และครั้งที่ 1-

3/2555 เรื่อง การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ SEGA 
2.7-4-6 รายงานการประชุมสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ครั้งที่ 1/2555  

วันที่ 5 มกราคม 2555 เรื่อง การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ 
2.7-4-7 จดหมายข่าวสถาปัตย์เกษตร 
2.7-5-1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดใหแ้ก่นิสิต เช่น 

 - โครงการรับน้อง 
 - โครงการช่วยเหลือน้ําท่วม 
 - โครงการวันปีใหม่เยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ําท่วม 
 - โครงการปฏิบัติธรรม 
 - โครงการวันพัฒนาคณะ 
 - งานอาษา 
 - งาน Build Tech 

2.7-5-2 กติกาสถาปัตย์ :แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.7-5-3 เอกสารแสดงชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต 
2.7-7-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) รายวิชา 247592 การเขียนบทความทางวิชาการ

และการสื่อสารงานเชิงเทคนิค 
2.7-7-2 ประมวลการสอนรายวิชา 01246591, 01246597, 01247591, 01247597, 01249691, 

259697 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

    2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

    3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

    4. มีการประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 

    5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติ ได้มีการกําหนดกติกาสถาปัตย์สําหรับนิสิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีด้วย (2.8-1-1, 2.8-1-2, 
2.8-1-3) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแจ้งข้อมูลจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทุกรายวิชา และมีการประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 
(2.8-2-1, 2.8-2-2, 2.8-2-3) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการยกย่องชมเชยนิสิต การสร้างกิจกรรมด้านจริยธรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรและสังคมภายนอกและมีการเผยแพร่โครงการต่างๆสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แต่ละโครงการมีการ
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8-3-1, 2.8-3-2) 

4. ทุกโครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ
90ของตัวบ่งชี้ (2.8-4-1, 2.8-4-2) 

5. นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติโดยแต่ละโครงการสะท้อนการใช้ความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการช่วยสังคม (2.8-5-1, 2.8-5-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 5 มีนสิิตหรอืกิจกรรมที่เกีย่วกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 รายละเอียดหลักสูตรตาม มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรภูมิ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต, 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมทางอาคาร), หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาสิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง 

2.8-1-2 กติกาสถาปัตย์ :แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.8-1-3 รายงานการประชุมหลักสูตรและชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

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

สําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.8-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้งในหลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดบั
บัณฑิตศึกษา 

2.8-2-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ 
2.8-3-1 โครงการปีใหมเ่ยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
2.8-3-2 โครงการค่ายอาสา 
2.8-4-1 โครงการปีใหมเ่ยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 
2.8-4-2 โครงการค่ายอาสา 

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 
2.8-5-1 รายชื่อนิสิตได้รับยกย่องชมเชยโครงการ AKU-IDOL 
2.8-5-2 รายชื่อนิสิตได้รับรางวัลด้านความประพฤติดีเด่นจากกองกิจการนิสิตมก. 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน (เต็ม 

5)  

หมายเหตุ  

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต         5.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 5 7 7 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 5 6 6 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญา
ตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00   

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมลูข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

สนองความต้องการของนิสิต 
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ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางในการลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ  คําแนะนําในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตรวมถึงการจัดโครงการวัน
ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง และโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น  (3.1-1-1, 3.1-1-2, 3.1-1-3, 3.1-1-4, 
3.1-1-5) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียนต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ มีการส่ง SMS ถึงนิสิตให้ทราบ
ถึงกําหนดการของกิจกรรมต่างๆ ที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอ  (3.1-2-1, 3.1-2-2, 3.1-2-3) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยคณะมีการจัดกิจกรรมและ
โครงการแนะแนวประสบการณ์วิชาชีพ วิชาชีวิตของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการ“ปัจฉิมนิเทศนิสิต 
ต้นกล้าสถาปัตย์” มีการแนะนํากฎระเบียบ จรรยาบรรณของการปฏิบัติวิชาชีพโดยสถาปนิกอาวุโสและศิษย์เก่า
รวมทั้งคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตและคุณภาพในการปฏิบัติ
วิชาชีพ เพื่อเป็นสถาปนิกที่ดีพร้อมในอนาคต อีกทั้งยังมีโครงการที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการปฐมนิเทศนิสิต และ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานปี 4 (3.1-3-1, 3.1-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดบริการข่าวสารแก่นิสิตเก่า โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการ
ดําเนินการจัดทําและส่งข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ําเสมอในเว็บไซต์ของคณะ และจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ครั้งที่ 2และ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2554 (ต้นกล้าสถาปัตย์) เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลของชมรมศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อติดต่อและเป็นการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการส่งข่าวสารใน
รูปแบบต่างๆ เช่น สื่อทางสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th 
เป็นต้น (3.1-4-1, 3.1-4-2, 3.1-4-3) 

5. คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยกิจกรรมดังกล่าวคณะได้จัด
ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าจัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ โครงการปัจฉิมนิเทศต้นกล้า 
สถาปัตย์ เป็นต้น (3.1-5-1, 3.1-5-2) 

6. คณะมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการดังนี้ ในด้านการประเมินคุณภาพของการให้บริการจะมีการ
ประเมินจากแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมแล้วกิจกรรมต่างๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51 
อาทิเช่น แบบสรุปการประเมินผลการให้คําปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น (3.1-6-1) 

7. มีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาองค์รวมของการให้บริการแก่นิสิตในด้านต่างๆ โดยจาก
ผลการประเมินมีการนําผลประกันมาใช้ในการให้บริการด้านต่างๆ แก่นิสิต  (3.1-7-1) 

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 ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
3.1-1-2 โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
3.1-1-3 โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
3.1-1-4 ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับนิสิต กองกิจการนิสิต มก. 
3.1-1-5 การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-2-1 ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต 
3.1-2-2 คู่มือการใช้โปรแกรมระบบส่ง SMS โทรศัพท์มือถือนิสิต 
3.1-2-3 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   www.arch.ku.ac.th 
3.1-3-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปี4 ปีการศกึษา 2554 
3.1-3-2 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2554 (ต้นกล้าสถาปัตย์) 
3.1-4-1 โครงการงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครั้งที่ 2 
3.1-4-2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   www.arch.ku.ac.th 
3.1-4-3 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2554 (ต้นกล้าสถาปัตย์) 
3.1-5-1 โครงการงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครั้งที่ 2 
3.1-5-2 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2554 (ต้นกล้าสถาปัตย์) 
3.1-6-1 แบบสรุปการประเมินผลการให้คําปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.1-7-1 รายงานการประชุคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2555 

เรื่องการ พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

    2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
    3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

    4. มีการสนับสนนุให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

    5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต 
    6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครบทุกด้าน โดยมีการกําหนดแผนกิจกรรมนิสิตให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ
เงินรายได้ประจําปี 2554 ในหมวดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต โดยสอดคล้องกับโครงการ/
กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิตแผนงานด้านกิจการนิสิตประจําปี 2554-2555  โดยเน้น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  (3.2-1-1, 3.2-1-2) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดย
ในโครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีการบรรยายและแจกคู่มือนิสิตประจําปี
การศึกษา 2554  คู่มือประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้แก่นิสิต (3.2-2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมให้นิสิตนําความรู้ทักษะการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพกิจกรรม 5 ประเภท โดยนํามาใช้ในโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 9 หมายเหตุ โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะซึ่งดําเนินการ
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จัดทุกปีคือไหว้ครูช่าง เนื่องจากในปีการศึกษา 2554 เกิดน้ําท่วมใหญ่ในช่วงการจัดพิธีไหว้ครูช่าง จึงไม่สามารถ
ดําเนินการจัดพิธีได้ ซึ่งนํามาจัดร่วมในปีการศึกษา 2555 ต่อไป  (3.2-3-1) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
และระหว่างมหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมงานกับสถาบันอื่นๆ ในงาน ASA 
2012 ที่ผ่านมา (3.2-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต โดยกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตจะมีการจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมรวมถึงแบบประเมินผลและรวบรวมได้ที่
หน่วยกิจการนิสิต และกิจกรรมที่จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่น โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
นิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2554และ 2555 มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีต่อไป 
(3.2-5-1) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินจัดโครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ัน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2555 เช่น การเปลี่ยนแปลงการนําชมอาคารและ
ห้องต่างๆ จากสถานที่จริง ซึ่งใช้เวลามากและผู้ปกครองและนิสิตมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นการนําเสนอทางสื่อมัลติมีเดีย
แนะนําปรัชญา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร และ สถานที่สําคัญของคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนําเสนอโครงการ
ด้านการพัฒนานิสิตและกิจกรรมของสโมสรนิสิตตลอดปีการศึกษา เพื่อเพิ่มความเข้าใจแก่นิสิตรวมถึงผู้ปกครองให้
มากขึ้น (3.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 3 ข้อ 6 ข้อ 3.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 3 ข้อ 6 ข้อ 3.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 

 

 

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2554 ในหมวดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรม

นิสิต 
3.2-1-2 โครงการ/กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิตแผนงานด้านกิจการนิสิต

ประจําปี 2554-2555 
3.2-2-1 คู่มือนิสิตประจําปีการศึกษา 2554  มคีู่มือประกันคุณภาพฉบับนิสิตใหแ้ก่นิสิต  
3.2-3-1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 9  
3.2-4-1 เอกสารรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้แก่

นิสิต 
3.2-5-1 โครงการ/กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิตแผนงานด้านกิจการนิสิต

ประจําปี 2554-2555 
3.2-6-1 รายงานการประชุคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
    2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแกอ่าจารย์ที่ปรึกษา 
    3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา

และพัฒนานิสติ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
    5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคําสั่งต้ังแต่งคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

โดยมีการมอบหมายให้คณะกรรมการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษากําหนดแนวทางในการดําเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะในการทําหน้าที่ให้คําปรึกษากับนิสิต (3.3-1-1) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้การให้ปรึกษาแก่อาจารย์
ปรึกษา โดยมีการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแล และสนับสนุนระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา ในโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น  (3.3-2-1) 
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3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามผลการดําเนินงานให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น  (3.3-3-1) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์และนิสิตจากโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา   โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
นิสิตช้ันที่ 1 ซึ่ง หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม นําผลสรุปดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อไป (3.3-4-1, 3.3-4-2, 3.3-4-3, 3.3-4-4)  

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีการ
จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการนําประสบการณ์จากการดําเนินโครงการที่
ผ่านมา  มาปรับปรุงการดําเนินการในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะทํา
หน้าที่ดูแลการจัดโครงการสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจําช้ันปี (3.3-5-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งต้ังแต่งคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3.3-2-1 เอกสารการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆและเครื่องมือที่ใช้การให้ปรึกษาแก่อาจารย์ปรึกษา 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ ครั้งที่ 1/ 2555 
3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ ครั้งที่ 2/ 2555 

  3.3-4-1 ผลการประเมนิ โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
3.3-4-2 ผลการประเมนิ โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลาย 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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-4-3 ผลการประเมนิ โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
3.3-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 2/2555 
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 2/2555 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา, ปีงบประมาณ, 

ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้           5.00   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 50,000 195,000 9,692,000 193,840 5.00   
50.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
    3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
    4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
   6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
   7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

คณะ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตาม

แผนด้านการวิจัยของคณะ โดยเริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย (เอกสาร 4.1-1-1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
(เอกสาร 4.1-1-2) และดําเนนิการตามระบบที่กําหนดโดยใช้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็น
หน่วยงานขับเคลื่อน (เอกสาร 4.1-1-3) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการประดิษฐ์คิดค้นผ่าน
กระบวนการวิจัย ทําให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําเสนอออกสู่สาธารณะชนได้ (เอกสาร 4.1-2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่” ครั้งที่ 2 (เอกสาร 4.1-3-1) 
และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยด้วยการจัดพิมพ์ ส.ค.ส จรรยาบรรณนักวิจัย มอบให้แก่อาจารย์ประจําเนื่อง
ในโอกาสวันปีใหม่ไทย (เอกสาร 4.1-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้
ประกาศไว้ใน website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 4.1-4-1) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 4.1-4-2) ตามท่ีได้มีการจัดทําหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งหลักเกณฑ์สนับสนุนวิจัยสถาบัน (เอกสาร 4.1-4-3) และหลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ (เอกสาร 4.1-4-4) เพื่อส่งเสริมขวัญกําลังใจแก่ผู้ที่มีผลงาน 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะฯ ดังเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณ (เอกสาร 4.1-5-1) การจัดต้ังห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ (เอกสาร 4.1-5-2) การจัดประชุมวิชาการ (เอกสาร 
4.1-5-3) การจัด website คณะฯ ให้แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล (เอกสาร 4.1-5-4) เพิ่มเติมจากระบบที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว (เอกสาร 4.1-4-5) 
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6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วน
ทุกประเด็น ด้วยการจัดทําแบบประเมินทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้บริการ (เอกสาร 4.1-6-1, 4.1-6-2 และ 
4.1-5-2) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ ด้วยการให้กรรมการวิจัยของคณะฯ ดําเนินการพิจารณาร่างการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้าน
ต่าง ๆ อันเป็นผลจากการประเมินความต้องการของคณาจารย์ในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความต้องการให้สร้างแรงจูงใจ 
(เอกสาร 4.1-7-1, 4.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1 - 1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย 
4.1 - 1-2 แผนปฏิบัติราชการด้านวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1 - 1-3 ประวัติศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4.1 - 2-1 ภาพถ่ายการเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ และนิสิต 
4.1 - 3-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่น

ใหม”่ ครั้งที่ 2 
4.1 - 3-2 ส.ค.ส จรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1 - 4-1 เว็ปไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.1 - 4-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4.1 - 4-3 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์สนบัสนุนวิจัยสถาบันคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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 



รายงานก

หมายเล
4.1 

4.1 
4.1 

4.1 
4.1 
4.1 

4.1 
4.1 
4.1 
4.1

 
 

ตัวบ่งชีท้ี

ชนิดของ

เป้าหมา

รอบระย

เกณฑ์มา
กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

การประเมินต

ลขเอกสาร 
 - 4-4 

 - 5-1 
 - 5-2 

 - 5-3 
 - 5-4 
 - 5-5 

 - 6-1 
 - 6-2 
 - 7-1 
- 7-2 

ที่ 4.2 ระบบแ

งตัวบง่ชี ้ 

ย  

ะเวลา  

าตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

  1.  

  2.  

 
  3.  

  4.  

  5.  

 

นเอง ปีการศึ

ประกาศคณะ
คณะสถาปัตย
เอกสารงบปร
ประกาศมหา
คณะสถาปัตย
อุปกรณ์ 
การจัดประชมุ
เว็ปไซด์คณะ

ระบบฐานข้อ
สํานักงานบริ
แบบประเมิน
แบบประเมิน
รายงานการป
รายงานผลกา

และกลไกการ

กระบวน

6 ข้อ 

ปีการศึก

มีระบบและก
หรือการตีพิม
สร้างสรรค์ใน
มีระบบและก
สร้างสรรค ์เพื

มีการประชาส
สาธารณชนแ
มีการนําผลงา
ประโยชน์จริง
มีระบบและก
ประโยชน์ แล

กษา 2554   

ะสถาปัตยกรร
ยกรรมศาสตร์
ระมาณเงินรา
าวิทยาลัยเกษต
ยกรรมศาสตร์

มวิชาการ SE
สถาปัตยกรรม

อมูลงานวิจัยแ
การวิชาการ ม

นภาวะผู้นําแล
นผลความพึงพ
ประชุมคณะก
ารดําเนินงานโ

รจัดการความ

นการ 

ษา 2554 

กลไกสนับสนุน
พ์ในวารสารร
การประชุมวิช

กลไกการรวบร
พ่ือให้เป็นองค์

สัมพันธ์และเผ
และผู้เกี่ยวข้อง
านวิจัยหรืองา
งจากหน่วยงา
กลไกเพื่อช่วยใ
ละดําเนินการต

                  

รมศาสตร์ เรือ่
ร์ มหาวิทยาลั
ยได้ ประจําปี
ตรศาสตร์ เรื่อ
ร์ และ กําหนด

GA-03 และ ก
มศาสตร์ 

ละงานสร้างส
 มก. 
ะภารกิจของผ

พอใจของผู้ใชบ้
รรมการวิจัย 
โครงการวิจัยท

มรู้จากงานวิจั

เกณ

นการเผยแพร่ผ
ระดับชาติหรอื
ชาการหรือกา
รวม คัดสรร วิ
์ความรู้ที่คนทั

ผยแพร่องค์คว
ง 
นสร้างสรรค์ไ
นภายนอกหรื
ในการคุ้มครอ
ตามระบบที่กํ

               

ชื่อเอกสาร
อง หลักเกณฑ์
ัยเกษตรศาสต

ปงบประมาณ 
อง จดัต้ังศูนย์
ดอัตราค่าธรร

 การประชุมวิช

สรรค์ มก. 
 

ผู้บริหาร 
บริการที่มีต่อก
 
ที่ได้รับทุนสนั

ัยหรืองานสร้

ณฑ์มาตรฐาน

ผลงานวิจัยหรื
อนานาชาติ แล
ารตีพิมพ์ในวา
วิเคราะห์และส
ทั่วไปเข้าใจได้ 

วามรู้จากงานวิ

ไปใช้ให้เกิดปร
รือชุมชน 
องสิทธ์ิของงาน
าหนด 

                 

ร 
ฑก์ารให้รางวัล
ตร์ 
 พ.ศ. 2554 
นวัตกรรมแล
มเนียมการใช้

ชาการ มก. คร

, ระบบ

การให้บริการข

นับสนุนจากคณ

้างสรรค ์

น 

รืองานสร้างสร
ละมกีารเผยแ
ารสารระดับชา
สังเคราะห์ควา
 และดําเนินก

วิจัยหรืองานส

ระโยชน์ และมี

นวิจัยหรืองาน

                  

การตีพิมพ์ผล

ะเทคโนโลยที
ช้บริการเครื่อง

รั้งที่ 50 

บงานทรัพย์สิน

ของบุคลากรส

ณะฯ 

รรค์ในการปร
แพร่ผลงานวิจั
าติหรือนานาช
ามรู้จากงานวิ
ารตามระบบท

สร้างสรรค์ที่ได

มีการรับรองก

นสร้างสรรค์ทีน่

              92

ลงานวิชาการ

ทางอาคาร 
งมือและ

นทางปัญญา 

สายสนับสนุน

ระชุมวิชาการ
ัยหรืองาน
ชาติ 
จัยหรืองาน
ที่กําหนด 

ด้จากข้อ 2 สู่

การใช้

นําไปใช้

2 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่” ครั้งที่ 2 (เอกสาร 4.2-1-1) เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ฝึกฝน
และมีแรงจูงใจในการเขียนบทความสําหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ นอกจากนั้น คณะฯ 
ยังจัดให้มีการให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (เอกสาร 4.2-1-2) ประกอบกับการให้ทุนอาจารย์ และบุคลากร 
ไปเสนอบทความทางวิชาการ (เอกสาร 4.2-1-3) ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการ
ประชุม (Proceedings) ด้วย 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการรวบรวมความรู้จากงานวิจัยโดยมีการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบการ
จัดการ การให้บริการความรู้การวิจัย ผ่านศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ website ของ
คณะฯ (เอกสาร 4.2-3-1) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยของคณะฯ แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย
เพื่อคัดสรรผลงานที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ (เอกสาร 4.2-2-1) จากนั้น ได้มีการประเมินการนําเสนอ
องค์ความรู้ (เอกสาร 4.2-2-2) เพื่อวิเคราะห์ว่าการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยนั้นเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ
ได้ จึงให้ความเห็นชอบให้นําไปเผยแพร่ต่อไป 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในหลายช่องทาง ทั้ง website ของคณะฯ (เอกสาร 4.2-3-1) งาน
นิทรรศการ และงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ (เอกสาร 4.2-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน (เอกสาร 4.2-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบงานทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (เอกสาร 4.2-5-1) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบงานทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (เอกสาร 4.2-6-1) และมีการย่ืนจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เอกสาร 4.2-6-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

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 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่น

ใหม”่ ครั้งที่ 2 
4.2-1-2 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-1-3 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอาจารย์ และบุคลากร ไปเสนอ

บทความทางวิชาการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 
4.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 

ครั้งที่ 3/2555 ในวันพฤหัสที ่8 มีนาคม 2555  
4.2-2-2 แบบประเมินบทความวิจัย 
4.2-3-1 เว็ปไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.2-3-2 การเข้าร่วมในการจัดงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน 
4.2-4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
4.2-5-1 ระบบงานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ มก.

 
4.2-6-1 ระบบงานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ มก.

 
4.2-6-2 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานทรัพย์สิน

ทางปัญญา) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  50,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 1,140,000 
บาท และภายนอก จํานวน 8,552,000 บาท รวมทั้งหมด 9,692,000 บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 
50 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน - คน ลาศึกษาต่อ - คน รวมอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 50 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
  =  9,692,000 
         50 
   =  193,840  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000
193,840×   =   5 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 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 2,047,800 41,791.84 9,692,000 193,840 1.16 5.00 50,000 บรรล ุ 195,000 
49 50 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
4.3 2,047,800 41,791.84 10,008,500 200,170 1.16 5.00 50,000 บรรล ุ 200,000 

49 50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 แบบเก็บข้อมูลจํานวนอาจารย์ 
4.3-2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของ สวพ. มก. 
(http://www.rdi.ku.ac.th/education/2553/index.htm) 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยมีการดําเนินงานโดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนในประเทศที่เน้นจุดเด่นของคณะใน
เรื่องการออกแบบที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และให้มีการนําองค์ความรู้ในงานบริการวิชาการมาใช้ร่วมกับงานวิจัยและ
การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและโท โดยจะต้องมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการก่อนการ
ดําเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของงานและประเมินผลสําเร็จและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อใช้ในการวางแผนของ
บริการวิชาการในปีถัดไป 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน (รอบ
ปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

การสอนและการวิจัย 
    5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
หมายเหต:ุ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการพัฒนาองค์

ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนในประเทศและดําเนินการตามระบบที่กําหนดตามแผนปฏิบัติการด้านงานบริการ
วิชาการ (5.1-1-1, 5.1-1-2, 5.1-1-3, 5.1-1-4, 5.1-1-5) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อสามารถ
นําองค์ความรู้ที่เกิดจากงานบริการมาถ่ายทอดให้แก่นิสิต เช่น การนํางานออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
อาคารเรียนของเทศบาลเมืองรังสิตมาใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาการประสานระบบอาคาร (5.1-2-1, 5.1-
2-2) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยการนําผลของ
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก่สังคม เช่น การนําผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมและดูงาน World Expo 2010 
มาใช้ในโครงการวิจัยการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้าสีแดงของการเคหะแห่งชาติ (5.1-3-1) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่
สังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะ โดยได้นําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้าสีแดงของการเคหะแห่งชาติ
มาประเมินผลงานเมื่อเสร็จเสร็จโครงการและนําไปใช้ในการสอนระดับปริญญาโทในวิชาการใช้ประโยชน์ที่ดิน (5.1-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและปรับแก้ไขงานบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต โดยนําผลการประเมินของงานวิจัยโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้าสี
แดงของการเคหะแห่งชาติไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยในอนาคต (5.1-5-1)  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ 
5.1-1-2 ประกาศคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจดัสรรค่าให้บรกิาร พ.ศ. 2554 
5.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ 
5.1-1-4 รายงานผลการดําเนินงาน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานบริการ

วิชาการภายนอก มก.) 
5.1-2-1 ประมวลการสอน 
5.1-3-1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
5.1-4-1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
5.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงานวิจัย และบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

    2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

    3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
    4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
    5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ

ก่อนดําเนินการ เพื่อกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการให้สอดคล้องตามแนวความคิดและ
ปรัชญา และจุดเน้นของคณะในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดทําแบบสอบถามไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทราบถึง
หัวข้อหรือประเด็นในการฝึกอบรมตามความต้องการ (5.2-1-1)  

2. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานวิชาชีพ โดยการจัดทําโครงการที่เข้าไปบริการในพื้นที่ชุมชนโดยร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ โดยการให้ความรู้ และปฏิบัติงานบริการในพื้นที่ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตรวจวัด
วิเคราะห์และประเมินผลสภาวะน่าสบายและการประหยัดพลังงาน บ้านตัวอย่างเสนานิเวศน์ แกรนด์โฮม ติวานนท์  
(5.2-2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มี
แนวทางบริการวิชาการตามจุดเด่นของคณะ ทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับการวางผังถึงระดับการสร้างชิ้นงาน 
(5.2-3-1, 5.2-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการนําผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคมไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดยผ่านการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯ โดยมีระบบการติดตามการทํางานและผลของโครงการต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม และนําผลการประเมินจากผู้รับบริการมาปรับปรุงในการกําหนดโครงการในอนาคตเพื่อให้สามารถขยาย
ขอบเขตของผู้ใช้บริการรวมทั้งการปรับปรุงการบริการทางด้านสถานที่ให้ดีย่ิงขึ้น (5.2-4-1, 5.2-4-2) 
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5. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีโครงการที่ออกไปบริการให้แก่หน่วยงานภายนอกและมีการ
เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะ เช่น website ของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการกระจายข้อมูลได้
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยตรงในพื้นที่ทางด้านการออกแบบที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม (5.2-5-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 แบบสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดฝึกอบรม ประจาํปี 2554 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  
5.2-2-1 โครงการตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผล สภาวะน่าสบายและการประหยัดพลังงาน บ้าน

ตัวอย่างเสนานิเวศน์ แกรนด์โฮม ติวานนท์-รงัสิต 
5.2-3-1 รายงานการประเมินคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2553 
5.2-3-2 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2554 
5.2-4-2 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.2-5-1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 
 

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 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้   5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 6 6 5.00   

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
    2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
    3.  มีการเผยแพรกิ่จกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
    4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
    5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
    6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นทีย่อมรับ

ในระดับชาติ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีมีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะฯ มีการจัดทํา
แผนงานด้านโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปี โดยมีคําของบประมาณโครงการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  แผนการปฏิบัติด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (6.1-1-1, 6.1-1-2) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการทัศนศึกษาต่างๆในระดับช้ันปีต่างๆ และมี
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตเพื่อเป็น
แบบอย่างให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  (6.1-2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพิเศษต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางด่าน
การเรียนการสอนของคณะฯ โดยทุกปีมีการจัดนิทรรศการและโครงการค่ายอาสาของคณะฯและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
อันอยู่นอกเหนือแผนงานประจําปี  (6.1-3-1) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยผลการประเมินผลโครงการต่างๆ ด้านการบูรณา
การด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทํา
โครงการปีต่อไปให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ  (6.1-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตโดยแบบประเมิน โครงการทัศนศึกษา           
ณ จังหวัดพิษณุโลก และตัวอย่างโครงการบูรณาการในรายวิชา โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย สุโขทัย 
และอา่งทอง ในรายวิชา PROJECT DESIGN II  (6.1-5-1, 6.1-5-2)  

6.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม และมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยในปีการศึกษา 2554  ผศ.ดร.สิงห์  อินทร์ชูโต  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางอาคาร  ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจําปี 2554 ( RECIPIENT OF THAI CREATIVE AWARDS 2011)  ใน
ระดับชาติ  โดยได้เข้าร่วมประกวดการออกแบบจากเศษวัสดุเป็นจํานวนหลายๆ โครงการ โดยสํานักงานบริหาร 
(6.1-6-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 

 

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบอุดหนุน หมวดค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุน บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-1-2 โครงการ / กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการ ด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิต  
แผนงานด้านกิจการนิสิต ประจําปี   2554 -2555 

6.1-2-1 โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก  
6.1-3-1 โครงการค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 9 ปี 2554 
6.1-4-1 ผลการประเมนิโครงการรายวิชาด้านการเรียนการสอนกับทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
6.1-5-1 แบบสรุปการประเมินผลโครงการรายวิชาด้านการเรียนการสอนกับทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
6.1-5-2 แบบสรุปการประเมินผลโครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย สุโขทัย และอ่างทอง 
6.1-6-1 ผศ.ดร.สิงห์  อินทร์ชูโต  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร  ได้รับรางวัลไทย

สร้างสรรค์ ประจําปี 2554 ( RECIPIENT OF THAI CREATIVE AWARDS 2011)   
 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ดังนี้  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีการปรับโครงสร้างการบริหาร
หลังจากที่คณบดีดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี มีนําผลจากการประเมินผู้บริหารไปปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารมี
การกําหนดวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์ มีการนําฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการเงิน และการเก็บข้อมูลดิบจาก
การประกันคุณภาพเป็นฐานข้อมูลในการดําเนินการ นําไปสู่การวางแผนอย่างบูรณาการใน 4 เรื่อง ได้แก่ การ
วางแผนปฏิบัติการประจําปี การทําคําของบประมาณประจําปี การประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้  

ในส่วนของการบริหารงานเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาล และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารของอาจารย์และ
บุคลากรผ่านระบบสารสนเทศและนําเสนอผ่านผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากนี้ยังมี
การคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามลําดับความ
เสี่ยง รวมถึงแผนดํารงความต่อเนื่องหากเกิดวิกฤตจากภัยธรรมชาติในอนาคต 
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 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ           4.75   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 7 7 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 4 4 4.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 5 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00   

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

    2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

    3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

    4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

    5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 

   7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 
1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งได้ทําหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 มาตรา 33 (7.1-1-1) (7.1-1-2) ที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองดังแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการประจําคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (7.1-1-3) ซึ่งเป็นแบบการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยเกณฑ์การประเมินได้อาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 
มาตรา 33  (7.1-1-4)  

คณะกรรมการบริหารคณะได้กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (7.1-1-5) 
 คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวัติ และรายงานการประเมินตนเองผ่าน
เว็บไซท์ของคณะ (7.1-1-6) 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพและการทําแผนงบประมาณ 
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิติการประจําปี (7.1-2-1)  
   ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากร
ทุกระดับทราบและมีความเขา้ใจร่วมกันผ่านการประชุมคณะกรรมการคณะฯ (7.1-2-2) (7.1-2-3) เพื่อถ่ายทอดให้
หัวหน้าหน่วยงานนําไปถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในสังกัดต่อไป อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ (7.1-
2-4) และเว็บไซท์ของคณะ (7.1-2-5)  
  คณะฯได้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางผา่นระบบสารสนเทศ ได้แก่ ขอ้มูลด้านบัญชี 3 มิติ (7.1-2-6) 
ข้อมูลด้านภาระงานบุคลากร (7.1-2-7) และแบบเก็บข้อมูล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพ 
(7.1-2-8) และนําข้อมูลที่ได้มาเพื่อการตัดสินใจในการจัดทํางบประมาณ รวมถึงการทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
  3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานตามวาะระในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-
3-1) ทั้งเรื่องการติดตามการดําเนินงานแผน การติดตามงานตามการประกันคุณภาพ การติดตามงานด้านบริการ
วิชาการ เพื่อติดตามในการดําเนินงานสอดคล้องกับแผน โดยมีการเผยแพร่แผนและการติดตามผลการดําเนินงานใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะในแต่ละเดือนและถ่ายทอดไปสู่ผู้รับผิดชอบต่อไป  
  ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังผลการ
ประเมินภาวะผู้นําและการบริหารงานตามภารกิจ (7.1-3-2) 
  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการ โดยมีระบบการสื่อสารผ่านอีเมล์ 
และมีช่องทางแสดงความคิดเห็นกลับ (7.1-4-1) (7.1-4-2) รวมถึงมีการประชุมบุคลากร และเปิดโอกาสให้มสี่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น (7.1-4-3) (7.1-4-4) 
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  คณบดีมีการกระจายอํานาจสู่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ตามประกาศการมอบหมายการ
บริหารงาน และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่างๆ (7.1-4-5)  
  ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจต่อบุคลากร ได้แก่ การมอบรางวัล
ประจําปี (7.1-4-6) ในวันครบรอบวันสถาปนาคณะ 
  5. ผู้บริหารมีการประกาศหน้าที่และการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (7.1-5-1) ส่งเสริมให้บุคลากรจดัทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (7.1-5-2) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะอย่างเต็มศักยภาพ และผู้บริหารมีการ
จดัการความรู้ โดยถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการประชุมคณะกรรมประจําคณะ (7.1-5-3) 
(7.1-5-4) 
  6.  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล ซี่งเป็นหลักการที่เน้นความเป็นธรรมในการปกครอง 
และเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกัน 

- หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา (7.1-6-1) 

- หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกพันธกจิ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ (7.1-6-2) 

- หลักการตอบสนอง คือ การนําผลจากการประเมินต่างๆมาใช้ในการปรับปรุงการบริหาร และการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน (7.1-6-3) 

- หลักภาระรับผิดชอบ คือ การแสดงภาระหน้าที่ ความรับผดิชอบตามแต่ละงานให้มีความชัดเจน 
ดังแสดงในประกาศภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ (7.1-6-4) ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนนุ (7.1-6-5) 
และคู่มือบุคลากรคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ (7.1-6-6) 

- หลักความโปร่งใส คอื กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา มีการรายงานสถานะทางการเงิน
ของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะในทุกเดือน (7.1-6-7)  มีการตรวจสอบการใช้เงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอก (7.1-6-8) (7.1-6-9) 

- หลักการมีส่วนร่วม คือ บุคคลในแต่ละระดบัการปฏิบัติมีส่วนในกระบวนการวางแผน   การจัด
องค์กร  การสัง่การ  และควบคุมการปฏิบัติในแต่ละส่วนๆ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในทิศทาง
เพื่อการปฏิบัติด้านเดียว  หรือการนําเสนอซึ่งความคิดในการดําเนินการตามกระบวนการนั้นอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยโครงสร้างของคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบด้วยหัวหนา้หน่วยงานที่
อาจารย์บุคลากรสังกัดอยู่ ทัง้หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าสํานักงานเลขา รวมถึงผูแ้ทนคณาจารย์ 
อีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยให้คณะกรรมการคณะได้เสนอ
ช่ือและทําการคัดเลือก ตามประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-6-10) อีกทั้งยังมี
ช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ (7.1-6-11) 

- หลักการกระจายอํานาจ คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ   ได้แก่ การแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ต่างๆ ตามประกาศภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ (7.1-6-12) และผังการบริหารงาน (7.1-6-13) 

- หลักนิติธรรม คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การแต่งต้ัง
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คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิในกรณีร้องเรียน และการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบทุจรติในการ
สอบ (7.1-6-14) คณะกรรมการจรรยาบรรณ (7.1-6-15) เป็นต้น 

- หลักความเสมอภาค คือ ความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันโดยใช้ระเบียบและ
มาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง โดยมีความเสมอภาคทั้งทางด้านเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา และ
ทางด้านความเท่าเทียมกันของแต่ละสาขาวิชาในโอกาสที่จะได้รับทุน และโอกาสในการฝึกอบรม 
เป็นต้น (7.1-6-16) (7.1-6-17) 

- หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ที่ผู้บริหารเน้นให้กรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ได้มีโอกาสได้
นําเรื่องกลับไปให้ที่ประชุมสาขาได้พิจารณา และนํามาเสนอเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประนําคณะ (7.1-6-18) 

ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน โดยมี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา (7.1-6-15)  

ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ (7.1-6-16) มีรายงานประเมินตนเอง (7.1-6-17) มีการจัดทํารายงานสรุปผล
การทํางานและรายงานการเงินของสถาบัน 

ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
สถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบัน เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-6-18) 

7. คณะกรรมการประจําคณะประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร 
(7.1-7-1) 
 คณะกรรมการประจําคณะยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่
มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงคณะให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานและ
รายงานผลการดําเนินงานต่อกรรมการประจําคณะในโอกาสที่เหมาะสม (7.1-7-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 

 

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-1-3 แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการประจําคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.1-1-4 สรุปผลการประเมินตนเองของผู้บริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย

คณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
7.1-1-6 Website คณะฯ เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
7.1-2-1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
7.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ เกีย่วกับการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ

แผนกลยทุธ์ใหห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบ 
7.1-2-3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
7.1-2-4 บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ 
7.1-2-5 Website คณะฯ เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 
7.1-2-6 ระบบบัญชี 3 มิติ 
7.1-2-7 ข้อมูลด้านภาระงานบุคลากร  
7.1-2-8 แบบเก็บข้อมูล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพ 
7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเกี่ยวกับการติดตามแผนกลยุทธ์ 
7.1-3-2 ผลการประเมนิภาวะผู้นําและการดําเนินงานตามภารกิจ 
7.1-4-1 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ์
7.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นบุคลากร, 

การเชิดชูเกียรติคุณบุคลากร 
7.1-4-3 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2555 
7.1-4-4 การประชุมบุคลากรภายหลังเหตุการณ์วิกฤติน้ําท่วม 
7.1-4-5 ประกาศ/คําสั่งการมอบหมายงาน เช่น การแต่งต้ังรอง, ผช.ต่างๆ, คณะกรรมการชุดต่างๆ 
7.1-4-6 เอกสาร/ภาพถ่ายการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกําลังแก่บุคลากร 
7.1-5-1 ประกาศหน้าที่และการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 
7.1-5-2 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์แสดงผังการไหลการปฏิบัติงาน 
7.1-5-3 เอกสารการอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุมของบุคลากร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-1 ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ

งบประมาณมา 
7.1-6-2 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.1-6-3 ผลจากการประเมินต่างๆมาใช้ในการปรับปรุงการบริหาร และการให้บรกิารของบุคลากร

สายสนับสนุน 
7.1-6-4 ประกาศหน้าที่และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
7.1-6-5 ประกาศหน้าที่และการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 
7.1-6-6 คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7.1-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
7.1-6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2281/2550 เรื่อง แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
7.1-6-9 บันทึกที่ ศร 0513.11101/0070 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

เงินทดลองราชการ 
7.1-6-10 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-6-11 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ์
7.1-6-12 ประกาศ/คําสั่งการมอบหมายงาน เช่น การแต่งต้ังรอง, ผช.ต่างๆ, คณะกรรมการชุดต่างๆ 
7.1-6-13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 แสดงผังการบริหารงาน 
7.1-6-14 การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบทุจริตในการสอบ  
7.1-6-15 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 
7.1-6-16 แผนพัฒนาบุคลากร  
7.1-6-17 ประกาศทุนต่างๆ 
7.1-6-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-7-1 สรุปผลการประเมินตนเองของผู้บริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย

คณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10, 12/2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 

    2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

    3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

    4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

    5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการกําหนดประเด็นความรู้ตามเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ และปรัชญา
ของคณะ โดยนํามาใช้ในการกําหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ ผ่านภารกิจด้านการเรียนการสอน และการ
วิจัยเป็นหลัก (7.2-1-1) (7.2-1-2) แผนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นใน 2 ลักษณะ คือ ด้านการพัฒนา "ฐานความรู้" 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยสถาบัน โดยเน้นการให้ทุนสําหรับวิจัยสถาบันเป็นหลัก สําหรับ 4 สาขาวิชา และ
สํานักงานเลขา ตามประกาศทุนวิจัย (7.2-1-3) และด้านการพัฒนาคน คือ “บุคลากรวิจัย” ได้แก่ โครงการ 
Research Academy (7.2-1-4) 

 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจน โดย
จัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้ โดยภารกิจด้านการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และ
การศึกษาดูงานโดยมีเป้าหมายทั้งอาจารย์และบุคลากรที่จะพัฒนาความรู้ (7.2-2-1) ส่วนด้านการวิจัยเน้นการ
พัฒนา "ฐานความรู้" ที่บุคลากรสามารถผนวกภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้เกิดการวิจัยสถาบันได้ 
และ การพัฒนา “บุคลากรวิจัย” คือเน้นนักวิจัยรุ่นใหม่ในโครงการ Research Academy (7.2-2-2)  

 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) สําหรับด้านการเรียนการสอน มีการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
อาจารย์และนิสิต รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกโดยการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานและ
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เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ (7.2-3-1) (7.2-3-2) (7.2-3-3) สําหรับด้านการวิจัยในส่วนของโครงการ Research 
Academy เน้นการเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากรให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (7.2-3-4) 

 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ ออกมาเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ (7.2-4-1) (7.2-4-2) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังไม่มีการดําเนินงานในข้อนี้  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7.2-1-2 แผนการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.2-1-3 ประกาศทุนวิจัย 
7.2-1-4 โครงการ Research Academy 
7.2-2-1 แผนการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.2-2-2 โครงการ Research Academy  
7.2-3-1 หนังสือเชิญวิทยากร/ผู้ทรงคณุวุฒิต่างๆ 
7.2-3-2 โครงการศึกษาดูงานต่างๆ การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การสร้างเครือข่ายด้านการจัดการความรู ้
7.2-3-3 โครงการบรรยายพิเศษของคณะฯ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ 

และระบบอีเมล์กลุ่มของคณะฯ 
7.2-3-4 โครงการ Research Academy 
7.2-4-1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7.2-4-2 website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.arch.ku.ac.th/  

 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

    3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
    4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
    5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสารสนเทศของสถาบันประกอบด้วยผู้บริหารที่
เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (7.3-1-1) โดยแผนระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (7.3-1-2)  

 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในการ
นําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาประกอบการดําเนินงาน เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบบัญชีสามมิติ 
ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบรายงานภาระงาน ระบบทะเบียนประวัติ ระบบทะเบียนงานวิจัยและบริการวิชาการ มา
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการและงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาด้วย (7.3-2-1) 
(7.3-2-2) 

 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศปีละ 1 ครั้ง ในภาค
การศึกษาปลาย (7.3-3-1) (7.3-3-2) 

 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ รวมถึงแผนสารสนเทศ ดังแผนการปรับปรุงเว็บไซท์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ (7.3-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของคณะ ได้แก่ การส่งรายงานการประเมิน
ตนเองผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) เพื่อประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย (7.3-5-1) ระบบฐานข้อมูลนิสิตของ มก. (7.3-5-2) การดาวน์โหลด
ข้อมูลของหลักสูตร (7.3-5-3) และระบบบัญชี 3 มิติ (7.3-5-4) รวมถึงการรับส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ทั่วไปผ่าน
อีเมล์กลุ่มของคณะ (7.3-5-5) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

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 
7.3-2-2 การจัดทําฐานข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพ 
7.3-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 
7.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
7.3-3-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศภายในห้องต่างๆของคณะ 
7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 
7.3-5-1 ระบบ CHE QA Online 
7.3-5-2 ระบบฐานข้อมูลนิสิตของ มก. 
7.3-5-3 Website ของคณะเกี่ยวกับหลักสูตร 
7.3-5-4 ระบบบัญชี 3 มิติ 
7.3-5-5 การรับส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ทั่วไปผ่านอีเมล์กลุ่มของคณะ 

 
 
 
 
 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

    2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

    3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

    4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
    5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

คณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมบริหารความเสี่ยง และมีการกําหนดอํานาจหน้าที่
อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (7.4-1-1) (7.4-1-2) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดําเนินงานของคณะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 โดยได้ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกําหนด (7.4-2-1) (7.4-2-2)  
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3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รวมทั้งจัดลําดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (7.4-3-1) (7.4-3-2) ทั้งนี้ จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ได้
เปลี่ยนลําดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงด้านการวิจัย เป็นความเสี่ยงด้านการเงิน นอกจากนี้มีการทําแผนดํารงความ
ต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan) (7.4-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง คือแผนด้านการเงิน 
และได้ดําเนินการตามแผน (7.4-4-1)  

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7.4-5-1) (7.4-5-2) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ดังเช่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลจากการประกัน
คณุภาพแสดงถึงจํานวนผลงานทางวิชาการที่มีจํานวนน้อย จึงทําการวางแผนเพื่อเพิ่มจํานวนผลงานทางวิชาการ ทั้ง
ทุนวิจัยที่เพิ่มขึ้น และโครงการ Research Academy และเมื่อบรรลุผลแล้ว จึงได้ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ 
และนําไปใช้ในการจัดทําลําดับความเสี่ยงต่อไป (7.4-6-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
7.4-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4-2-1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
7.4-2-2 รายงานการวิเคราะห์ความเสียง 
7.4-3-1 รายงานการบริหารความเสี่ยงที่เสนอ มก. 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.4-3-2 แผนดํารงความต่อเนื่อง 
7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง 
7.4-5-1 ผลการประเมนิความเสี่ยง 
7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555  

เรื่อง รายงานสรุปผลการบรหิารความเสี่ยง 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555  

เรื่อง รายงานสรุปผลการบรหิารความเสี่ยง 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ดังนี้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนกลยุทธ์การเงินในการ
จัดหาเงินจากแหล่งต่างๆเพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน รวมถึงการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน อีกทั้งมีการจัดทํารายงานทางการเงิน และ
ระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2554 
  

2555 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ         5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
    2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 
    4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ 
    5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
    6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
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 มีแนวทางในการดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดําเนินการ
ตามแผน และกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะ เงิน
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บริจาค หรือคณะจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณ
ประจําปี (8.1–2-1)  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร โดยอาศัยแหล่งงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ
นําไปใช้จ่ายตามภารกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (8.1–3-1, 8.1-3-2)  

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างมีระบบ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน (โดยมีวาระการเงินทุกครั้งที่มีการประชุม) (8.1-4-7) ตลอดจนมี
การจัดทํารายงาน รายไตรมาส รายงานเงินคงเหลือ งบรายรับ-รายจ่าย งบดุล ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดทุกเดือน (8.1-4-1, 8.1-4-2, 8.1-4-3, 8.1-4-4, 8.1-4-5, 8.1-4-6) 

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, 8.1-5-5,8.1-5-6, 8.1-5-7) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) โดยมีการแต่งต้ังผู้ตรวจ
สอบภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3017/2553 เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบระบบการเงิน และบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน (8.1-6-1) และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเงินทดรองราชการตามบันทึกที่ ศธ.1513.11101/0070 (8.1-6-2) และมีการรายงานผล
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินฝากรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ .
0513.11101/0365 (8.1-6-3) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งมีการรายงานผล
การตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้องทางการเงิน ต่อผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ทราบเป็นประจําทุกปี  

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, 8.1–7-3, 8.1–7-4, 8.1–7-5, 8.1–7-6, 8.1–7-7)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยทุธ์การเงิน 
8.1-2-1 แผนกลยทุธ์การเงิน 
8.1-2-2 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณจาก มก. 
8.1-3-1 เอกสารการของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
8.1-3-2 ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการประจําปี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อการจัดทํางบประมาณประจําปี 
8.1-4-1 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 
8.1-4-2 รายงานงบดุล 
8.1-4-3 รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 
8.1-4-4 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-4-5 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
8.1-4-6 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือ 
8.1-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 
8.1-5-1 แผนกลยทุธ์การเงิน 
8.1-5-2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานรายรับ-รายจ่าย กับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ

เงินรายได้ 
8.1-5-3 รายงานงบดุล 
8.1-5-4 รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 
8.1-5-5 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-5-6 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
8.1-5-7 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือ 
8.1-6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3017/2553 เรื่อง แตงต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
8.1-6-2 บันทึกที่ ศธ 0513.11101/0070 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

เงินทดลองราชการ 
8.1-6-3 บันทึกที่ ศธ 0513.11101/0365 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

เงินฝากรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
8.1-7-1 แผนกลยทุธ์การเงิน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-7-2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานรายรับ-รายจ่าย กับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ

เงินรายได้ 
8.1-7-3 รายงานงบดุล 
8.1-7-4 รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส 
8.1-7-5 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-7-6 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
8.1-7-7 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือ 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ดังนี้  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 3 
ตัวบ่งชี้ โดยประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ร้อยละ
ของรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาที่คณะเปิดสอนทั้งหมด    
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ 
โดยผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 (โดยไม่คิดคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 9.2 และ 9.3) ผลการประเมิณอยู่ใน
ระดับดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)       ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         5.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 9 9 5.00   

9.2.1 ร้อยละของรายวิชาที่บูรณาการแนวคิด
ความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ต่อรายวิชาที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ n/a 69 68.30 5.00 ไม่คิดคะแนน  

9.3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ 

โครงการ n/a 8 5 5.00 ไม่คิดคะแนน   
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

    2.  มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

    3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

    4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจดัส่งสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ 

    5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มกีาร
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

    6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

    7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

    8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

   9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพฒันาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 9 มแีนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น 
และเผยแพรใ่ห้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในทุก

องค์ประกอบ โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพของคณะฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะ 
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(9.1-1-4, 9.1-1-5) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับหน่วยงานตาม
แผน (9.1-1-3) การตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ 

2. คณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการระบุเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระการติดตามงานประจําเดือน (9.1-2-1) ทั้งยังมีการแต่งต้ังคณะทํางานประกัน
คุณภาพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (9.1-2-2) รวมทั้งนําเสนอผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ตลอดจนมีการมอบหมายให้
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทําการประกันคุณภาพ (9.1-2-4) และได้จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ (9.1-2-5) เพื่อ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยของคณะฯ  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการกําหนดเอกลักษณะของคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้แก่ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” โดยเอกลักษณ์ของคณะคือ “สถาปัตยกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม” และมีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ร้อยละของรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ต่อรายวิชาที่คณะเปิดสอนทั้งหมด และตัวบ่งชี้ที่ 9.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ(9.1-3-1, 9.1-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะและระบบการทํางานประกันคุณภาพฯ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะทํางานประกันคุณภาพและคณะกรรมการประจําคณะฯ (9.1-4-1, 9.1-4-2, 9.1-4-3, 9.1-4-4, 
9.1-4-5, 9.1-4-6, 9.1-4-7, 9.1-4-8) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ ไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยให้ผลการ
ดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานประกันคุณภาพของคณะและจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยในการพิจารณาปรับปรุงนั้นทําทั้งในแผนปฏิบัติการประจําปีในปีถัดไปและการ
พิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในแผนปฏิบัติการประจําปีในปีล่วงหน้า 1 ปี รวมถึงได้มีการปรับปรุงการ
ทํางานประกันคุณภาพจากปัญหาและข้อเสนอแนะในปีถัดไปโดยผ่านคณะทํางานประกันคุณภาพ (9.1-5-1, 9.1-5-2, 
9.1-5-3, 9.1-5-4, 9.1-5-5, 9.1-5-6) 

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

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแจกเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ การส่งเข้าร่วมรับฟังการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมินคุณภาพ การร่วมเป็นกรรมการและดําเนินกิจกรรมต่างๆ 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) 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการ
ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (9.1-8-1, 9.1-8-2, 9.1-8-3, 9.1-8-4, 9.1-8-5) 
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9. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ได้นําแนวปฏิบัติที่ดีที่มหาวิทยาลัยกําหนดเรื่องการทํางานประจําให้เป็น
งานวิจัย (R2R) จึงได้มีแนวคิดให้มีการทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และเพื่อนําไปเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปให้ประโยชน์ (9.1-9-1, 
9.1-9-2, 9.1-9-3, 9.1-9-4)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 8 ข้อ 5.00 4.00 7 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพในระดับภาควิชาและคณะ 
9.1-1-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอจากรายงานผลการประเมิน (สปค 01) 
9.1-1-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอจากรายงานผลกรร

ประเมิณ (สปค.02)  
9.1-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-1-5 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2555, ครั้งที่ 2/2555 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณฯ 
9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2555, ครั้งที่ 2/2555 
9.1-2-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-2-4 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2555 ในการมอบหมายงานตาม

หน้าที่แก่หน่วยงาน 
9.1-2-5 คู่มือการประกันคุณภาพของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-3-1 เอกสารแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
9.1-3-1 เอกสารแสดงการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 
9.1-4-1 รายงานประเมิณตนเอง (SAR) 

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 
9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2555, ครั้งที่ 2/2555 
9.1-4-3 ระบบ CHE QA online 
9.1-4-4 เอกสารแสดงการส่ง สปค 01, 02 แก่ มก. 
9.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระพิเศษ เรื่อง ผลการประกนัคุณภาพประจําปี

การศึกษา 2553  
9.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 10/2554 วาระที่ 

4.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารครบรอบ 2 ปี 
9.1-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 เกี่ยวกับผลการปรับแผนประจาํปี

และการประกนัคุณภาพฯ  
9.1-4-8 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องกาปรับระบบการทํางาน

ประกันคุณภาพ 
9.1-5-1 หนังสือเวียนเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 แก่คณะกรรมการประจํา

คณะฯ 
9.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระพิเศษ เรื่อง ผลการประกนัคุณภาพประจําปี

การศึกษา 2553  
9.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 10/2554 วาระที่ 

4.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารครบรอบ 2 ปี 
9.1-5-4 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2555 วาระรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

โดยแฟ้มบุคคล 
9.1-5-5 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องการปรับแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2555 เนื่องจากผลการประเมินและการปรับการทํางานทางด้านประกันคุณภาพฯ 
9.1-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเกี่ยวกับผลการปรับแผนประจําปีและการประกนั

คุณภาพ 
9.1-6-1 Website คณะ www.arch.ku.ac.th 
9.1-6-2 ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย 
9.1-7-1 เอกสารการมีสว่นร่วมกับในกระบวณการประกันคุณภาพต่างๆกับทางมหาวิทยาลัย 
9.1-7-2 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องการแจกคู่มือการประกัน

คุณภาพให้แก่ผู้รับผิดชอบและนิสิต 
9.1-7-3 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องกาปรับระบบการทํางาน

ประกันคุณภาพ 
9.1-7-4 การเข้าร่วมการประชุมช้ีแจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 

2554 
9.1-7-5 หนังสือเชิญต่างๆ การเข้ารับการสัมภาษณก์ารตรวจประเมินของคณะฯ (นิสิต บัณฑิต และ

ผู้ใช้บัณฑิต) 
9.1-7-6 หนังสือเชิญต่างๆ การเข้ารับการสัมภาษณก์ารตรวจประเมินของ มก. 
9.1-8-1 หนังสือเชิญและการเข้าร่วมการประชุม สัมมนาอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-8-2 จดหมายข่าว (ฉบับพิเศษ) สํานักประกันคุณภาพ มก. ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
9.1-8-3 หนังสือเชิญและการเข้าร่วมการประชุม สัมมนาอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอก

มหาวิทยาลัย (EdPex) 
9.1-8-4 หนังสือตอบรับเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันคุณภาพ ในโครงการเครือข่ายประกันฯ 
9.1-8-5 หนังสือเชิญและเอกสารการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “แนวทางพัฒนา

ศักยภาพบูรณาการกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

9.1-9-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพคณะฯ เรื่อง R2R  
9.1-9-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ครัง้ที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555 เรื่อง R2R 
9.1-9-3 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2555 วาระรูปแบบการจัดเก็บขอ้มูล

โดยแฟ้มบุคคล 
9.1.9.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านการประกันคุณภาพ  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.1 ร้อยละของวิชาที่บรูณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาทีค่ณะ
เปิดสอนทั้งหมด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชา
ที่คณะเปิดสอนทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 68.30 โดยเป็นรายวิชาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตร้อยละ 60 
เป็นรายวิชาในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตคิดเป็นร้อยละ 69 เป็นรายวิชาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) ร้อยละ 100 เป็นรายวิชาในหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
ร้อยละ 75 และเป็นรายวิชาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างร้อยละ 50 (9.2.1-1, 9.2.1-2, 
9.2.1-3, 9.2.1-4, 9.2.1-5, 9.2.1-6) 

เกณฑ์การประเมิน 

วิธีคํานวณ 

คํานวณค่าร้อยละของร้อยละของรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาที่
คณะเปิดสอนทั้งหมด 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 20-29 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ร้อยละรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาที่คณะเปิดสอน = 
จํานวนรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม X 100 

      รายวิชาที่คณะเปิดสอน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.2.1 - ร้อยละ 
68.30 

- 5.00 n/a บรรล ุ ร้อยละ 
69 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2.1-1 ตารางแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยระบุสถานะการบูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

9.2.1-2 ประมวลการสอนรายวิชาเทคโนโลยีทางอาคารที่เหมาะสม (Appropriate Building 
Technology) 

9.2.1-3 ประมวลการสอนรายวิชาการออกแบบแสงและระบบวิศวกรรมสภาพแวดล้อม (Lighting 
and Environmental Engineering) 

9.2.1-4 ประมวลการสอนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (Architectural 
& Engineering Professional Practice) 

9.2.1-5 ประมวลการสอนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม IV (Architectural Design IV) 
9.2.1-6 ประมวลการสอนรายวิชาแสงและเสียงในอาคาร (Light and Acoustic in Building) 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องคค์วามรูด้้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่
สาธารณะ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการและกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะจํานวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิถเพื่อการอยู่อาศัยในเมืองอย่าง
ยั่งยืน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิถเพื่อการอยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยืน โครงการเรื่องเล่าประสบการณ์
การดูงานอาคารเขียว โครงการเสาะหาสิ่งน่ารู้กับกูรูสถาปัตย์เกษตร โครงการ AKU Green Expression (Smell 
Green: Arch KU Thesis Expression)) ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นิสิตช้ันปี 5 โครงการ 
AKU GreenBook ซึ่งมีการจัดพิมพ์หนังสือ Waste to Wealth เปลี่ยนขยะเป็นทอง โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555” และ
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โครงการ AKU Branding โดยมีการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ที่มีช่ือว่า “เอกสารประชาสัมพันธ์ กาล-เทศ-เทศ-กาล: จดหมายข่าวสถาปัตย์
เกษตร” และมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนบทความวิชาการและการสื่อสารงานเชิงเทคนิค เพื่อ
เป็นการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและมีการไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการแก่สาธารณะชน(9.2.2-1, 9.2.2-2, 9.2.2-3, 9.2.2-4, 9.2.2-5, 9.2.2-6, 
9.2.2-7, 9.2.2-8, 9.2.2-9) 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมนิ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.2.2 - 7 โครงการ - 5.00 n/a บรรล ุ 7 โครงการ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2.2-1 ตารางรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมทีม่ีการเผยแพร่ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่
สาธารณะ  

9.2.2-2 การจัดประชุมวิชาการ SEGA’03 
9.2.2-3 โครงการเรื่องเล่าประสบการณ์การดูงานอาคารเขียว 
9.2.2-4 โครงการเสาะหาสิ่งน่ารู้กับกูรูสถาปัตย์เกษตร 
9.2.2-5 โครงการ AKU Green Expression (Smell Green: Arch KU Thesis Expression) 
9.2.2-6 โครงการ AKU GreenBook: หนังสือ Waste to Wealth เปลี่ยนขยะเป็นทอง โดย ผศ.ดร. 

สิงห์ อินทรชูโต 
9.2.2-7 โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารสว่น

ท้องถิ่น 2555” 
9.2.2-8 โครงการ AKU Branding: เอกสารประชาสัมพันธ์ กาล-เทศ-เทศ-กาล: จดหมายข่าวสถาปัตย์

เกษตร 
9.2.2-9 ประมวลการสอนรายวิชาการเขียนบทความวิชาการและการสื่อสารงานเชิงเทคนิค 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 11  

ตารางที่ 11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   =
13
45.55 4.27 ดี 

ด้านคุณภาพบัณฑิต   =
3
85.12 4.28 ดี 

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

n/a 96.67 4.83 ดีมาก 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

n/a  3.62 3.62 ดี 

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

n/a  22 4.40 ดี 

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 - - - 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   =
3
40.12 4.13 ดี 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ n/a  14.80 3.70 ดี 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ n/a  20.37 5.00 ดีมาก 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ n/a  7.41 3.70 ดี 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   =

2
10 5.00 ดีมาก 

8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

n/a  63.64 5.00 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

n/a  5 5.00 ดีมาก 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   =
2

10 5.00 ดีมาก 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม n/a  5 5.00 ดีมาก 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม n/a  5 5.00 ดีมาก 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   =

2
22.6 3.11 พอใช้ 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน n/a  3.06 3.06 พอใช้ 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ n/a  3.79 3.16 พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   =

1
63.4 4.63 ดีมาก 

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด n/a 4.63 4.63 ดีมาก 

 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 
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ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป ี
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 54 63 117 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 57 66 123 
3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
35 58 93 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 3 3 6 
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 3 - 3 
6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา

อุปสมบท 
- - - 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 13 2 15 
8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปี

นั้นที่ตอบแบบสาํรวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลา
อุปสมบท) 

48 60 108 

9 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

72.917 96.67 86.11 

10 คะแนนที่ได้ 5
100

72.917×  = 3.65 5
100

96.67×  = 4.83 5
100
86.11× = 4.31 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

1 35 72.917 58 96.67 46.50 86.11 3.65 4.83 4.31 n/a บรรลุ ร้อยละ 
97 48 60 54 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

1 35 72.917 58 96.67 46.50 86.11 3.65 4.83 4.31 n/a บรรลุ ร้อยละ 
97 48 60 54 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 
1-2 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน    
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 57 57 
2 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
14 11 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.82 3.62 

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

14 11 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

24.56 19.30 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 25 25 
7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           132 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - - 
12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- - 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.82 3.62 

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 14 11 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.82 3.62 3.82 3.62 n/a บรรล ุ 3.67 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 3.82 3.62 3.82 3.62 n/a บรรล ุ 3.67 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 
2-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

0.25 - - - - - - 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 13 6.5 11 5.5 24 12 

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00 - - - - - - 

5 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 13 6.5 11 5.5 24 12 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด  
25 25 50 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ไดร้ับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร ่

13 11 24 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

13 คะแนนที่ได้ 5
25
26× = 5.00 5

25
22× = 4.40 5

25
24 ×  = 4.80 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

3 6.5 26 5.5 22 6 24 5 4.40 4.80 n/a บรรลุ 22 
25 25 25 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

3 6.5 26 5.5 22 6 24 5 4.40 4.80 n/a บรรลุ 22 
25 25 25 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 สรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 12 3.00 13 3.25 25 6.25 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 8 4.00 3 1.50 11 5.50 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 1 0.75 1 0.75 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ 

1.00 0 0 1 1.00 1 1.00 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 
 

1.00 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 23 7.375 18 6.50 41 13.875 
12 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา

ทั้งหมด  
54 54 54 

13 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

23 18 41 

 คะแนนที่ได้ 5
20

13.657× = 3.41 5
20

12.04 × = 3.01 5
20

12.85× = 3.21 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

5 7.375 13.657 6.50 12.00 6.94 12.85 3.41 3.01 3.21 n/a บรรลุ 12.00 
54 54 54 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

5 7.375 13.657 8.00 14.80 7.69 14.23 3.41 3.70 3.56 n/a บรรลุ 14.80 
54 54 54 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 สรุปงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพรใ่นระดับชาติและระกับนานาชาติ ปี 

พ.ศ. 2554 
5-2 ฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx  
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 2 4 6 
2 งานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ 26 7 33 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์
28 11 39 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

54 54 108 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่
นําไปใช้ประโยชน์ 

51.85 20.37 36.11 

6 คะแนนที่ได้ 5
20

51.85× = 5.00 5
20

20.37× = 5.00 5
20

36.11× = 5.00 

หมายเหต ุ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเปน็ผลงานของปใีดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทนิที่ระบ ุ
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

6 28 51.85 11 20.37 39 36.11 5.00 5.00 5.00 n/a บรรลุ 21 
54 54 108 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

6 28 51.85 11 20.37 39 36.11 5.00 5.00 5.00 n/a บรรลุ 21 
54 54 108 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 สรุปงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2554 
6-2 ฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
 

0.25 6 1.50 0 0 6 1.50 

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 

0.50 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 5 3.75 0 0 5 3.75 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0 4 4.00 4 4.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

11 5.25 4 4.00 15 9.25 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ่) 

54 54 108 

 คะแนนที่ได้ 5
10
9.72× = 4.86 5

10
7.41× = 3.70 5

10
8.56× = 4.28 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

7 5.25 9.72 4.00 7.41 9.25 8.56 4.86 3.70 4.28 n/a บรรลุ 8 
54 54 108 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

7 5.25 9.72 4.00 7.41 9.25 8.56 4.86 3.70 4.28 n/a บรรลุ 8 
54 54 108 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 สรุปผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ.2554 
7-2 หนังสือที่มีการตรวจอ่านการรับรองคุณภาพ 

 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 3 7 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการวิจัย 

2 2 4 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนา
ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

1 2 3 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 12 11 23 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
58.33 63.64 60.87 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

58.33×  = 5.00 5
30

63.64×  = 5.00 5
30

60.87×  = 5.00 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป ี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

8 58.33 63.64 60.87 5.00 5.00 5.00 n/a บรรล ุ 65 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป ี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

8 58.33 63.64 60.87 5.00 5.00 5.00 n/a บรรล ุ 65 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
8-2 โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 
8-3 โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
8-4 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
    3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
    4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
    5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน โดยมีการดําเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน ในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และส่งเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในการวางแผนได้มีการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน และศึกษาข้อมูลผลการดําเนินการบริการวิชาการชุมชนในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน 
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(9-1-1) หลังจากได้แผนปฏิบัติการประจําปีแล้ว ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพื่อดําเนินการตามแผน
ที่วางไว้ (9-1-2) ทั้งนี้หลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ เพื่อนํา
ข้อมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-3) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถดําเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง  
 จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้เทคนิค/วิธีการ
ต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปดําเนินกิจกรรมได้เอง
อย่างต่อเนื่อง (9-1-3) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 ชุมชนได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชุมชน และ
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน (9-1-3) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปีที่ผ่าน
มา พบว่า ชุมชนเริ่มพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน 
ส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุเหลือใช้ (9-1-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 3 ข้อ  5 ข้อ 3.00 5.00 n/a บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 3 ข้อ  5 ข้อ 3.00 5.00 n/a บรรล ุ 5 ข้อ 

 

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1-1 แผนการดําเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2551-2554  
9-1-2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และกําหนดการจัดกิจกรรม 
9-1-3 รายงานสรุปการประเมินโครงการ และสรุปการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
9-2-1 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการการสอบถามความพึงพอใจ และรายชื่อ

ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
    2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
    3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 
    4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
    5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีข้อมูลแผนและนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
2554 การกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม และมีการจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมและโครงการมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ ( PDCA ) (10-1-1) 

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดําเนินงานตามแผนงานและมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม

แผนงานและได้รับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10-2-1) 
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3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดแผนการเสนอโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

สม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดช่วงเวลาของการดําเนินโครงการและกิจกรรมประจําทุกปี เช่น โครงการ
วันสถาปนาคณะและบําเพ็ญประโยชน์, โครงการรดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโส ซึ่งจัดขึ้นก่อนวันสงกรานต์ทุกปี, 
โครงการวันพัฒนาคณะ, โครงการบูรณาการนํานิสิตทัศนศึกษาเมืองที่มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ทุกภาคการศึกษา (10-3-1, 10-3-2, 10-3-3) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
     โครงการต่างๆ ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน ทั้งภายในคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น  โครงการค่ายอาสาสถาปัตย์
ครั้งที่ 9 ที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรม 5 ประเภทหลักที่มีการส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วน
หนึ่งที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน (10-4-1) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปวัฒนธรรม และมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยในปีการศึกษา 2554  ผศ.ดร.สิงห์  อินทร์ชูโต  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางอาคาร  ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ ประจําปี 2554 ( RECIPIENT OF THAI CREATIVE AWARDS 2011) ใน
ระดับชาติ  โดยได้เข้าร่วมประกวดการออกแบบจากเศษวัสดุเป็นจํานวนหลายๆโครงการ  โดยสํานักงานบริหาร 
(10-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 n/a บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 n/a บรรล ุ 5 ข้อ 

 

 

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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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2554 ในหมวดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรม
นิสิต 

10-2-1 โครงการ / กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการ ด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิต  
แผนงานด้านกิจการนิสิต ประจําปี   2554 -2555  

10-3-1 โครงการวันพัฒนาคณะ 
10-3-2 โครงการรดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโส 
10-3-3 โครงการวันสถาปนาคณะฯวันขึ้นปีใหม่ 2555 
10-4-1 โครงการค่ายอาสาสถาปัตย์ครั้งที่ 9 
10-5-1 ผศ.ดร.สิงห์  อินทร์ชูโต  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร  ได้รับรางวัลไทย

สร้างสรรค์ ประจําปี 2554 ( RECIPIENT OF THAI CREATIVE AWARDS 2011)   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
    2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
    3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมสี่วน

ร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
    5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5   

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนให้บุคคลากรมีส่วนร่วมภายในคณะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ในด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมีการส่งเสริมบรรยากาศด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการห้องนิทรรศการ
มรดกทางวัฒนธรรมของ ศ. อรศิริ ปาณินท์ (11-1-1, 11-1-2) โดยยังคงเป็นโครงการเดิมแต่มีการจัดแสดงงาน
ศิลปะหัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริมเพิ่มเติมจากของเดิมที่เป็นอยู่ 
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2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นอกจากมีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีการดําเนินการส่งเสริม

และปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะแล้ว ยังมีโครงการพิเศษที่สืบเนื่องมาจากอุทุกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 คือ 
กิจกรรม Big Cleaning Day @ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย และโครงการปรับปรุงตกแต่งห้อง
ประชุมของคณะ  คือ ห้องประชุมทองพันธ์ พูนสุวรรณ และห้องประชุมนคร ศรีวิจารณ์ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียน
การสอนและการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ โดยมีการตกแต่งและสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสนองตอบ
ความต้องการในการใช้สอยด้านอาคารสถานที่ให้มีประโยชน์มากที่สุด (11-2-1, 11-2-2, 11-2-3) 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยมีปรับแต่งต้นไม้ให้เป็นพุ่มสวยงามเพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์ได้เป็นอย่างดี (11-3-1) 
4. มีพ้ืนที่วัฒนธรรมที่เอื้อและสง่เสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําตลอดปี ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณห้องสมุดที่มีการจัดนิทรรศการ
มรดกทางวัฒนธรรมของ ศ.อรศิริ  ปาณินท์  (11-4-1)  โดยมีกิจกรรมที่ให้นิสิตและผู้สนใจเข้าศึกษาในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทั้ง 2 ภาคการศึกษา และในปี 2555 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มีการแผนในการปรับปรุงกายภาพของคณะ เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคคลากรและนักศกึษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบุคลากรมีผู้ตอบแบบ
ประเมินจํานวน 11 คน ได้ระดับความพึงพอใจ 3.48 ส่วนนักศึกษามีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 399 คน แบ่งเป็น
ปริญญาตรีจํานวน 360 คน บัณฑิตศึกษาจํานวน 39 คน ได้ระดับความพึงพอใจ 3.56 (11-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 n/a บรรล ุ 5 ข้อ 

 

 

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 n/a บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

11-1-1 โครงการห้องนทิรรศการมรดกทางวัฒนธรรมของ ศ. อรศิริ ปาณินท ์  
11-1-2 รูปถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการมีส่วนร่วมในการจัดนทิรรศการมรดกทาง

วัฒนธรรมของ ศ. อรศิริ ปาณนิท ์
11-2-1 ภาพถ่ายบรรยากาศ Big Cleaning Day @ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
11-2-2 ภาพถ่าย ห้องประชุมทองพันธ์ พูนสุวรรณ และห้องประชุม นคร ศรีวิจารณ์ เพื่อประโยชน์ด้านการ

เรียนการสอน และการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ  
11-2-3 โครงการวันพัฒนาคณะ (Cleaning day 2554) 
11-3-1 สัญญาว่าจ้างทาํความสะอาดและงานดูแลตกแต่งภูมิทัศน ์
11-4-1 รูปถ่ายพื้นที่บริเวณห้องสมุดที่มกีารจดันิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมของ ศ. อรศิริ ปาณินท ์
11-5-1 สรุปการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอ่การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิตทิางศิลปะ

และวัฒนธรรมจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 

ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.14 3.06 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.14 2.62 4.14 3.06 n/a บรรล ุ 3.10 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.14 2.62 4.14 3.06 n/a บรรล ุ 3.10 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 รายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานคณบดี รอบปีที่ 2 ของการบริหารงาน
ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2552 ถึง 15 ตุลาคม 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  n/a 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
ผลการดําเนนิงาน  
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป ี
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

0 - - - - - - 

2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

1 1 1 1 1 1 1 

3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง่ รศ. 

3 - - - - - - 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง่ ศ. 

6 - - - - - - 

5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2 23 46 22 44 22.50 45 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

3 9 27 9 27 9 27 

7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ รศ. 

5 4 20 3.5 17.5 3.75 18.75 

8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ ศ. 

8 1 8 1 8 1 8 

9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

5 10 50 11 55 10.50 52.50 

10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

6 2 12 2 12 2 12 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ รศ. 

8 2 16 2.5 20 2.25 18 

12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ ศ. 

10 2 20 2 20 2 20 

13 ผลรวม 54 200 54 204.50 54 202.25 
14 การพัฒนาคณาจารย ์ 3.70 3.79 3.75 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

15 คะแนนที่ได้ 5
6

3.70×  = 3.09 5
6

3.79×  = 3.16  5
6

3.75× = 3.13 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

14 200 3.70 204.50 3.79 202.25 3.75 3.09 3.16 3.13 n/a บรรลุ 3.80 
54 54 54 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

14 200 3.70 204.50 3.79 202.25 3.75 3.09 3.16 3.13 n/a บรรลุ 3.80 
54 54 54 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

รับรองโดยต้นสังกัด 
4.01 4.67 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.01 4.67 4.01 4.67 n/a บรรล ุ 4.70 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.01 4.63 4.01 4.63 n/a บรรล ุ 4.65 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน 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 มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ   

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

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.49 4.75 4.75 4.75 5.00 4.00 4.37 4.31 4.31 4.00 4.21 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

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

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.90 3.90 5.00 5.00 3.90 4.45 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 3.06 3.06 4.75 4.75 3.06 3.80 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.67 - 5.00 5.00 4.67 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.87 4.89 4.89 4.89 5.00 4.27 4.29 4.73 4.72 4.27 4.55     

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

 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.21 อยู่
ในระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 4.75 และ 4.37 
อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก และดี ตามลําดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีระบบและกลไกในการดําเนินการ
พัฒนาปรัชญาแนวคิดด้านความยั่งยืนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในการเรียนการสอน มีกระบวนการการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการ
ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการวิจัย มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทําให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและมีประสบการณ์ตรง กระบวนการ
เรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติและประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและชุมชนภายนอก 
นิสิตได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ อย่างสมํ่าเสมอ 
โครงการของนิสิตและคณะมีความหลากหลายและสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งการประยุกต์ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์เฉพาะของคณะเพื่อประโยชน์ของสังคม โครงการของคณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์
อันดีกับศิษย์เก่ามีโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องในด้านกระบวนการ  
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2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่ใน
ระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 และ 3.90 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดีมาก และดี ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้าคณะได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากปีที่ผ่านโดยการหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ ด้านกระบวนการคณะมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีอยู่แล้ว ส่วนด้านผลผลิตคณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างน้อย ซึ่งจะเร่งหามาตรการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานและนําผลงานไปตีพิมพ์ให้มาก
ขึ้น 

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

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

การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 4.28 4.46 5.00 5.00 4.28 4.46 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการ
บริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

3.87 4.94 4.94 4.94 - 4.41 4.37 4.74 4.72 4.41 4.64 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.06 3.06 5.00 5.00 3.06 4.76 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

3.87 4.90 4.89 4.89 - 4.64 4.63 4.61 4.58 4.64 4.59 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 3.90 3.90 4.50 4.50 3.90 4.14 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

3.87 4.89 4.89 4.89 5.00 4.27 4.29 4.73 4.72 4.27 4.55 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

ผลการ
ประเมิน 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก     

 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับดี สะท้อน
ให้เห็นว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีศักยภาพในการพัฒนานิสิตเพื่อให้ได้รับความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง โดยคณะมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ซึ่งจะเห็นได้จากการได้งานทําของบัณฑิต 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 4.94 และ 
4.37 อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก และดี ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ผู้บริหารมีการดําเนินการเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการดําเนินงานถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ รวมทั้งมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งนําไปสู่การดําเนินงานการประกันคุณภาพตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบทุกองค์ประกอบ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50 และ 3.90 อยู่ในเกณฑ์ดี และดี ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกระบวนการและ
กลไกบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้พัฒนา 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51    
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ (ป.4) 
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.57 4.64 5.00 5.00 4.57 4.82 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.43 4.37 4.90 4.90 4.43 4.77 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.74 4.50 4.50 4.50 - 3.72 3.72 3.62 3.62 3.72 3.67 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

3.87 4.89 4.89 4.89 5.00 4.27 4.29 4.73 4.72 4.27 4.55     

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

 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับดีมาก 
โดยผลการประเมินด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4.64 อยู่ในระดับดีมาก และดีมาก 
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีโครงการหรือ
กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งมีบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม มี
การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตอลดจนมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะ รวมทั้งมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ประจํามีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยไปเป็นที่
ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับดีมาก โดยผล
การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.89 และ 4.37 อยู่ในระดับดีมาก 
ดีมาก และดี ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการครบ 
4 พันธกิจ รวมทั้งมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการ
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ประกันคุณภาพเพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ครบถ้วน ตลอดจนมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพเพื่อเสนอต่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่จะมาตรวจประเมินคุณภาพคณะ 
เพื่อคณะจักได้นําผลการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

3. ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก โดยผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และดีมาก 
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ส่วนด้านกระบวนการคณะมีการจัดทํา
รายงานการเงินที่แสดงถึงการมาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรม
อย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายงานการเงินไปวิเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินทุก
ประเภท 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.67 อยู่ใน
ระดับดี โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 4.50 และ 3.72 
อยู่ในระดับพอใช้ ดีมาก และดี ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสัดส่วนของอาจารย์ประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเทียบเท่า และสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังมีน้อย ในส่วนผลการประเมินด้านกระบวนการ
และผลผลิตมีกระบวนการส่งเสริมการจัดการความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
และมีการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบนัการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.49 4.80 4.80 4.80 - 3.63 3.11 4.50 4.50 3.63 4.31 ดี ดี ดี ดี 

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

   2) ด้านวิชาการ 2.74 4.67 4.67 4.67 - 3.16 3.16 3.90 3.90 3.16 3.77 ดี ดี พอใช้ ดี 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 3.87 3.06 4.83 4.83 3.87 4.58 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการตาม
ภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.46 4.51 5.00 5.00 4.46 4.73 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   1) ด้านการผลติ
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 4.28 4.46 5.00 5.00 4.28 4.69 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.90 3.90 5.00 5.00 3.90 4.45 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

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

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.87 4.89 4.89 4.89 5.00 4.27 4.32 4.73 4.72 4.27 4.55     

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

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็น

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

- ด้านวิชาการ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับดี โดยผลการประเมิน
ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 4.67 และ 3.16 อยู่ในระดับพอใช้ ดีมาก และ
พอใช้ ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้าน
วิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองการศึกษา
ที่ดี มีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิต
บัณฑิต แต่สัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและเทียบเท่า และสัดส่วนของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังมีอยู่
น้อย 

- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการมาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมท้ังการนํารายงานการเงินไปวิเคราะห์อย่างมีระบบ 
ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินทุกประเภท 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับดีมาก โดย
ผลการประเมินด้านกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 และ 3.06 อยู่ในระดับดีมาก และพอใช้ 
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ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการความรู้เพื่อให้ได้รับความรู้ที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจริง และรับความรู้จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีการ
สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อ การค้นคว้าหาข้อมูล และสร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน 
และภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับดีมาก โดยเป็น

ผลการประเมินด้านกระบวนการและผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4.46 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และดี ตามลําดับ
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนิสิตและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณลักษณะจุดเน้นของคณะ ซึ่งตรงตามเป้าหมายที่กําหนด มีการเผยแพร่หลักสูตรต่อสาธารณะ มีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นิสิตทั้งในและนอกสถานที่ 

- ด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับดี โดยเป็นผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 และ 3.90 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดีมาก  
และดี ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีมาตรการในการหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการดําเนินการตาม
นโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะใน
การทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงาน
ประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้าง
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการทางวิชาการครอบคลุมในทุก
องค์ประกอบตั้งแต่มีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผน
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกับ
งานบริการทางวิชาการและมีการจัดทําผลการประเมิน เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและปรับแก้ไขงาน
บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต รวมท้ังมีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สูงสุดโดยการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการให้
สอดคล้องตามแนวคิดและปรัชญาของคณะ และประชาสัมพันธ์ผลของงานบริการวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สามารถให้ผู้ที่ต้องการรับบริการวิชาการรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการนํา
ทักษะความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกให้นิสิตเรียนรู้วัฒนธรรม โดยจะเห็นได้จากโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะจัดให้กับนิสิต 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศนท์ี่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ความรู้ความสามารถและ
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรจําปีครบตามพันธกิจ 
4. มีการประเมินผลและทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้มีความเหมาะสมมากขึ้นใน

แต่ละปี 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินผลการดําเนินงานยังดําเนินงานไม่ครบทุกโครงการ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานให้ครบทุกโครงการ 
2. ปรับแบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ โดยระบุเรื่องการประเมินผลและการติดตามผล โดยให้

ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ติดตามผลจากผู้เสนอโครงการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามกําหนด 

2. คณะเน้นการมีส่วนร่วม มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและมีการสํารวจความต้องการในการ 
กําหนดหัวข้อการจัดการความรู้และพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

3. มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
4. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
5. มีปรัชญา เป้าหมาย และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ชัดเจนทุกหลักสูตร 
6. มีระบบและกลไกในการดําเนินการพัฒนาปรัชญาแนวคิดด้านความยั่งยืนและสภาพแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรมในการเรียนการสอน  
7. มีกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีการทําวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
8. หลักสูตรและรายวิชาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา การคิด การวิเคราะห์ วิจัยของนิสิต 
9. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการทุกหลักสูตร ทําให้นิสิตเกิดการ 

เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและมีประสบการณ์ตรง 
10. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติและประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยมีส่วนร่วมจาก

ผู้เชี่ยวชาญและชุมชนภายนอก 
11. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดีถึงดี

มาก 
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12. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
13. นิสิตได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ อย่าง

สม่ําเสมอ 
14. โครงการของนิสิตและคณะมีความหลากหลายและสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งการประยุกต์ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะของคณะเพื่อประโยชน์ของสังคม 
15. โครงการของคณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
16. คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย ไม่ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 
2. อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย ไม่ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนมีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ

30ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
4. คณาจารย์มีภาระงานมาก ไม่มีเวลาในการสร้างงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อ

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
5. ทั้งคณาจารย์และนิสิตยังมีการผลิตผลงานเขียนบทความทางวิชาการ งานตีพิมพ์ เป็นจํานวนน้อย 
6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ทั้งด้วยปัจจัยภายในคณะ 

ได้แก่ เวลาและภาระงาน และปัจจัยภายนอกคณะ เช่น การขาดผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาผลงานในสาย
วิชาที่ขอตําแหน่งทางวิชาการและการพิจารณาผลงานใช้ระยะเวลานาน 

7. ขาดระบบและกลไกการติดตามการนําผลหลังรับการอบรมไปใช้ในการพัฒนางาน 
8. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนยังมีจํานวนน้อย 
9. ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก

ด้านการเรียนการสอน  
10. โครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมจริยธรรมนิสิตมีเป็นจํานวนมากแต่มีการติดตามประเมินผลตาม

เป้าหมายไม่ครบถ้วน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอประเมินการสอนและขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามรอบระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
3. พิจารณาและปรับแผนการรับนิสิตของทุกหลักสูตร เพื่อเน้นการวิจัยให้มากขึ้น 
4. จัดสรรและกระจายภาระงานอย่างเป็นธรรม และจัดลําดับความสําคัญของภาระ  งานอาจารย์ให้

เหมาะสมกับจํานวนนิสิตและหลักสูตร 
5. ส่งเสริมให้ทั้งคณาจารย์และนิสิตผลิตผลงานทางวิชาการ 
6. หามาตรการและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้ได้ตามแผนและระยะเวลา 
7. จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามการนําผลการอบรมไปพัฒนางาน 
8. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
9. หารายได้เพื่อนํามาพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการเรียนการ

สอนให้พอเพียงแก่ความต้องการ 
10. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนโครงการหรือกิจกรรมด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิต แผนงานด้านกิจการนิสิต ประจําปี 
2554 - 2555 

2. มีการจัดการให้บริการดานต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับความต้องการพื้นฐานของนิสิต และมกีารจัดการ
ให้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

3. มีการจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้และส่งเสรมิประสบการณ์ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และภูมิ
สถาปัตยกรรมแก่นิสิต 

4. มีระบบการใหค้ําปรึกษา โดยมีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่
นิสิต 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสทิธิภาพเพียงพอ 
2. ยังขาดการนําผลการประเมนิคุณภาพของหน่วยงานมาใช้ในการการพัฒนาการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น

ในปีการศึกษา 2554  
3. สนับสนุนให้นสิิตร่วมดําเนินการจัดหาทุนเพื่อจัดทําโครงการกิจกรรมดา้นการพัฒนานิสิตมากขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาและทําความเข้าใจในภาพรวมและปฏิบัติตามข้อกําหนดและกลไกในการพัฒนานิสิตให้

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตโดยสนองตอบกับนโยบาย
ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นสิติร่วมกิจกรรมภายนอกองค์กรเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะฯ ซึ่งส่งผลต่อ
การขอสนับสนนุทุนต่างๆ ในการจัดโครงการกิจกรรม  

3. การประเมินคุณภาพของการให้บริการในโครงการด้านต่างๆ และสามารถนําผลมาพัฒนาและปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
2. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. สามารถจัดหาเงินสนับสนุนวิจัยได้อย่างเพียงพอกับกําลังคนที่มีอยู่ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ข้อมูลใน website ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากขาดกําลังคนในการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล ทําให้ขาด

ความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล และทําให้การประชาสัมพันธ์ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล 
2. ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจํา 1 คน เพิ่มขึ้นถึงกว่า 4 เท่าตัว 
โดยปัจจุบันยังไม่ได้ศึกษาปัจจัยที่ทําให้จํานวนเงินเพิ่มขึ้นมาก เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากขาดกําลังคนในการศึกษาวิเคราะห์การดําเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. เร่งรัดการจ้างบุคลากรประจําศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพิ่มตามแผนกําลังคน

ที่ได้กําหนดไว้ 
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2. ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ทํางานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการปรับปรุง website ของ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. ทางคณะได้ต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีระบบการทํางานที่เป็นอิสระทําให้
เกิดความคล่องตัวในการทํางาน 

2. การบริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความหลากหลายและเน้นทางด้านการออกแบบ
โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นแนวทางที่สังคมกําลังให้ความสําคัญ ทําให้มีโอกาสในการได้งาน
บริการวิชาการจํานวนมากและต่อเนื่อง 

3. ทางศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระเบียบในการดําเนินงานบริการวิชาการที่
ชัดเจนและมีการเริ่มประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในหลายๆสื่อ เพื่อขยายขอบเขตงานให้ไปสู่ภายนอก
ได้มากย่ิงขึ้น 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. จํานวนบุคลากรด้านการบริหารไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีความหลากหลายของการบริการวิชาการ

ที่จะต้องมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการการประเมินผลงานและจัดทําเอกสารสัญญาและ
การเงินที่รัดกุม รอบคอบ 

2. จํานวนบุคลากรด้านการออกแบบเขียนแบบซึ่งเป็นงานที่เป็นจุดเด่นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่
เพียงพอกับปริมาณของงานออกแบบที่เข้ามามากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และผลงานที่ผ่านมาเป็นที่
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น 

3. เครื่องมือที่เป็นส่วนสนับสนนุในการผลิตงานบริการด้านการออกแบบมีการชํารุดไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4. สถานที่ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรมีภาพลักษณ์ที่ดีที่ให้ความเชื่อถือแก่
ผู้รับบริการรวมทั้งการมีพ้ืนที่แสดงผลงานด้านงานบริการประเภทต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้ใช้บริการด้วย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่บริหารงานและการเงินของศูนย์ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่เขียนแบบรวมทั้งสถาปนิกผู้ช่วยในการรับงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงห้องหรือหาพื้นที่สําหรับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใหม้ีภาพลักษณ์ที่

ดีตามโครงสร้างของระบบการทํางานที่เป็นอิสระเพื่อรองรับงานและสร้างรายได้ให้แก่คณะได้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดแผนงานและงบประมาณที่สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนงานการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

2. มีการบูรณาการกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภารกิจด้านการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

3. มีการประเมินผลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. นิสิตและบุคลากรร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
2. เริ่มมีการส่งเสริมและการเผยแพร่การดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. งบประมาณสนับสนุนมีจํานวนจําจัด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในเป็นส่วน

ใหญ่ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 เริ่มมีการดําเนินการขอทุนจัดกิจกรรมจากภายนอกองศ์กร เช่น 
โครงการค่ายอาสาสถาปัตย์ ครั้งที่ 9 ได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
ผู้สนับสนุนรายอื่นๆ เป็นต้น 

4. การประเมินผลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปยังไม่ครบถ้วน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลรวมถึงการสรุปการประเมินผลเพื่อการนําผลการรประเมินไป

ปรับปรุง/พัฒนาในโครงการในปีต่อไปให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ดําเนินการให้
ครอบคลุมมากขึ้นคุณภาพ 

2. เพิ่มส่วนของงบประมาณในการสนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาด้านจิต
สาธารณะ ทั้งจากภายในองค์กรและจัดหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอกองค์กร 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารงานมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. มีการประเมินผลการบริหารงาน ทั้งด้านภาวะผู้นํา และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4. มีการสนับสนนุทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น ทั้งการใหทุ้นศึกษาต่อ ทนุฝึกอบรม สมัมนา ทุนวิจัย 

และทุนเสนอผลงานทางวิชาการ 
5. มีการถ่ายทอดความรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะด้านการวิจัยสู่นักวิจัยรุ่น

ใหม ่
6. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านอินเตอร์เน็ท และสิ่งพิมพ์ 
จุดอ่อน 
1. ขาดการนําผลการประเมินไปใช้พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. ขาดการปลูกจิตสํานึกในการรักษาสถานที่ และขาดการพัฒนาสถานที่ของคณะให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ข้อเสนอแนะ 
1. การติดตามผลโครงการเพื่อนําไปใช้ปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. การปลูกจิตสํานึก และการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมชาวสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AKU) เพื่อ

นําไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ 
3. การรณรงค์ด้านลดการใช้ทรัพยากร โดยใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น 
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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  
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภารกิจต่างๆ 
2. ควรพิจารณาวางแผนการหารายได้ จากแหล่งเงินทุนภายนอก อย่างชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม เพื่อนําไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อย และหลักสูตรการ
เรียนการสอนต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพครบทุกองค์ประกอบตามที่กําหนด 
2. มีการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ และมีการกําหนดตัวบ่งชี้และวิธีการดําเนินงานให้ได้ตามอัตลักษณ์

นั้นอย่างชัดเจน 
3. มีการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพจากตัวแทนของทุกหน่วยงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการประกนั

คุณภาพการศึกษา 
4. มีการนําผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามาจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการทาํงานประกัน

คุณภาพในปีถัดไป 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการทําวิจัยในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. นิสิตยังขาดความสนใจในการทําประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การจัดเก็บเอกสารในการทําประกันคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นระบบและยังไม่ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ

งานประจําได้ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดผู้รับผิดชอบและกิจกรรมให้แก่นิสิตในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ควรมีการจัดระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและผนวกเป็นส่วน

หนึ่งของงานประจํา 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับสาขาวิชา โดยได้
กําหนดให้ดําเนินการประเมินในองค์ประกอบที่ 2, 3 และ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.3, 2.6-2.8, 3.1-3.2 และ 6.1 ซึ่งในตัว
บ่งชี้ที่ 2.8, 3.2 และ 6.1 จะไม่นํามานับคะแนน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

1. การดําเนินงานของสาขาวิชามีความ
สอดคล้องและต่อเนื่องกันจากหลัก
นโยบายจนถึงหลักปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและชัดเจน 

2. สาขาวิชามีการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน ดดยการบูร
ณาการความรู้ทางวิชาการในด้าน
ต่างๆ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วม
มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
อย่างสม่ําเสมอ 

3. มีโครงการของสาขาวิชาที่มีความ
หลากหลาย และเป็นการสร้าง
ประโยชน์ต่าการปฏิบัติวิชาชีพ 
วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิต 

4. นิสิตมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับองค์กรวิชาชพีภายนอกทั้งใน
ห้องและนอกห้องเรียน ซ่ึงเป็นการ
สร้างเสริมประสบการณ์ท่ีดีแก่นิสิต 
 

1. ขาดแคลนอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  

2. อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการมีจํานวนร้อยละต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

3. ยังขาดความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4. ยังขาดช่องทางในการพัฒนา
ทักษะของนิสิตในการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดบัชาติ 

5. การจัดเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ 
ยังขาดผลประเมินโครงการอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์สามารถพัฒนาคุณวุฒิ
ของตนเองได้ท้ังการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกและการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2. ควรมีการเตรียมการทํางานวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
ทํางานวิทยานิพนธ์ของนิสิตมี
คุณภาพที่ดีและสามารถนําไป
เผยแพร่ในระดับชาติได้ 

4. จดัทําระบบที่มีการนําผลการ
ประเมินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของทางสาขาวิชาที่ชัดเจน 
เพื่อสามารถนําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาโครงการต่างๆ ของ
ทางสาขาวิชาได ้

สาขาวิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม 

1. มีการดําเนินงานการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ความพร้อมของคณะฯ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ 

2. มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 
 

1. มีจํานวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและอาจารย์ท่ีมี
ตําแหน่งทางวิชาการจํานวนน้อย 

1. ควรดําเนินการสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และผลิตผลงานขอ
เพื่อตําแหน่งทางวิชาการ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและ
สภาพแวดล้อม 

1. มีการบูรณาการองค์ความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชา มีกิจกรรม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับชาติและนานาชาติ 
ดําเนินการทั้งในและต่างประเทศ 

2. มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
และดํารงตําแหน่งทางวิชาการใน
สัดส่วนที่สูง 

3. มีการจัดโครงการบริการวิชาการ
โดยให้นิสิตได้ทํางานร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนภายนอก เพื่อ
สร้างประสบการณ์การทํางานให้
นิสิต รวมถึงมีผู้ทรงคุณวุฒจิาก
ภายนอกมาร่วมในการเรียนการ
สอนและการวิพากย์หลักสูตร 

4. มีการจัดการประชุมคณาจารย์อย่าง
สมํ่าเสมอทุกเดือนเพื่อสร้างโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
คณาจารย์เพื่อพัฒนาแนวทางการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 

5. มีโครงการจัดทํา WEB SITE ของ
สาขาวิชาและไดจ้ัดทํา FACE 
BOOK ของหลักสูตร เพื่อเอื้ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสิตและศิษย์เก่า 

6. มีการจัดโครงการบริการวิชาการ
และโครงการดูงานในรายวิชาที่ให้
นิสิตได้ทํางานร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนภายนอก เพื่อ
สร้างประสบการณ์ในการทํางานให้
นิสิต โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า
สามารถเข้าร่วมได้ 

1. ขาดระบบและการดําเนินการที่
เป็นรูปธรรมในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิต 

2. ขาดเอกสารรวบรวมผลงานทาง
วิชาการของนิสิตและศิษย์เก่า 

3. ไม่มีเครือข่ายหรือองค์กรศิษย์เก่า
ท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถ
ดําเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์
ระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน
เองได้ 

4. มีการประเมินผลคุณภาพของ
การให้บริการด้านให้คําปรึกษา
และข้อมูลข่าวสารไม่ครบทุกด้าน
และขาดการนําผลการประเมิน
คุณภาพการจัดบริการอย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

1. ควรมีการจัดทําระบบหรือ
โครงการเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตท่ีครบวงจร 
เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสนับสนุนเชิงปฏิบัติ การวัด
และประเมินผล รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณจากองค์กรภายนอก 

2. ควรมีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการทางด้านวชิาการที่จัด
โดยองค์กรภายนอกให้มากขึ้น 

3. จัดทําหนังสือรวบรวมผลงาน
ทางวิชาการของนิสิตและศิษย์
เก่า 

4. ประสานงานกับหน่วยงาน
วิชาชีพด้านผังเมืองให้นิสิตมี
โอกาสเข้าไปดูงานหรือทดลอง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชาที่เรียน 

5. จัดทําโครงการที่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้แก่นิสิตเป็นประจําในทุกปี
การศึกษา 

6. สนับสนุนให้นิสิตจัดต้ังองคก์ร
หรือสมาคมของนิสิต เพื่อดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
นิสิตแลหลักสูตร 

7. ควรมีการประเมินการให้บริการ
แก่นิสิตและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ โดยมีการ
ประเมินเพิ่มเติมท้ังด้านการ
บริการแนะแนวและการให้
คําปรึกษา และการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและศิษย์
เก่า 

8. ขาดแบบจัดเตรียมเอกสาร
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
หลักฐานเพื่อการตรวจประเมิน
ตนเองประจําปีการศึกษา 
25543ระบบเรยงลําดับเอกสาร
สับสนทําให้ตรวจเช็กยาก 
เนื่องจากไม่ทราบว่าเอกสาร
หลักฐานที่มีใช้กับตัวบ่งชี้ข้อ
ใดบ้างควรทําหมยเลขเอกสาร
หลักฐานมาใส่กํากับไว้ในตัวบ่งชี้
แต่ละข้อ 

9. ควรมีตารางกรอกข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) สําหรับ
สาขาวิชา ประจาํปีการศึกษา 
2554 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การตรวจสอบ และประเมิน
ตนเอง เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
การประเมินตนเอง 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางอาคาร 

1.  มีการดําเนินงานโดยคณะ
กรรมการบริหารดําเนินงานที่
ชัดเจน 

2.  มีการรับนิสิตแผน ก มากกว่า
สัดส่วนที่กําหนด 

3.  มีการส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
การค้นคว้าวิจัยของนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม 

4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถนําศักยภาพของนิสิต
ออกมาใช้ได้เป็นอย่างดี 

5.  มีการสํารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนของ
นิสิตใหม่ และมีการประเมินการ
จัดการบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า
ผ่านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

6.  มีการใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศในการส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสิตและศิษย์เก่า 

7.  มีการจัดการให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
โครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัย
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนภายนอก 

1.  ขาดระบบการบันทึกและจัดทํา
ฐานข้อมูลงานวิจัยให้กับนิสิต 

2.  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นิสิต 

3.  ขาดแหล่งทุนและเครือข่ายจาก
ภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนงานวิจยัให้กับนิสิต 

4.  ขาดการนําผลสํารวจความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนและการจัดการบริการ
มาปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนและการบริการแก่นิสิตอย่าง
เป็นรูปธรรม 

5.  ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศ เพื่อเป็นส่วน
สนับสนุนในการสืบค้นฐานข้อมูล
ผลงานทางวิชาการต่างๆ ของ
นิสิตท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. ควรมีการจัดทําฐานข้อมูล
งานวิจัยให้กับนิสิต 

2.  ควรมีการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนสิิต 

3.  จัดหาแหล่งทุนและเครือข่ายจาก
ภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนงานวิจยัให้กับนิสิต 

4.  ควรส่งเสริมให้หลักสูตรใน
สาขาวิชาเป็นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

5.  ควรมีการนําผลสํารวจความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนและการจัดการบริการ
มาปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนและการบริการแก่นิสิต 

6.  ควรส่งเสริมให้เกดิการใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในการสืบค้นฐานข้อมูลผลงาน
ทางวิชาการต่างๆ ของนิสิตท่ี
ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในทุก
ระดับ 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2553 
เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 39 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 32 
กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 6 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการ Green Expression เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมีภารกิจมาก ขาดกําลังคน และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน 

  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 

1. ไม่พบหลักฐาน
ตัวโครงการและ
การประเมินผล
โครงการ 

1. ควรมีการจัด
เอกสารหลักฐาน
ให้ตรงกับเกณฑ์
มาตรฐานและตัว
บ่งชี้ 

การจัดเก็บ
เอกสารยังไม่เป็น
ระบบ 

สร้างระบบการ
ประเมินผล
โครงการและ
การจัดเก็บ
รวบรวมและ
ติดตามผลเป็น
ประจําอย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี                        - รองฯ บริหาร งานแผนฯ 

2. ขาดการ
นําเสนอผลการ
ประเมินและผล
การวิเคราะห์มา
ปรับปรุงกลยุทธ์
และแผนการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ควรมีการ
ประเมินผล
โครงการและนําผล
การประเมินมา
ปรับปรุงกลยุทธ์
และการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ขาดการนําผล
การประเมินมา
ใช้ในการปรับกล
ยุทธ์ 

ผลักดันให้มีการ
ประเมิน
โครงการและมี
การนําผลการ
ประเมินมาใช้
ปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตาม
กรอบประกัน
คุณภาพ 
 

2 ครั้ง/ปี                           -  รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 

งานแผนฯ 
งานประกันฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
1. การเชิญ
อาจารย์ภายใน
คณะฯ บางส่วน
ไม่ได้ส่งผ่าน
คณบดี 

 - หนังสือจาก
หน่วยงาน
ภายนอกไม่ได้เชิญ
ผ่านทางคณะ 

ให้คณาจารย์
ของคณะฯ แจ้ง
หน่วยงานที่จะ
เชิญให้
ดําเนินการเชิญ
ผ่านทางคณะ 

 -  -                           -   หน.4 สาขาวิชา อาจารย์ 

2. ขาดการสร้าง
เครือข่าย
นวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 - 1. มีเครือข่าย
องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มี
ศักยภาพ แต่ยัง
ขาดการบูรณาการ
กับการเรียนการ
สอน 

1. วิเคราะห์
ศักยภาพในการ
เพิ่มบทบาทการ
มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก เพื่อ
จัดการเรียนรู้
อย่างบูรณาการ 

1. การจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับ
องค์กรภายนอก
อย่างบูรณาการ 
 
 

1. มีโครงการ
ความร่วมมือ
ด้านการเรียน
การสอนที่บูรณา
การกับองค์กร
ภายนอก 

 

                          -  รองฯ วิชาการ หน.4 สาขาวิชา 

    2. ควรมีการสร้าง
ความร่วมมือทาง
วิจัย วิชาการ และ
วิชาชีพ (MOU) 
ระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
องค์กรภายนอก 
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2. ดําเนินความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึก
ษาและองค์กร
ต่างๆ ทางด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 
(MOU) ระหว่าง
สถาบันการศึกษา
/องค์กรภายนอก
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
 

2. มีการลงนาม
ความร่วมมือ 
(MOU) และมี
กิจกรรมทาง
วิจัย วิชาการ 
หรือวิชาชีพ
ระหว่าง
สถาบันการศึก
ษา/องค์กร
ภายนอก ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

                        3,000/MOU รองฯ วิชาการ หน.4 สาขาวิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

3. คุณวุฒิและ
ตําแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ยังต่ํากว่า
เกณฑ์ 

1. ควรมีการประเมิน
และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็น
ระบบในกรณีที่
แผนพัฒนาอาจารย์
ในการเพิ่มคุณวุฒิ
หรือตําแหน่งทาง
วิชาการไม่เป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

1.ไม่ทราบ
สภาวะการ
ทํางานที่แท้จริงที่
เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา
อาจารย์ 

1.สํารวจสภาวะ
การทํางานของ
อาจารย์เพื่อ
ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคใน
การพัฒนา 

1.โครงการพัฒนา
ชีดความสามารถ
ของอาจารย์และ
บุคลากรวิชาการ 
 

มีการดําเนินการ
สํารวจสภาวะ
การทํางานของ
อาจารย์และ
บุคลากร โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

                          -  รองฯ วิชาการ 
หน.4 สาขาวิชา 
หน.สลข. 

อาจารย์และ
บุคลากร 

   2.เปิดโอกาสให้
อาจารย์ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมใน
การกําหนดแนว
ทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
พัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มพูน
คุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1.การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแบบมี
ส่วนร่วม 

 
 
 

                          
 
 
 
  

รองฯ วิชาการ 
หน.4 สาขาวิชา 
หน.สลข. 

อาจารย์และ
บุคลากร 

     1.1 โครงการ
สัมมนาปรับปรุง
ระบบการทํางาน
และการเรียนการ
สอน 
 

1.1 มีการจัด
สัมมนา 1 ครั้ง
ต่อปี 

                              30,000      

      1.2 โครงการ
สัมมนาอาจารย์
และบุคลากร
ประจําปีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 

1.2 มีการจัด
สัมมนา 1 ครั้ง
ต่อปี 

 

                            250,000      
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. โครงการลา
เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทาง
วิชาการ 

2.1 มีเอกสาร
การประชุมใน
ระดับคณะเพื่อ
กําหนดแนว
ปฏิบัติในการลา
เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทาง
วิชาการ 
 
2.2 มีอาจารย์
ลาเพื่อพัฒนา
คุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งทาง
วิชาการอย่าง
น้อย 1 ท่าน 
 

                            600,000  รองฯ วิชาการ 
หน.4 สาขาวิชา 
หน.สลข. 

อาจารย์และ
บุคลากร 

2. ในการ
ประเมินผลควรมี
การเสนอแนว
ทางการแก้ไข
ปรับปรุง หากผลที่
ได้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์หรือ
เป้าหมาย 
 
 
 
 

มีการประเมินผล
แต่ไม่ครบถ้วน
ทุกโครงการและ
ขาดการติดตาม
การดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุง
หลังการประเมิน 

จัดหา
ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
ประเมินและ
ติดตามงานของ
คณะ 

2.โครงการพัฒนา
ระบบงานตาม
กรอบประกัน
คุณภาพ 

2 ครั้ง/ปี                           -  รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 

งานแผนฯ 
งานประกันฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

  3. ควรมีการ
ประเมินแผนการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกที่มีอยู่
ภายในคณะฯ 
  

มีการสํารวจ
ความต้องกาด
ของนิสิตด้านสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกภายใน
คณะฯแต่ไม่มี
การดําเนินการ
ปรับปรุงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกภายใน
คณะฯตามผล
การสํารวจ
ความต้องการ
ของนิสิตและ
เป็นไปตาม
กรอบ
งบประมาณที่
เป็นไปได้ 

1. โครงการ
ปรับปรุงอาคารสู่
อาคารเขียว
ต้นแบบ 

 
 

                            200,000  รองฯ วิชาการ 
รองฯ บริหาร 
หน.สลข. 

งานอาคารฯ 

  1.1 โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
เรียนคณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์สู่การเป็น
โรงเรียนสีเขียว 
(Green School) 
 
1.2 โครงการแหล่ง
เรียนรู้สถาปัตย์
เกษตรรักษ์โลก 

1.1 มีการ
ดําเนินการ
สํารวจความ
ต้องการของ
นิสิตและสภาพ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีอยู่
เดิม 
1.2 มีการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงอาคาร 

                            500,000      

  4. คณะฯ ควรมี
ระบบและกลไก
หรือสร้างแรงจูงใจ
ให้อาจารย์ประจํา
วิชาต่างๆ 
สนับสนุนให้นิสิต
ได้ร่วมงานการ
ประกวด การ
แข่งขันการออก 
แบบสร้างสรรค์
ผลงานใน
ระดับชาติและ
นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
และเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะฯ 

1. มีการ
สนับสนุนนิสิต
เข้าร่วมประกวด
โครงการต่างๆ
และมีผลงาน
ต่อเนื่องแต่ไม่มี
กําหนดเป็น
แผนงานประจําปี 

1. มีการกําหนด
โครงการ
ส่งเสริมด้าน
การประกวด
แบบและ
เผยแพร่ผลงาน
นิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม 

1.1 โครงการ
นิทรรศการและ
การประชุมทาง
วิชาการที่
เกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ภายใน 
1.2 โครงการ 
Green 
Expression 

1 ครั้ง/ปี                             100,000  รองฯ วิชาการ 
ผช.กิจการพิเศษ 

อาจารย์และนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

2.มีการ
ดําเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมแต่
ขาดการเก็บ
รวบรวมสถิติและ
ข้อมูล และการ
เผยแพร่ 

2.จัดทําเอกสาร
รวบรวมผลงาน 

2.โครงการ
หนังสือรวบรวม
ผลงานคณาจารย์
และนิสิต 

1 เล่ม/ปี 
 

 

             -  รองฯ วิชาการ หน.4 สาขาวิชา 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 

1. การจัดบริการ
ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และการ
จัดบริการด้าน
กายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
นิสิตยังมีน้อยไม่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
นิสิตทุกระดับ 

1. ควรมีการ
จัดบริการด้านสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกและการ
จัดบริการด้าน
กายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
นิสิตให้เพิ่มมากขึ้น 
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
นิสิต 

1. ร่วมกับงาน
อาคารสถานที่
สํารวจความ
ต้องการของนิสิต 

1. จัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนด้าน
กายภาพ 

1. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
เรียนคณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์สู่การเป็น
โรงเรียนสีเขียว 
(Green School) 

1. มีการ
ดําเนินการ
สํารวจความ
ต้องการของ
นิสิตและสภาพ
สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่
มีอยู่เดิม 

                          -   รองฯ วิชาการ 
ผช.กิจการนิสติ 
หน.สลข.  

ฝ่ายอาคารฯ 

2. ขาดทุน
สนับสนุนด้าน
ครุภัณฑ์
สํานักงานและ
การปรับปรุง
อาคาร 

2. จัด
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
อย่างมีประสิทธ
ภาพและอย่าง
ยั่งยืนให้แก่นิสิต 
 
 
 
 
 

2.1 โครงการ BT 
Green Guide  

2.1 มีการ
ดําเนินการตาม
รายละเอียดใน
โครงการ BT 
Green Guide  
 

                        รวมทุก
กิจกรรม 

10,000/ปี 

 รองฯ วิชาการ  หน.สาขาวิชา
เทคโนฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

        2.2 การปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่/
สภาพแวดล้อม
เพื่อการใช้งานที่
มีประสิทธิภาพ
ยั่งยืน 

2.2 มีการ
ดําเนินการ
ปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่/
สภาพแวดล้อม
เพื่อการใช้งาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และเพื่อความ
ยั่งยืน 
 
 
 

                          รวมทุก
กิจกรรม 
150,000/ปี  

 รองฯ วิชาการ  หน.สาขาวิชา
เทคโนฯ 

2. ขาดการ
ประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ 
และการนําผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ
มาพัฒนาการ
จัดบริการแก่นิสิต
และศิษย์เก่า (ตัว
บ่งชี้ที่ 3.1) 
 
 
 
 
 

2. ควรมีการ
ประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ
และนําผลการ
ประเมินฯ 
พัฒนาการ
จัดบริการแก่นิสิต
และศิษย์เก่าต่อไป 

ขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลความ
ต้องการความพึง
พอใจของนิสิต
และสรุปผลที่
เป็นรูปธรรมเพื่อ
นําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนานิสิต 

ขอสนับสนุน
งบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตาม
กรอบประกัน
คุณภาพ 

2 ครั้ง/ปี 
 

                          -  รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 
ผช.กิจการนิสติ 

 
 
 

 
 

งานแผนฯ 
งานประกันฯ 
งานกิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

3. กระบวนการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการหรือ
กิจกรรมที่จัดโดย
คณะฯ และสโมสร
นิสิตยังมีน้อย 
4. ขาดหลักฐาน
การนําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง (ตัวบ่งชี้ที่ 
3.2) 

3. ควรมีระบบการ
ประเมินผล
โครงการหรือ
กิจกรรมให้ครบทุก
โครงการ และนํา
ผลสรุปการ
ประเมินกิจกรรม
ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต 

ขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลความ
ต้องการความพึง
พอใจของนิสิต
และสรุปผลที่
เป็นรูปธรรมเพื่อ
นําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงเพื่อ
พัฒนานิสิต 

ดําเนินการ
จัดทําระบบการ
ประเมินผล
โครงการ 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตาม
กรอบประกัน
คุณภาพ 

2 ครั้ง/ปี 
 

                          -  รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 

งานแผนฯ 
งานประกันฯ 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

1. ขาดระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
วิจัยที่สมบูรณ์
แบบ คณะฯ ไม่ได้
รับงบประมาณใน
การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้
ขาดอุปกรณ์
พื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย  
 

1. ควรมีระบบการ
ติดตามหรือ
รายงานผลการ
ดําเนินการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
หรือโครงการต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการ
โครงการได้เสร็จ
ตามแผนที่วางไว้ 

ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
ของคณะฯ ยัง
ไม่ได้รับการ
พัฒนาให้สําเร็จ
ตามแผนที่วางไว้ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

โครงการปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซท์
ของคณะฯ 

โครงการที่
ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 1 
โครงการ/ปี 
 

                            150,000  รองฯ วิจัย ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. จํานวนงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
งานวิจัยที่ถูกนําไป
อ้างอิง (Citation) 
รวมทั้งงานวิจัยที่
สามารถนําไปจด
สิทธิบัตรได้ยังมี
จํานวนน้อย ต่ํา
กว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

2. ควรมี
กระบวนการ
สนับสนุนให้นํา
ผลงานการ
ออกแบบ หรือ
ผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ 
และนิสิตไปต่อยอด
ขยายผลเป็น
ผลงานเทียบเท่า
งานวิจัยได้ 

การปรับปรุง
มาตรฐานงาน
บริการออกแบบ
ของคณะฯ ยังไม่
สําเร็จตามแผนที่
วางไว้ ได้แกก่าร
ทําวิจัยหลังการใช้
อาคาร (post 
occupancy 
evaluation -
POE) และ
มาตรการส่งเสริม
ให้ผู้ออกแบบนาํ
ผลงานเขยีนเป็น
บทความตีพิมพ์
ในวารสาร
ระดับชาต ิเช่น 
"อาษา" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง
มาตรฐานงาน
บริการ
ออกแบบ 

 โครงการ
ปรับปรุง
มาตรฐานการ
ออกแบบ 

มาตรฐานการ
ออกแบบที่มี
ระเบียบคณะฯ 
รองรับ 
 

                            100,000  รองฯ วิจัย ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

  3. ควรสนับสนุน
การสร้างเครือข่าย
การวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 
จัดให้มีโครงการ
ประชุม สัมมนา
วิชาการ และ
วารสารวิชาการ
ของคณะฯ ให้มาก
ขึ้น และมีการ
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึง
ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ 
ตีพิมพ์ผลงานของ
คณาจารย์ให้
แพร่หลายมากขึ้น 
 

ที่ผ่านมาคณะฯ 
ได้จัด
ประชุมสัมมนา
วิชาการและ
นิทรรศการตามที่
ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง แต่
โครงการ Green 
Expression ที่
เป็นโครงการ
สัมมนาวิชาการ
และจัด
นิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงาน
ของคณะฯ 
ประจําปียังไม่ได้
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์
ความรู้และ
เทคโนโลยีจาก
การวิจัยสู่สังคม 

โครงการ Green 
Expression 

1 ครั้ง/ปี 
 

                         100,000/ปี 
(ใช้ร่วมกับ

ฝ่ายวิชาการ)  

รองฯ วิจัย ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. หน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ให้บริการ
ทางวิชาการ มี
บุคลากรจํานวน
น้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ภาระงานที่ทํา 
ด้วยเหตุที่ได้รับ
ค่าตอบแทนงาน
บริการฯ ตาม
ระเบียบราชการ
น้อยกว่ามาตรฐาน
วิชาชีพ ทําให้ไม่
เกิดแรงจูงใจใน
การจ้างงาน 

1. ควรมีระบบการ
จ้างงานนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
ปริญญาตรี เพื่อให้
ทํางานใน
หน่วยงานบริการ
ทางวิชาการได ้ 
หรือนิสิตจะ
สามารถใช้เป็น
สถานที่ฝึกงานภาค
ฤดูร้อนได ้และ
สามารถพัฒนา
ศักยภาพของ
ตัวเองได้เป็นอย่าง
ดี 

ที่ผ่านมา
ศูนย์วิจัยและ
บริการฯ ของ
คณะฯ ได้จ้าง
นิสิตให้ช่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
ออกแบบตลอด
มา แต่ยังไม่มี
ระบบการจ้างที่
ชัดเจน 

พัฒนาช่องทาง
และโครงการ
ด้านการหา
รายได้เข้าสู่
องค์กร 

โครงการจัดทํา
ระบบการจ้าง
งานนิสิตให้
ทํางานใน
หน่วยงานบริการ
ทางวิชาการ 

โครงการที่
ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 1 
โครงการ/ปี 
 

 

           - ผช.บริการวิชาการ ศูนย์วิจัยฯ 

2. ขาดการ
ประเมินความพึง
พอใจในการรับ
บริการทาง
วิชาการทุก
โครงการจาก
หน่วยงานที่จ้าง
งาน  ทําให้ไม่
สามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน
ของศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะฯ ได้ตาม
ระบบ 

2. ควรมีหน่วยงาน
ของคณะฯ ช่วย
จัดทําระบบการ
ประเมินความพึง
พอใจให้กับ
ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะฯ เพื่อให้ผล
การประเมินนําไป
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป 

ขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลความ
ต้องการความพึง
พอใจและ
สรุปผลที่เป็น
รูปธรรมเพื่อนํา
ผลการประเมิน
มาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

ปรับโครงสร้าง
การบริหาร
จัดการสู่หน่วย
ธุรกิจทาง
ปัญญาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
การหารายได ้ 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตาม
กรอบประกัน
คุณภาพ 

2 ครั้ง/ปี 
 

                       - ผช.บริการวิชาการ 
ผช.ประกัน 

ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

  3. คณะฯ ควรมี
การจัดวางระบบ 
หรือระเบียบการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานบริการ
ทางวิชาการให้มี
ความคล่องตัวมี
อิสระจากกรอบที่
เป็นอุปสรรคใน
การรับงานและ
การคิดค่าใช้จ่าย
ดําเนินการ
โครงการ เพื่อให้
เป็นหน่วยงาน
จัดหารายได้ให้
คณะฯ อย่างเต็มที่ 

คณะฯ ยังไม่ได้
กําหนดขอบเขต
การดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
บริการทาง
วิชาการ และ
ลักษณะการ
บริหารองค์กร
ของหน่วยธุรกิจ
ย่อยอย่างชดัเจน 
จึงยังไม่ได้จัดทํา
แผนการจัดวาง
ระบบ หรือ
ระเบียบรองรับ
อย่างเหมาะสม 

ปรับโครงสร้าง
การบริหาร
จัดการสู่หน่วย
ธุรกิจทาง
ปัญญาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
การหารายได ้

โครงการ AKU 
Knowledge 
Unit 

แผนงานที่
บรรลุ
เป้าหมาย 
 

                         -  ผช.บริการวิชาการ ศูนย์วิจัยฯ 

3. ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับบุคลากร
และหน่วยงาน
บริการทาง
วิชาการให้กับ
หน่วยงาน
ภายนอกได้
รับทราบมาก
เพียงพอ เพื่อจูงใจ
ให้มาใช้บริการ
ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะ 

 - ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
ของคณะฯ ยัง
ไม่ได้รับการ
พัฒนาให้สําเร็จ
ตามแผนที่วางไว้ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

โครงการปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซท์
ของคณะฯ 

โครงการที่
ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 1 
โครงการ/ 
 

                         -  ผช.บริการวิชาการ ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ยังไม่มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
และการ
ประเมินผล
โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ขาดหลักฐาน
โครงการที่
ครบถ้วนทั้ง 33 
โครงการ 

1. ควรมีการ
จัดระบบการเก็บ
ข้อมูลที่ชัดเจน 
และควรมีการ
ประเมินผล
โครงการให้
ครบถ้วนทุก
โครงการ ตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงการ
นําผลการประเมิน
ที่ได้นําไปปรับปรุง
ใช้ในโครงการ
ลักษณะเดียวกันใน
ปีถัดไป 
 

มีการดําเนินการ
ทั้ง 2 ข้อ แต่ยัง
ดําเนินการไม่
สมบูรณ์ 

ทําการปรับปรุง
และหาแนวทาง
ในการจัดระบบ
การเก็บข้อมูล
และประเมินผล
ที่ชัดเจนร่วมกับ
สโมสรนิสิตและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตาม
กรอบประกัน
คุณภาพ 

2 ครั้ง/ปี                           -   ผช.กิจการนสิิต  ฝ่ายกิจการนิสิต 

3. ยังขาดการ
ส่งเสริมและ
เผยแพร่การ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. ควรมีการ
ดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อย่างน้อย 4 ข้อ
แรก ซึ่งยังขาดการ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 

ยังไม่มีโครงการที่
เกี่ยวข้อง
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

จัดทําโครงการ
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติ
นานาชาต ิ

โครงการปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซท์
ของคณะฯ  

1 โครงการ/ปี 
 

                          -   ผช.กิจการนสิิต  ฝ่ายกิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. งบประมาณใน
การดําเนินงาน
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมดจํากัดอยู่
เพียงการใช้
งบประมาณ
ภายในองค์กร
เท่านั้น 

3. มีการสนับสนุน
งบประมาณ การ
จัดหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกองค์กร 
เพื่อการดําเนินงาน
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ขาดการประสาน
กับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่
สนับสนุน
งบประมาณด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จากภายนอก 

จัดทํา
ฐานข้อมูล
หน่วยงาน/
องค์กรภายนอก
ที่มีสามารถ
สนับสนุน
งบประมาณ 

การจัดทําทํา
เบียบรายชื่อ
หน่วยงาน/
องค์กรภายนอก 

1 เล่ม/ปี 
 

                          -   ผช.กิจการนสิิต  ฝ่ายกิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 

1. บางเอกสาร
หลักฐานขาดการ
อ้างอิงจาก
แหล่งที่มา 

1. ควรบอกที่มา
ของแหล่งเอกสาร
ว่ามาจาก
มหาวิทยาลัยหรือ
คณะฯ 

สามารถ
ดําเนินการได ้

จัดทํารูปแบบ
เอกสารให้มีการ
อ้างอิงอย่าง
ถูกต้อง 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี 
 

                          -  รองฯ บริหาร บุคลากรทุก
หน่วยที่เกี่ยวข้อง 

2. ยังขาดเอกสาร
องค์อื่นที่เกี่ยวข้อง
นํามา
ประกอบการ
พิจารณา 

2. ควรมีเอกสาร
องค์อื่นที่เกี่ยวข้อง
แนบมาด้วย  

ไม่ได้รวบรวม
เอกสารในองค์
อื่นๆ มาใว้
ด้วยกัน 

จัดระบบแฟ้ม
เอกสารประกัน
คุณภาพให้
เชื่อมโยงและ
ลดความซ้ําซ้อน 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี 
 

                          -  รองฯ บริหาร บุคลากรทุก
หน่วยที่เกี่ยวข้อง 

 3. การกําหนด
เป้าหมายควร
กําหนดในปีก่อน
หน้านี้ แต่บางที่ก็
เกิดปัญหา
เพราะว่าปีนี้ยังไม่
กําหนดเป้าหมาย 

ยังไม่มีการ
กําหนดเป้าหมาย
ในบางตัวบ่งชี้
เนื่องจากในแต่
ละปีมีการ
เปลี่ยนตัวบ่งชี้ 

กําหนด
เป้าหมาย
ล่วงหน้าให้มี
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี                           -  รองฯ บริหาร บุคลากรทุก
หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

  4. ควรดําเนินการ
ให้ครบทุกระดับใน
ตัวบ่งชี้ เพื่อให้
ระดับเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ยังขาดการ
ดําเนินการให้
ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กําหนด
เป้าหมาย
ล่วงหน้าให้มี
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี 
 

                          -  รองฯ บริหาร บุคลากรทุก
หน่วยที่เกี่ยวข้อง 

  5. ควรมีการ
วางแผนบริหาร
จัดการในการ
ส่งเสริมบุคลากร
เพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการให้เป็น
รูปธรรม 

ยังขาดการ
กระตุ้นให้ขอ
ตําแหน่งทาง
วิชาการตาม
กําหนดเวลา 

จัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากรและ
แนวทาง
สนับสนุนการ
ขอตําแหน่งทาง
วิชาการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการสัมมนา
คณาจารย์และ
บุคลากรประจําปี
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง/ปี 
 

                        250,000 รองฯ บริหาร งานแผนฯ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

1. ไม่มีการนําผล
การประเมิน
โครงการต่างๆไป
ปรับปรุงพัฒนาใน
ปีต่อไป 

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

โครงการ
ประจําปีของ
คณะฯ บาง
โครงการยังไม่ได้
ทําการ
ประเมินผล หรือ
ทําการ
ประเมินผล
แล้วแต่ยังไม่มี
การนําไป
ปรับปรุง 
 

ติดตามการ
ประเมินผลใน
ทุกโครงการ 

การติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 
 
 
 

ผลการ
ประเมินและ
การนําไปใช้ใน
การปรับปรุง
ของแต่ละ
โครงการ 

                          -  รองฯ บริหาร งานแผนฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. โครงการพิเศษ
บางโครงการได้รับ
เงินรายได้ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 - มีผู้มาสมัครเข้า
ศึกษาในแผน ก 
น้อยกว่าเป้าที่ตั้ง
ไว้ 

ต้องดําเนินการ
เปิดหลักสูตร
การวางผังเมือง
และ
สภาพแวดล้อม 
แผน ข เพิ่มเติม
จาก แผน ก 
 

การเปิดหลักสูตร
การวางผังเมือง
และ
สภาพแวดล้อม 
แผน ข 
 
 

จัดทําหลักสูตร 
แผน ข แล้ว
เสร็จ 

                                
40,000  

ประธานหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

  2. ควรใช้ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ 
 
 

ขาดการปฏิบัติ
อย่างเป็น
รูปธรรม 

ควรจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อ
การใช้
ทรัพยากร
ร่วมกัน 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล/
ลดขั้นตอนการ
ทํางานด้วยระบบ 
IT 
Management 

2 ครั้ง/ปี 
 

                              
200,000  

รองฯ บริหาร หน.สลข. 

3. ไม่มีการนํา
ระบบบัญชี 3 มิติ
มาใช้ในการจัดทํา
แผนของคณะฯ 

3. คณะฯ ควร
จัดทําแผนรองรับ
ระบบบัญชี 3 มิติ
ในอนาคต 
 
 
 

เริ่มดําเนินการ
แล้วแต่ยังไม่เต็ม
รูปแบบ 

ปรับแผนการใช้
งานให้
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

การใช้ระบบบัญชี 
3 มิติ 

มีการใช้ระบบ
บัญชี 3 มิติ 

                          -  รองฯ บริหาร หน.งานคลัง 

  4. ควรกําหนด
หมวดหมู่ของ
ระบบการเงินของ
เงินรายได้ให้ตรง
กับเงินงบประมาณ 

หมวดหมู่ของ
ระบบการเงิน
ของเงินรายได้กับ
เงินงบประมาณ
ยังไม่ตรงกัน 
 
 

ปรับหมวดหมู่
เงินรายได้ให้
สอดคล้องกับ
เงินงบประมาณ 

รายงานการเงิน
ของคณะฯ 

มีการปรับ
หมวดหมู่ให้
ตรงกัน 
 

                          -  รองฯ บริหาร หน.งานคลัง 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

4.1 ชื่อโครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554  7.  
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้  

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1  
ผู้กํากับดูแล 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

1. บางเอกสาร
หลักฐานขาดการ
อ้างอิงจาก
แหล่งที่มา 
2. ยังขาดเอกสาร
องค์อื่นที่เกี่ยวข้อง
นํามา
ประกอบการ
พิจารณา 
3. ยังขาดการ
วิเคราะห์ความ
ต้องการในการใช้
ทรัพยากรของ
คณะฯ เพิ่มเติม 

1. ควรมีการนํา
ระบบการประกัน
คุณภาพไปใช้อย่าง
มีรูปธรรม 

ยังไม่มีการ
ดําเนินงาน แต่
สามารถ
ดําเนินการได ้

จัดระบบการ
เก็บเอกสารโดย
การให้ตัวเลข
องค์ประกอบ
ต่างๆ และ
รวบรวม
แบ่งเป็นแต่ละ
ไตรมาส 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
ประจําปี 

มีการจัดระบบ
การเก็บ
เอกสารที่
รวบรวมซ้ําเป็น
หนึ่งใน
โครงการ
ประกัน
คุณภาพภายใน
ประจําปี 
 

                                
10,000  

ผช.ประกันฯ 
รองฯ บริหาร 

คณะทํางาน
ประกันฯ และ
งานแผนฯ 

  2. ควรนําเอาผล
การประเมินในปีนี้
ไปใช้ในปีต่อไป 

ยังไม่มีการ
ดําเนินงาน แต่
สามารถ
ดําเนินการได ้

มีการนําผลการ
ประเมิน
คุณภาพไปปรับ
แผนปฏิบัติการ
ในระดับคณะ
และสาขาวิชา 

ประชุมวาระ
พิเศษเพื่อ
ปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกัน
ระบบประกัน
คุณภาพ 

ประชุมปีละ 1
ครั้ง 
 

                                
10,000  

ผช.ประกันฯ 
รองฯ บริหาร 

คณะทํางาน
ประกันฯ และ
งานแผนฯ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1. ไม่พบหลักฐานตัว
โครงการและการ
ประเมินผลโครงการ 

1. ควรมีการจัดเอกสาร
หลักฐานให้ตรงกับเกณฑ์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

สร้างระบบการ
ประเมินผลโครงการและ
การจัดเก็บรวบรวมและ
ติดตามผลเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี ดําเนินการแล้ว 100% - รองฯ บริหาร 

2. ขาดการนําเสนอผล
การประเมินและผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงกล
ยุทธ์และแผนการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการประเมินผล
โครงการและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงกล
ยุทธ์และการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

ผลักดันให้มีการประเมิน
โครงการและมีการนําผล
การประเมินมาใช้
ปรับปรุงการดําเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตามกรอบ
ประกันคุณภาพ 
 

2 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 100% 10,000 รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
1. การเชิญอาจารย์
ภายในคณะฯ บางส่วน
ไม่ได้ส่งผ่านคณบดี 

 - ให้คณาจารย์ของคณะฯ 
แจ้งหน่วยงานที่จะเชิญ
ให้ดําเนินการเชิญผ่าน
ทางคณะ 

 -  - - - -  หน.4 สาขาวิชา 

2. ขาดการสร้าง
เครือข่ายนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 - 1. วิเคราะห์ศักยภาพใน
การเพิ่มบทบาทการมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อจัดการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการ 

1. การจัดการเรียนรู้
ร่วมกับองค์กรภายนอก
อย่างบูรณาการ 
 
 

1. มีโครงการความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับองค์กร
ภายนอก 
 

ดําเนินการแล้ว 100% 10,000 รองฯ วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

    2. ดําเนินความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรต่างๆ ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ 
(MOU) ระหว่าง
สถาบันการศึกษา/
องค์กรภายนอกทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

2. มีการลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) และมี
กิจกรรมทางวิจัย วิชาการ 
หรือวิชาชีพระหว่าง
สถาบันการศึกษา/องค์กร
ภายนอก ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ดําเนินการแล้ว 100% - รองฯ วิชาการ 

3. คุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
ยังต่ํากว่าเกณฑ์ 

1. ควรมีการประเมินและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข
อย่างเป็นระบบในกรณีที่
แผนพัฒนาอาจารย์ในการ
เพิ่มคุณวุฒิหรือตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

1.สํารวจสภาวะการ
ทํางานของอาจารย์เพื่อ
ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนา 

1.โครงการพัฒนาชีด
ความสามารถของ
อาจารย์และบุคลากร
วิชาการ 
 

มีการดําเนินการสํารวจ
สภาวะการทํางานของ
อาจารย์และบุคลากร โดย
มีผู้ให้ข้อมูลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 50% - รองฯ วิชาการ 
หน.4 สาขาวิชา 
หน.สลข. 

  2.เปิดโอกาสให้อาจารย์
ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การกําหนดแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การทํางานและพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มพูน
คุณวุฒิหรือตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1.การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วน
ร่วม 

 
 
 

    
 
 
 
  

รองฯ วิชาการ 
หน.4 สาขาวิชา 
หน.สลข. 

   1.1 โครงการสัมมนา
ปรับปรุงระบบการ
ทํางานและการเรียนการ
สอน 

1.1 มีการจัดสัมมนา 1 
ครั้งต่อปี 

ดําเนินการแล้ว 100% 10,000   

    1.2 โครงการสัมมนา
อาจารย์และบุคลากร
ประจําปีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

1.2 มีการจัดสัมมนา 1 
ครั้งต่อปี 
 

ดําเนินการแล้ว  100% 10,000   
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. โครงการลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ 

2.1 มีเอกสารการประชุม
ในระดับคณะเพื่อกําหนด
แนวปฏิบัติในการลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ 
2.2 มีอาจารย์ลาเพื่อ
พัฒนาคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 ท่าน 

ดําเนินการแล้ว 100% - รองฯ วิชาการ 
หน.4 สาขาวิชา 
หน.สลข. 

2. ในการประเมินผลควร
มีการเสนอแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง หากผลที่
ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
หรือเป้าหมาย 

จัดหาผู้รับผิดชอบด้าน
การประเมินและติดตาม
งานของคณะ 

2.โครงการพัฒนา
ระบบงานตามกรอบ
ประกันคุณภาพ 

2 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 100% 10,000 รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 

  3. ควรมีการประเมิน
แผนการผลิตบัณฑิต
เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่มี
อยู่ภายในคณะฯ 
  

ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในคณะฯตาม
ผลการสํารวจความ
ต้องการของนิสิตและ
เป็นไปตามกรอบ
งบประมาณที่เป็นไปได้ 

1. โครงการปรับปรุง
อาคารสู่อาคารเขียว
ต้นแบบ  

 

   รองฯ วิชาการ 
รองฯ บริหาร 
หน.สลข. 

  1.1 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์สู่
การเป็นโรงเรียนสีเขียว 
(Green School) 
1.2 โครงการแหล่ง
เรียนรู้สถาปัตย์เกษตร
รักษ์โลก 

1.1 มีการดําเนินการ
สํารวจความต้องการของ
นิสิตและสภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีอยู่เดิม 
 
1.2 มีการดําเนินการ
ปรับปรุงอาคาร 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 80% -   
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

  4. คณะฯ ควรมีระบบ
และกลไกหรือสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์
ประจําวิชาต่างๆ 
สนับสนุนให้นิสิตได้
ร่วมงานการประกวด 
การแข่งขันการออก 
แบบสร้างสรรค์ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
และเผยแพร่ชื่อเสียงของ
คณะฯ 

1. มีการกําหนดโครงการ
ส่งเสริมด้านการประกวด
แบบและเผยแพร่ผลงาน
นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1 โครงการนิทรรศการ
และการประชุมทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ความรู้ภายใน 
1.2 โครงการ Green 
Expression 

1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 100% 10,000 รองฯ วิชาการ 
ผช.กิจการพิเศษ 

 2.จัดทําเอกสารรวบรวม
ผลงาน 

2.โครงการหนังสือ
รวบรวมผลงาน
คณาจารย์และนิสิต 

1 เล่ม/ป ี
 

ดําเนินการแล้ว 100% 25,000 รองฯ วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
1. การจัดบริการด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนิสิตยัง
มีน้อยไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิต
ทุกระดับ 

1. ควรมีการจัดบริการ
ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการ
จัดบริการด้านกายภาพที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นิสิตให้เพิ่มมากขึ้น และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต 

1. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนด้านกายภาพ 

1. โครงการปรับปรุง
อาคารเรยีนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์สู่
การเป็นโรงเรียนสีเขียว 
(Green School) 

1. มีการดําเนินการ
สํารวจความต้องการของ
นิสิตและสภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีอยู่เดิม 

ดําเนินการแล้ว 100%   -   รองฯ วิชาการ 
ผช.กิจการนิสิต 
หน.สลข.  

2. จัดสภาพแวดล้อม
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอย่างมีประสิทธ
ภาพและอย่างยั่งยืน
ให้แก่นิสิต 
 
 
 
 

2.1 โครงการ BT Green 
Guide  

2.1 มีการดําเนินการตาม
รายละเอียดในโครงการ 
BT Green Guide  
 

ดําเนินการแล้ว 100% -  รองฯ วิชาการ  
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

      2.2 การปรับปรุงพัฒนา
พื้นที่/สภาพแวดล้อม
เพื่อการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพยั่งยืน 

2.2 มีการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่/
สภาพแวดล้อมเพื่อการ
ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
และเพื่อความยั่งยืน 
 
 

ดําเนินการแล้ว 100% 200,000  รองฯ วิชาการ  

2. ขาดการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการ และการนําผล
การประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมา
พัฒนาการจัดบริการแก่
นิสิตและศิษย์เก่า (ตัว
บ่งชี้ที่ 3.1) 
 
 

2. ควรมีการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการและนําผลการ
ประเมินฯ พัฒนาการ
จัดบริการแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่าต่อไป 

ขอสนับสนุนงบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตามกรอบ
ประกันคุณภาพ 

2 ครั้ง/ป ี
 

ดําเนินการแล้ว 100% 10,000 รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 
ผช.กิจการนิสิต 

 
 
 

 
 

3. กระบวนการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมที่จัดโดย
คณะฯ และสโมสรนิสิต
ยังมีน้อย 
4. ขาดหลักฐานการนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 
 
 

3. ควรมีระบบการ
ประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมให้ครบทุก
โครงการ และนําผลสรุป
การประเมินกิจกรรมไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิต 

ดําเนินการจัดทําระบบ
การประเมินผลโครงการ 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตามกรอบ
ประกันคุณภาพ 

2 ครั้ง/ป ี
 

ดําเนินการแล้ว 100% 10,000 รองฯ บริหาร 
ผช.ประกัน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

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

1. ควรมีระบบการ
ติดตามหรือรายงานผล
การดําเนินการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ หรือ
โครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการโครงการได้
เสร็จตามแผนที่วางไว้ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

โครงการปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซท์ของ
คณะฯ 

โครงการที่ดําเนนิการ
แล้วเสร็จ 1 โครงการ/ปี 
 

ดําเนินการแล้ว 100% 560 รองฯ วิจัย 

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

2. ควรมีกระบวนการ
สนับสนุนให้นําผลงาน
การออกแบบ หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ และนิสิตไป
ต่อยอดขยายผลเป็น
ผลงานเทียบเท่างานวิจัย
ได้ 

ปรับปรุงมาตรฐานงาน
บริการออกแบบ 

 โครงการปรับปรุง
มาตรฐานการออกแบบ 

มาตรฐานการออกแบบที่
มีระเบียบคณะฯ รองรับ 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 70% - รองฯ วิจัย 

  3. ควรสนบัสนุนการสร้าง
เครือขา่ยการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดให้มี
โครงการประชุม สัมมนา
วิชาการ และ
วารสารวิชาการของ
คณะฯ ให้มากขึน้ และมี
การดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึควรมีการ
ประชาสัมพันธ ์ตีพิมพ์
ผลงานของคณาจารย์ให้
แพร่หลายมากขึ้น 

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี
จากการวิจัยสู่สังคม 

โครงการ Green 
Expression 

1 ครั้ง/ป ี
 

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

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. หน่วยงานที่ทําหน้าที่
ให้บริการทางวิชาการ มี
บุคลากรจํานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระ
งานที่ทํา ด้วยเหตุที่ได้รับ
ค่าตอบแทนงานบริการฯ 
ตามระเบียบราชการ
น้อยกว่ามาตรฐาน
วิชาชีพ ทําให้ไม่เกิด
แรงจูงใจในการจ้างงาน 

1. ควรมีระบบการจ้าง
งานนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
ปริญญาตรี เพื่อให้
ทํางานในหน่วยงาน
บริการทางวิชาการได้  
หรือนิสิตจะสามารถใช้
เป็นสถานที่ฝึกงานภาค
ฤดูร้อนได้ และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองได้เป็นอย่างดี 
 
 

พัฒนาช่องทางและ
โครงการด้านการหา
รายได้เข้าสู่องค์กร 

โครงการจัดทําระบบการ
จ้างงานนิสิตให้ทํางานใน
หน่วยงานบริการทาง
วิชาการ 

โครงการที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 1 โครงการ/ปี 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 60% - ผช.บริการวิชาการ 

2. ขาดการประเมินความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ทางวิชาการทุกโครงการ
จากหน่วยงานที่จ้างงาน  
ทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของศูนยว์ิจัย
และบริการวิชาการ
คณะฯ ได้ตามระบบ 

2. ควรมีหน่วยงานของ
คณะฯ ช่วยจัดทําระบบ
การประเมินความพึง
พอใจให้กับศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ 
เพื่อให้ผลการประเมิน
นําไปพัฒนาการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ต่อไป 
 
 
 

ปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการสู่หน่วย
ธุรกิจทางปัญญาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการหา
รายได้  

โครงการพัฒนา
ระบบงานตามกรอบ
ประกันคุณภาพ 

2 ครั้ง/ป ี
 

ดําเนินการแล้ว 100% - ผช.บริการวิชาการ 
ผช.ประกัน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

  3. คณะฯ ควรมีการจัด
วางระบบ หรือระเบียบ
การดําเนินงานของ
หน่วยงานบริการทาง
วิชาการให้มีความ
คล่องตัวมีอิสระจาก
กรอบที่เป็นอุปสรรคใน
การรับงานและการคิด
ค่าใช้จ่ายดําเนินการ
โครงการ เพื่อให้เป็น
หน่วยงานจัดหารายได้ให้
คณะฯ อย่างเต็มที่ 
 
 
 

ปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการสู่หน่วย
ธุรกิจทางปัญญาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการหา
รายได้ 

โครงการ AKU 
Knowledge Unit 

แผนงานที่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  ผช.บริการวิชาการ 

3. ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับบุคลากร
และหน่วยงานบริการ
ทางวิชาการให้กับ
หน่วยงานภายนอกได้
รับทราบมากเพียงพอ 
เพื่อจูงใจให้มาใช้บริการ
ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการคณะ 
 
 
 
 
 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

โครงการปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซท์ของ
คณะฯ 

โครงการที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 1 โครงการ/ 
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  ผช.บริการวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ยังไม่มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและการ
ประเมินผลโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ขาดหลักฐานโครงการ
ที่ครบถ้วนทั้ง 33 
โครงการ 

1. ควรมีการจัดระบบ
การเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
และควรมีการ
ประเมินผลโครงการให้
ครบถ้วนทุกโครงการ 
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
การนําผลการประเมินที่
ได้นําไปปรับปรุงใชใ้น
โครงการลักษณะ
เดียวกันในปีถัดไป 
 
 

ทําการปรับปรุงและหา
แนวทางในการจัดระบบ
การเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลที่ชัดเจน
ร่วมกับสโมสรนิสิตและผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนา
ระบบงานตามกรอบ
ประกันคุณภาพ 

2 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 100%   -   ผช.กิจการนิสิต  

3. ยังขาดการส่งเสริม
และเผยแพร่การ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. ควรมีการดําเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างน้อย 4 ข้อแรก ซึ่ง
ยังขาดการส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

จัดทําโครงการด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติ
นานาชาติ 

โครงการปรับปรุง
รูปแบบเว็บไซท์ของ
คณะฯ  

1 โครงการ/ปี 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 30%   -   ผช.กิจการนิสิต  

4. งบประมาณในการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
จํากัดอยู่เพียงการใช้
งบประมาณภายใน
องค์กรเท่านั้น 

3. มีการสนับสนุน
งบประมาณ การจัดหา
แหล่งทุนจากภายนอก
องค์กร เพื่อการ
ดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

จัดทําฐานข้อมูล
หน่วยงาน/องค์กร
ภายนอกที่มีสามารถ
สนับสนุนงบประมาณ 

การจัดทําทําเนียบ
รายชื่อหน่วยงาน/องค์กร
ภายนอก 

1 เล่ม/ป ี
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 30% 5,000  ผช.กิจการนิสิต  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           196 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
1. บางเอกสารหลักฐาน
ขาดการอ้างอิงจาก
แหล่งที่มา 

1. ควรบอกที่มาของ
แหล่งเอกสารว่ามาจาก
มหาวิทยาลัยหรือคณะฯ 

จัดทํารูปแบบเอกสารให้
มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี 
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  รองฯ บริหาร 

2. ยังขาดเอกสารองค์อื่น
ที่เกี่ยวข้องนํามา
ประกอบการพิจารณา 

2. ควรมีเอกสารองค์อื่น
ที่เกี่ยวข้องแนบมาด้วย  

จัดระบบแฟ้มเอกสาร
ประกันคุณภาพให้
เชื่อมโยงและลดความ
ซ้ําซ้อน 
 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี 
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  รองฯ บริหาร 

 3. การกําหนดเป้าหมาย
ควรกําหนดในปีก่อน
หน้านี้ แต่บางที่ก็เกิด
ปัญหาเพราะว่าปีนี้ยังไม่
กําหนดเป้าหมาย 
 
 

กําหนดเป้าหมาย
ล่วงหน้าให้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี ดําเนินการแล้ว 100%   -  รองฯ บริหาร 

  4. ควรดําเนินการให้ครบ
ทุกระดับในตัวบ่งชี้ 
เพื่อให้ระดับเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
 

กําหนดเป้าหมาย
ล่วงหน้าให้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

3 กิจกรรม/ปี 
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  รองฯ บริหาร 

  5. ควรมีการวางแผน
บริหารจัดการในการ
ส่งเสริมบุคลากรเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการให้
เป็นรูปธรรม 
 

จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรและแนวทาง
สนับสนุนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

โครงการสัมมนา
คณาจารย์และบุคลากร
ประจําปีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง/ป ี
 

ดําเนินการแล้ว 100% - รองฯ บริหาร 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           197 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่มีการนําผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ
ไปปรับปรุงพัฒนาในปี
ต่อไป 

1. คณะฯ ควรมี
หน่วยงานทําการ
ประเมินผลทุกโครงการ/
กิจกรรมโดยเฉพาะ และ
ให้นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและนําไปใช้ใน
ปีต่อไป 

ติดตามการประเมินผล
ในทุกโครงการ 

การติดตามประเมินผล
โครงการ 
 
 
 

ผลการประเมินและการ
นําไปใช้ในการปรับปรุง
ของแต่ละโครงการ 

ดําเนินการแล้ว 10%   -  รองฯ บริหาร 

2. โครงการพิเศษบาง
โครงการได้รับเงินรายได้
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 - ต้องดําเนินการเปิด
หลักสูตรการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม แผน 
ข เพิ่มเติมจาก แผน ก 
 

การเปิดหลักสูตรการวาง
ผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม แผน ข 
 
 

จัดทําหลักสูตร แผน ข 
แล้วเสร็จ 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  ประธานหลักสูตร 

  2. ควรใช้ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การใช้
ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอก
คณะฯ 
 
 

ควรจัดทําฐานข้อมูลเพื่อ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล/ลดขั้นตอน
การทํางานด้วยระบบ IT 
Management 

2 ครั้ง/ป ี
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  รองฯ บริหาร 

3. ไม่มีการนําระบบบัญชี 
3 มิติมาใช้ในการจัดทํา
แผนของคณะฯ 

3. คณะฯ ควรจัดทําแผน
รองรับระบบบัญชี 3 มิติ
ในอนาคต 
 
 
 

ปรับแผนการใช้งานให้
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

การใช้ระบบบัญชี 3 มิติ มีการใช้ระบบบัญชี 3 
มิติ 

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

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

  4. ควรกําหนดหมวดหมู่
ของระบบการเงินของ
เงินรายได้ให้ตรงกับเงิน
งบประมาณ 

ปรับหมวดหมู่เงินรายได้
ให้สอดคล้องกับเงิน
งบประมาณ 

รายงานการเงินของ
คณะฯ 

มีการปรับหมวดหมู่ให้
ตรงกัน 
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. บางเอกสารหลักฐาน
ขาดการอ้างอิงจาก
แหล่งที่มา 
2. ยังขาดเอกสารองค์อื่น
ที่เกี่ยวข้องนํามา
ประกอบการพิจารณา 
3. ยังขาดการวิเคราะห์
ความต้องการในการใช้
ทรัพยากรของคณะฯ 
เพิ่มเติม 

1. ควรมีการนําระบบ
การประกันคุณภาพไปใช้
อย่างมีรูปธรรม 

จัดระบบการเก็บเอกสาร
โดยการให้ตัวเลข
องค์ประกอบต่างๆ และ
รวบรวมแบ่งเป็นแต่ละ
ไตรมาส 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในประจําปี 

มีการจัดระบบการเก็บ
เอกสารที่รวบรวมซ้ําเป็น
หนึ่งในโครงการประกัน
คุณภาพภายในประจําปี 
 

ดําเนินการแล้ว 100% 5,000 ผช.ประกนัฯ 
รองฯ บริหาร 

  2. ควรนําเอาผลการ
ประเมินในปีนี้ไปใช้ในปี
ต่อไป 

มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพไปปรับ
แผนปฏิบัติการในระดับ
คณะและสาขาวิชา 

ประชุมวาระพิเศษเพื่อ
ปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพ 

ประชุมปีละ 1ครั้ง 
 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  ผช.ประกันฯ 
รองฯ บริหาร 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 
พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 6 คน 
นิสิต จํานวน 7 คน และผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จํานวน 6 คน 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่12 และ 15) โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.55 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13     
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี  

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

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.49 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.06 4.06 4.00 4.04 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

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

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.06 3.06 5.00 5.00 3.06 4.61 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.63 - 4.00 4.00 4.63 4.00 

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

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

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 
มีพัฒนาการ และให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่าง

ชัดเจน  

 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรมีระบบและกลไกการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้งอาจารย์และบุคลากร โดยใช้ระบบ

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ 
2. ควรดําเนินการให้เอกลักษณ์ตามที่คณะฯ ได้ประกาศไว้ คือ “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” เป็นที่

ประจักษ์ต่อสังคม 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการการ
ดําเนินงาน พบว่า คณะมีวัฒนธรรมองค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ คือ “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” และมี
แผนดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สามารถชี้นําสังคม
ทางการสถาปัตยกรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ
การบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม มีศักยภาพในการหารายได้เสริมจาก
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

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

ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดให้มีโครงการประชุม สัมมนาวิชาการ และ
วารสารวิชาการของคณะฯให้มากขึ้น และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ ดีพิมพ์
ผลงานของคณาจารย์ให้แพร่หลายมากขึ้น 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

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

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

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

เวลา 09.00 – 09.30 น. คณบดีกล่าวเปิด และแนะนําผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการประเมิน พร้อมชี้แจง 

 วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปีการศกึษา 2554 
 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นําเสนอผลการดําเนินงาน และแผนพัฒนาคณะฯ 

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

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

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

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

 คณะกรรมการประเมินฯ กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ช้ัน 2 
 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

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

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

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐาน  
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วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

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

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

การประเมินฯ โดยวาจา ณ ห้องประชุมประชุมนคร ศรีวิจารณ ์ ช้ัน 2อาคารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

 
วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจ
เย่ียม) ดังนี ้
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสรุป
ประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
 3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารปูเล่มส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

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 
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คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

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

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 และ 15) มีคะแนนเฉลี่ย 51 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณา
เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้คุณภาพระดับ
ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.49 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.06 4.06 4.00 4.04 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

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

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.06 3.06 5.00 5.00 3.06 4.61 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.63 - 4.00 4.00 4.63 4.00 

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

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

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

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

4.55 4.51   

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

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00   
องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 4.21 4.04   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมวีุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

29.25 17.5 32.41 17.5 32.41 2.70 2.70   

54 54 
2.3 อาจารย์ประจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการ 
ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1) 
16 9 16.67 9.0 16.67 2.78 2.78   

54 54 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธผิลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

2.8 ระดับความสาํเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดั
ให้กบันิสิต 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรท่ีีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 58 96.67 58 96.67 4.83 4.83   
60 60 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน   63 63     
  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ  
คน   66 66     

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีไดง้าน
ทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน   58 58     

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน   1 1     
  จํานวนบัณฑิตท่ีมงีานทําก่อนเข้า

ศึกษา 
คน   0 0     

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์
ทหาร ลาอปุสมบท 

คน   0 0     

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน   2 2     
  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ทํางาน คน   2 2     
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ

ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   15,155.17 15,155.17     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตร ีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมินจาก
นายจ้าง 

0 3.62 3.62 3.62 3.62   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 5.50 22.00 5.50 22.00 4.40 4.40   

  25 25   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโททั้งหมด 

คน   25 25     

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่ง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceeding) ท่ีได้รับการยอมรบั
ในสาขา 

ผลงาน   11 5.50 11 5.50     

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

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิทีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล 
เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดสว่น 0  204.50 3.79 204.50 3.79 3.16 3.16   
  54 54.00 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0 0.00 0 0.00     
  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   22 44.00 22 44.00     
  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   11 55.00 11 55.00     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน   1 1.00 1 1.00     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   9.0 27.00 9.0 27.00     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   2 12.00 2 12.00     
  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตร ี คน   0.0 0.00 0 0.00     
  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน   3.5 17.50 3.5 17.50     
  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน   3 20.00 3 20.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน   0 0.00 0 0.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   1 8.00 1 8.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   2 20.00 2 20.00     

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานสิิต 5.00 5.00 
 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการดา้นขอ้มูลขา่วสาร 

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิ
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรกึษาวิชาการ
ระดับปรญิญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 4.45 4.57   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัย

หรืองานสรา้งสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารย์
ประจําและนักวจิยัประจํา 

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

50 50 

5 
(สมศ.) 

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบั
การตพีิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 6.50 12.0 8.00 14.8 3.01 3.70   
54 54 

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 
 

54.00 54.00     
  จํานวนนกัวจิัยท้ังหมด คน 

 
0.00 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่ง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   13 3.25 11 2.75     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   3 1.50 5 2.50     

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

ผลงาน   1 1.00 2 2.00     

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

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 11 20.37 11 20.37 5.00 5.00   

54 54 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 

 
11 11     

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 
 

0 0     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 

 
0 0     

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง  0 0     

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 0 4.00 7.41 4.00 7.41 3.70 3.70   
54 54 

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง   0 0.00 0 0.00     

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

เรื่อง   0 0.00 0 0.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากาํหนด 

เรื่อง   0 0.00 0 0.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสงู มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง   4 4.00 4 4.00     

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม  5.00 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทาง

วิชาการแกส่ังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนาํความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อยละ 0 7.00 63.64 7.00 63.64 5.00 5.00   
11.00 11.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   3 3   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย  
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหต ุ12  เดือน กรรมการ 
12 

เดือน 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   2 2   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เรื่อง   2 2   

  - โครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด 

เรื่อง   11 11   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองคก์ร
ภายนอก 

ข้อ 0 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 5.00   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 0 5 5 5.00 5.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 0 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจดัการ 4.41 4.61   
7.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 4 5 4.00 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   
13 

(สมศ.) 
การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.9 3.06 3.06 3.06 3.06   

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.84 4.31   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 7 9 8 5.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกดั 

คะแนน 0 4.67 4.63 4.67 4.63   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีแผนดําเนินการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ขององค์กร “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 
2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในระดับคณะ 

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร และจัดการการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

โครงการในระดับสาขาวิชาบางโครงการยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดให้มีคณะทํางานหรือมอบหมายบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในระดับสาขาวิชา เพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน หรือช่วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ในการประเมินผลโครงการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

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

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

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

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจํามีสัดส่วนน้อยไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยกลุ่มที่เน้นการวิจัย (กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก) 

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยยังมีจํานวนนิสิตที่สนใจน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําระบบและกลไกในการส่งเสริมให้คณาจารย์ดําเนินการภาระงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น 

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

อาเซียน (AEC)  
4. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

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

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนานิสิตให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนต่อสังคมภายนอกว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเอกลักษณ์ตามท่ีคณะฯ ได้ประกาศไว้ คือ “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 

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

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
 อาจารย์ควรต่อยอดผลงานวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทําเป็น
บทความทางวิชาการ หรือรายงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

คณะฯ มีโอกาสได้งานบริการวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นจํานวนมาก 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้ามาร่วมกันทํางานบริการวิชาการที่ดําเนินงานผ่าน
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่จัดต้ังขึ้น โดยกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นระบบ 
ซึ่งทําให้ได้ประโยชน์ทั้งแก่คณะฯให้มีเงินลงทุนในการพัฒนากายภาพ อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ บุคลากรมี
รายได้เสริม และนิสิตได้ประสบการณ์ 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

- 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

 ข้อเสนอแนะ 
  คณะฯ ควรผลักดัน ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรเน้นกิจกรรมที่คณะให้ความสําคัญและสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
คณะฯ มีเครือข่ายด้านสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อผลักดันและปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของ

สาขาวิชา 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากคณาจารย์บางท่านได้ครบถ้วน  

ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาระบบการติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ทุกด้าน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

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

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจดัการ
การอุดมศึกษา 

3.87 4.82 4.81 4.81 - 4.41 4.37 4.64 4.62 4.41 4.57 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภบิาลของ
การบริหารการอดุมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.06 3.06 4.86 4.86 3.06 4.63 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกจิของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.87 4.80 4.78 4.78 - 4.63 4.63 4.53 4.50 4.63 4.54 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพฒันา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.14 4.14 5.00 5.00 4.14 4.48 

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

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

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้ เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนได้ตามอัตลักษณ์ขององค์กร 
“สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
รวมท้ังคณาจารย์หลายท่าน มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แต่ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้เพิ่มคุณวุฒิ และขอตําแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่
เน้นการวิจัยด้วย 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันภายในคณะ มีศักยภาพสูงในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณ
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แผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความพร้อมในด้านปัจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เช่น 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการบริหารจัดการ
ความรู้จากผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  โดยคณะต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
รวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพในการหารายได้จากกงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ แต่ควรต่อยอดผลงานวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทําเป็นบทความ
ทางวิชาการ หรือรายงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานให้กับคณะมากขึ้น 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.86 4.83 4.83 4.00 4.57 4.48 4.75 4.71 4.57 4.65 

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

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

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.74 5.00 5.00 5.00 - 3.89 3.89 3.87 3.87 3.89 3.88 

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

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

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้  

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

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะ
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ให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันภายในคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพ และมี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้
เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีศักยภาพในการหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติ
การของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.88  ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

3.49 4.70 4.70 4.70 - 3.62 3.11 4.42 4.42 3.62 4.25 

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

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

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 3.84 3.06 4.83 4.83 3.84 4.58 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.53 4.48 4.91 4.90 4.53 4.71 

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

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

   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

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

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.25  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ด้าน
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย3.61 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย4.58 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านปัจจัยและ
สิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถหารายได้มาเสริมกับงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 3.98 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้านได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลการสัมภาษณ ์
 

กลุ่มอาจารย ์
• อาจารย์มีหน้าที่ในการใหค้ําปรึกษากับนิสิต และมีภาระงานสอนมาก ทาํให้ไม่มีเวลาในการผลิตงานวิจัย 

และทําโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการลาศึกษาต่อ และการไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
• ระเบียบ ข้อบังคับบางประการ ไม่เอื้อต่อการให้คณาจารยไ์ปเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใน

ต่างประเทศ 
• คณาจารย์มีความกังวลด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
• คณาจารย์ต้องการให้คณะมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

รูปธรรม 
• คณาจารย์ต้องการให้นิสิตเข้าใจในลกัษณะวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

กลุ่มนิสิตปัจจบุัน 
• นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต้องการด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น 
• นิสิตต้องการให้คณะหาเอกลักษณ์ของคณะเพื่อจะได้มีภาพลักษณ์เป็นทีรู่้จักของสังคมภายนอกมากขึ้น 
• นิสิตระดับปริญญาตรีมีภาระงานในการเรียนทั้งบรรยายและปฏิบัติการมากทําให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วม

กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ทําให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างคณะน้อยไปด้วย 
• นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องการให้คณะมีการสนับสนุนเงินทุนในการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
• นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเห็นว่า งานออกแบบจะดีได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ Present แต่อยู่ทีก่ารส่งถ่าย

ความคิด ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และมีทักษะทีดี่จึงเป็นสิ่งสําคัญ 
• ในระดับปริญญาตรีมีวิชาเลือกหลายวชิา แต่ไม่ได้เปิดสอนทุกเทอม นสิติไม่สามารถรูล้่วงหน้าได้ จึงไม่

สามารถวางแผนการลงทะเบียนเรียนได้ทันเวลา อีกทั้งรายวิชายังจํากัดในการรับนิสิตเข้าเรียน 
• มีบางรายวิชาที่อาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันในห้องเรียนและมีการศกึษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
• นิสิตปริญญาตรียังขาดความมั่นใจที่จะเสนอตนเองเมื่อมีโอกาส 
• อาจารย์ที่จบใหม่มีการนําโปรแกรมใหม่ๆ  เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ทําให้มีความทนัสมัย 
• ในบางสาขาวิชาอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ไม่ตรงสาขา ทําใหม้ีการจ้างอาจารย์พิเศษเข้ามาช่วยสอน เป็นบาง

ช่วงเวลาไม่ได้อยู่ประจํา ทําให้นิสิตไม่สามารถเข้าพบอาจารย์ตลอดเวลา 
• การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาบางสาขาวิชามีผู้เข้าเรียนที่หลากหลาย ทําให้เกิดมุมมองหลายๆ

ด้าน ในขณะเรยีน หรือการทาํงานกลุ่ม 
• บางรายวิชามีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังมกีาร

ทํากิจกรรมร่วมกันด้านอื่นๆ น้อย 
กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑิตและศิษยเ์ก่า 

• บัณฑิตมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการปฏิบัติงาน 
• ควรปรับปรุงเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจาํเป็นต้องใช้ในสายงาน 
• ต้องการให้นิสิตเขียนแบบโดยใช้วิธีการเขียนแบบเดิมก่อนเพื่อฝึกความคิดและสร้างสรรค์ ก่อนที่จะใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
• ผู้ใช้บัณฑิตยังไม่ทราบถงึเอกลักษณ์ของคณะ  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                           220 

• ควรให้ความสาํคัญกับรายวิชา 
กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน 
• มีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เข้าประชุม อบรม และสัมมนา 
• บุคลากรมีภาระงานมาก และมีงานนอกเหนือจากภารกิจหลัก 
• มีการประเมินการปฏิบัติงาน และได้ประเมนิผู้บริหาร  
• ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
• มีช่องทางให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ผ่านกล่องดํา แต่เห็นควรนําไปปรับปรุง และไม่ควร

ตรวจเชค็ลายมือชื่อเมื่อมีการเสนอความคิดเห็น และควรรับฟังความคิดเห็นบุคลากรทกุคนเท่าเทียมกัน 
• ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของคณะ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

          
 
 
 

          
 
 
 

          
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร และบุคลากร 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รายงานผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย ์ คณะกรรมการประเมินฯ ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 
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คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบ 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจาํปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ลําดับ 
ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1 จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทัง้หมด     
2 จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย     

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 5   
4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2   
6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 0   
8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0   
9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มทีั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตร

ฉบับเดียวกัน 
2   

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน
ในแผน ก 

2   

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1   
13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1   
14 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้งทัง้หมด 0   
15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนนอกสถานที่ตัง้ 0   
16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 0   
18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนนอกสถานที่ตัง้  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอดุมศึกษาทราบ 
0   

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 0   
25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดร้ับอนุมัตติามกรอบ TQF 1   
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ลําดับ 
ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1   
32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดร้ับอนุมัตติามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงานฯ ครบถ้วน 
1   

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1   
39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชพีที่เปิดสอนทั้งหมด 2   
44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2   
46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชพีที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

องค์กรวิชาชีพทัง้หมด 
2   

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2   
53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงัไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
4   

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1   
60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2   
62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1   
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ลําดับ 
ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดร้ับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท้ี่กําหนดในแต่ละปี) 

1   

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1   
67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดร้ับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้
0   

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 0   
74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0   
78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวชิาชีพที่มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรอืภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
0   

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 0   
81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0   
83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0   
85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทกุระดับการศกึษา 516   
86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0   
87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 386   
88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0   
89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 105   
90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 80   
91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 25   
92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0   
93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจัจบุันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  25   
94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ 
54   

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัตงิานจริง 50   
96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  4   
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ลําดับ 
ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยก
ตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  

54   

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  

1   

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 

35.5   

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

17.5   

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกปกีารศึกษาที่ผ่าน
มา (กรณีทีเ่ลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

29.25   

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหน่งอาจารย ์ 33   
103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
0   

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเทา่ 

22   

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเท่า 

11   

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 12   
107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
1   

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเทา่ 

9   

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเท่า 

2   

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 6   
111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
0   

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา่ 

3.5   

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

2.5   

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 3   
115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรอื

เทียบเท่า 
0   

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรอื
เทียบเท่า 

1   

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจาํตําแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรอื
เทียบเท่า 

2   

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 38.68   
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119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทกุหลักสูตร 364   
120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 304.60   
122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 45.92   
124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 13.25   
126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพวิเตอร์ทีจ่ัดบรกิารให้นักศึกษา             1,004    
127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi กับสถาบัน 
851   

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแกน่ักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.90   

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณก์ารศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.67   

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บรกิารส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจดัการหรอืจัดบรกิารด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79   

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บรกิารสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจดั
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอคัคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.58   

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรยีน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลกัสูตร 

4.56   

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0   
134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 4.40   
135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0   
136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4.62   
137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู 0   
138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  4.72   
139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู สําหรับ สมศ1) 66   

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทํา  63   
141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ไดง้านทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
58   

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ประกอบอาชีพอิสระ 0   
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143 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทํากอ่นเข้าศึกษา 0   
144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่มีกจิการของตนเองทีม่ีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
0   

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 3   
146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่อุปสมบท 0   
147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่เกณฑท์หาร 0   
148 (สมศ.) เงินเดอืนหรือรายได้ตอ่เดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีีไ่ด้

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
     15,155.17    

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู สําหรับ สมศ
2 16.2) 

57   

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาโททัง้หมด (ที่จัดเก็บข้อมลู สําหรับ สมศ
2 16.2) 

25   

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาเอกทัง้หมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

0   

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

11   

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0   

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูสํ้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.62   

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

0   

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0   

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูสํ้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0   

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาเอกที่ไดร้บัการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

0   

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0   

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูสํ้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0   

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 0   

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดร้บัการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 0   
163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับ

ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
3.62   

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจาก
สารนิพนธ ์หรือบทความจากศลิปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนั

11   
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ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 
165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึง่  
0   

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

11   

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0   

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 0   
169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของ

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
0   

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0   

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0   

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0   

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

0   

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ  

0   

175 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาทีเ่ป็น
วงรอบประเมิน) 

25   

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่(ผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

0   

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี ้จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านํา
หนักอื่นๆ) 

0   

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี ้จะต้องไมซ่้ํา
กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0   

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ี
ชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี ้จะต้อง
ไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0   

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ีชื่อปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรอื 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า

0   
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น้ําหนักอื่นๆ) 
181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 
0   

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0   

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0   

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0   

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

0   

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0   
187 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาทีเ่ป็น

วงรอบประเมิน) 
0   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิารให้คําปรกึษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชช้ีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.20   

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.91   

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์าง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.22   

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม
ประเภทกจิกรรม 

1   

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6   
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึ

ประสงค์ 
            1,873    

   - จํานวนกิจกรรมกฬีาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 4   
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกฬีาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 80   
   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2   
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 475   
   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 4   
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 531   
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

8   

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวจิัย 

50   

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธบิัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

5   
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195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,140,000   
196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      1,140,000    
197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน      8,552,000    
200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      8,552,000    
201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 50   
204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50   
205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0   
208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   
209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาตอ่ 4   
212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4   
213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0   
214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0   
215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ่ 0   
216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0   
217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0   
218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

13   

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  13   
221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี ้จะต้องไมซ่้ํา
กับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3   

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3   
225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
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227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฎอยูใ่นประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้าํหนักนี ้จะต้องไม่
ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1   

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1   
229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มชีื่อปรากฎใน

ฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรอื 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

1   

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1   
233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวดั (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0   

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   
237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0   

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   
241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0   

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   
245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา) 
0   

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   
249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงาน

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
0   

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   
253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0   
254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   
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255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 8   
256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์ 5   
257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคุณภาพ 4   
258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 0   
259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0   
260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนงัสือที่มกีารประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  
0   

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนงัสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนงัสือทีม่ี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒติรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหนง่ทางวิชาการ (ผลงาน
จะต้องเกินรอ้ยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

4   

องค์ประกอบที่ 5  การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ 0   

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ
การเรียนการสอน 

3   

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ
การวจิัย 

2   

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

2   

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกบัประเด็น ๑ -

 ๔ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
3.56   

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน

เต็ม ๕)  
 

0   

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  
 

3.06   

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 
 26   

270 จํานวนอาจารยป์ระจําที่เข้ารว่มประชุมวิชาการหรอืนําเสนอผลงานวิชาการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ 22   

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ในประเทศ 10   

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
นอกประเทศ 
 12   
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271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ 17   

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพฒันาความรู้และทักษะวิชาชพีทั้ง
ในประเทศ  15   

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพฒันาความรู้และทักษะวิชาชพี
ต่างประเทศ 2   

272 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัรางวัลผลงานทางวิชาการหรอื
วิชาชีพระดับชาติ 3   

   - ด้านการวิจัย 2   
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 1   
   - ด้านอื่นๆ 0   

273 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัรางวัลผลงานทางวิชาการหรอื
วิชาชีพระดับนานาชาติ 1   

   - ด้านการวิจัย 0   
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0   
   - ด้านอื่นๆ 1   

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 25,747,566.98   
285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 736,763.24   
286 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน     

   - ปีงบประมาณ 11,818,545.90   
   - ปีการศึกษา 10,754,263.54   

287 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดนิ (ปีงบประมาณ) 747,590   
288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ -   
289 ค่าใช้จ่ายเพือ่พฒันาคณาจารย ์(ปีงบประมาณ) 377,993   
290 ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในระบบห้องสมดุ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

(ปีงบประมาณ) 576,195.71   
291 เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ (ปีงบประมาณ) 3,270,731.08   
292 สินทรัพยถ์าวร (ปีงบประมาณ) 54,288,281.49   
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• คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
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