
  
 
 
 

 
 

 
ประจําปีการศกึษา 2555 

(1 มิถนุายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เว็บไซตข์องหน่วยงาน www.arch.ku.ac.th 
ฉบบัส่งให้ 

    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
    สํานักงานประกันคณุภาพ 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน  
 



คํานํา 
 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจําปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 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) 

 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
           วันที่  14   มถิุนายน พ.ศ. 2556 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 (เนื่องจากยังไม่มีนิสิตจบปริญญาเอกในปีการศึกษานี้) ตัวบ่งชี้ที่ 12 และตัว
บ่งชี้ที่ 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้  
  ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

• ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้*  
กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.64 ดีมาก 4.79 ดีมาก 4.87 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.63 ดีมาก 4.78 ดีมาก 4.87 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ 4.32 ดี 4.54 ดีมาก 4.54 ดีมาก 
รวม สกอ. + สมศ. 36 ตัวบ่งชี้ 4.51 ดีมาก 4.69 ดีมาก 4.76 ดีมาก 
รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ 4.51 ดีมาก 4.70 ดีมาก 4.76 ดีมาก 

• ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ่งชี)้ 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี)้ 

3. สมศ. 
(13 ตัวบ่งชี)้ 

4. รวม (1+3) 
(36 ตัวบ่งชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.62 4.50 4.62 4.50 4.19 4.22 4.48 4.41 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 4.67 5.00 4.50 - - 5.00 4.67 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 4.86 4.86 4.93 4.93 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 
 

4.50 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 4.80 4.96 4.96 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.87 4.78 4.93 4.89 

คะแนนภาพรวม 4.87 4.79 4.87 4.78 4.54 4.54 4.76 4.70 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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• ผลการประเมนิคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้  
1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 31 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

สกอ.    
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 12.24 5.00 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
7 ข้อ 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
6 ข้อ 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

5 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 7 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
6 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

76,026.15 บาท
ต่อคน 

5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 
5 ข้อ 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 
 

5.00 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหาร
ทุกระดับของคณะ 

7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 ข้อ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 
สมศ.    

3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 29.55 5.00 

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

164,620 บาท
ต่อคน 

4.58 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 25.00 5.00 
7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 12.05 5.00 
8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 50 5.00 

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5.00 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.80 4.80 
15 ผลการประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย

ต้นสังกัด 
4.87 4.78 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
6 ข้อ 4.00 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 88.24 4.41 

2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

3.96 3.96 

14 การพัฒนาคณาจารย ์ 4.23 3.53 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 17.86 2.98 
สมศ.    

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

3 ข้อ 3 
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จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มีจุดแข็งจํานวน 9 ข้อ จุดที่ควรพัฒนาจํานวน 2 ข้อ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควร
พัฒนาไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทางพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงพันธกิจด้านบริหารจัดการ 

1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานให้
ครบทุกโครงการเพื่อนํามาปรับปรุงแผน
และโครงการในปีถัดไปให้ดีย่ิงขึ้น 

2. คณะฯ หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมีคณะกรรมการกํากับในระดับคณะ 
หลักสูตร เพื่อดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กําหนด มีปรัชญา เป้าหมาย และคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ชัดเจนทุกหลักสูตร ทั้งยังมีโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถของอาจารย์และบุคลากรด้านวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนิสิต 

2. มีการประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของระบบ
การเรียนการสอนของคณะฯ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ต่างชาติเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของทางคณะฯ  

3. คณะฯ มีการจดัการให้บริการด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของนิสิต และมีการจัดการให้บริการด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนิสิต โดยมีการจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และภูมิ
สถาปัตยกรรมแก่นิสิต รวมทัง้ยังมีระบบการให้คําปรึกษา โดย
มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คําแนะนําแก่นสิิต 

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้
คําปรึกษาแก่นสิิตเพิ่มมากขึ้น 

4. คณะฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาคารที่คํานึงถึง
สภาพแวดลอ้มและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันปัญหา
ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทัว่โลกให้ความสาํคัญเป็นอย่าง
มาก และยังมอุีปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวัดและทดสอบ
สมรรถนะอาคารที่หลากหลายและทันสมัย รวมไปถึงมีการ
สร้างแรงจูงใจโดยการเชิดชูและให้รางวัลผู้มผีลงานวิจัยโดด
เด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในเรื่อง
ของการวิจัยและบทความวิชาการเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยของคณฯ  
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จุดแข็ง แนวทางพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
5. คณะฯ มีการกําหนดแผนงานและงบประมาณที่สนับสนุน

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
แผนงานการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมภารกิจด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงนิสิตและบุคลากร
ร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

5. ควรมีการจัดกิจกรรมทางด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการ
ระหว่างมหาวิทยลัยต่างประเทศมาก
ขึ้นเพื่อการสร้างชื่อเสียงและความ
ร่วมมือต่อไป 

6. คณบดีมีการกระจายอํานาจสู่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ต่างๆ ตามประกาศการมอบหมายการบริหารงาน และ
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่างๆ โดยมี
ขอบเขตหน้าที่ชัดเจน และมกีารรายงานต่อคณบดี ทั้งยังมี
แผนงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการของคณะฯอย่างชัดเจน
และมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงมีการนํา
สารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์และสือ่สารภายใน
องค์กร 

6. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประสานงานและบริหารงานภายใน
คณะฯ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการทํา E-office อย่างเต็มรูปแบบ 

7. คณะฯ ระบบและกลไกในการตรวจสอบการเงินภายในคณะฯ 
โ ด ย เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการใช้ระบบบัญชีสามมิติ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยสนับสนุนนโยบาย e-
University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 

8. คณะฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพครบทุก
องค์ประกอบตามที่กําหนด มีการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ 
และมีการกําหนดตัวบ่งชี้และวิธีการดําเนินงานให้ได้ตามอัต
ลักษณ์นั้นอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแต่งต้ังคณะทํางานประกัน
คุณภาพจากตัวแทนของทุกหน่วยงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน
ประกัน คุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ 
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จุดที่ควรพฒันา แนวทางในการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย ไม่ได้

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย กลุ่ม ง 
 
 
 

1. มีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอ
ประเมินการสอนและขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการตามรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และมีการให้ค่าตอบแทนและ
การเชิดชูเกียรติกับบุคคลที่มกีารขอ
ตําแหน่งวิชาการดังกล่าว 

2. ทั้งคณาจารย์และนิสิตยังมีการผลิตผลงานเขียนบทความทาง
วิชาการ งานตีพิมพ์ เป็นจํานวนน้อย และไม่ใช่วารสารระดับ
นานาชาติ 

2. มีนโยบายในการส่งเสริมและการให้
ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงาน 
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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 

ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
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 ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร แทน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางของปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่ในปี 
พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปรับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อให้การบริหารและจัดการเป็นอิสระและคล่องตัว กอปร
กับเพื่อการก้าวสู่การเป็น 1 ใน 14 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จักมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป 

ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

2537 – 2538 รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน หัวหน้าโครงการจัดต้ังภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2538 – 2538 รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน รักษาการหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2538 – 2539 รศ.ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2539 – 2543 รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2543 – 2544 รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2544 – 2548 ผศ.พาสินี สุนากร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2548 – 2552 รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2552 – ปัจจุบัน ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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
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เท่าเทียมและเท่าทัน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์กรสีเขียวอย่าง
ย่ังยืน 

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

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-ผลปฏิบตัิราชากรประจําปีงบประมาณ 2555 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย  ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมี
คุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การจัดการศึกษา หลักสูตร 
และกระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาประเทศ 
และสร้างความพร้อม
รองรับสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
 

1. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. 

1.1 การปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 ประจําปี 
2555 

75 รองวิชาการ    
ประธานหลักสูตรฯ 

1.2 การปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทาง
อาคาร) 

100 ประธานหลักสูตรฯ 

1.3 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 100 ประธานหลักสูตรฯ 
1.4 การพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 100 รองวิชาการ 
1.5 การพัฒนาสื่อการสอนและสารสนเทศ    

      1.5.1 การจัดทําหนังสือ ตํารา และเอกสารทางวิชาการ 75 รองวิชาการ    
      1.5.2 การส่งเสริมการพัฒนาเอกสารการสอน ตํารา  100 รองวิชาการ    
       1.5.3 การพัฒนาสื่อสารสนเทศการสอน (อุปกรณ์ห้องเรียน)  100 คณะกรรมการสารสนเทศ 

  2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

2.1 การจัดตั้งหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 75 หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    2.2 การจัดตั้งหลักสูตรสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 รองวิชาการ    
    2.3 การจัดตั้งหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต 100 รองวิชาการ    
    3. โครงการพัฒนาด้านการ

เรียนการสอนเพื่อตอบรับกับ
การเปิดประชาคมอาเซียน 
 

3.1 โครงการแหล่งเรียนรู้สถาปัตย์เกษตรรักษ์โลก 100 รองวิชาการ    
    3.2 ความร่วมมือทางวิจัยวิชาการ และวิชาชีพ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษ

องค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    
100 ผช.วิเทศน์ 

    3.3 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (iBest) 100 ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
    3.4 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก 100 ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
     3.5 ทุนสนับสนุน 100 ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
     3.6 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 100 ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
      3.7 การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรและนิสิต 

 
 

100 ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
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    4. โครงการสัมมนา/เสวนา/
การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาด้านวิชาการ  

4.1 AKU Forum 100 รองวิชาการ    

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
อาจารย์และบุคลากร 
  

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แบบมีส่วนร่วม 

1.1 การสัมนาคณาจารย์และบุคลากรประจําปีเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

100 หน.สํานักงานเลขานุการ 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากร 

2.1 ทุนสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร ไปอบรม สัมมนา  100 รองวิชาการ    
    2.2 ทุนสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 100 รองวิชาการ    
    2.3 โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ดูงานและเจรจาธุรกิจต่างประเทศ 100 รองวิชาการ    
    2.4 ทุนศึกษาต่อ 100 รองวิชาการ    
    2.5 ทุนเขียนตํารา 100 รองวิชาการ    
    2.6 โครงการสัมมนาวิชาการประจําปี 100 รองวิชาการ   
    2.7 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 100 หน.สาขาผังเมือง 
    2.8 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 100 หน.สาขาเทคโนฯ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ

บริหารการศึกษา 
1. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 100 ประธานหลักสูตรปริญญาเอก 
  1.2 ทุนการศึกษา/ทุนทํางานสําหรับนิสิตในหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 100 หน.เทคโนโลยีทางอาคาร 
  2. โครงการ “BT เข้มแข็ง”  2.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตและอาจารย์ในสาขา 100 หน.เทคโนโลยีทางอาคาร 

  กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริม
และพัฒนานิสิตให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมก.และรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

1.1 ทุนเรียนดี สําหรับนิสิตปริญญาตรี 100 ผช.กิจการนิสิต 
  1.2 ทุนทํางาน สําหรับนิสิตปริญญาตรี โท เอก 100 ผช.กิจการนิสิต 
  1.3 ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัญฑิตศึกษา 100 หน.สาขาเทคโนฯ 
  2. โครงการส่งเสริมให้นิสิตมี

ส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ 
 

2.1 โครงการวันพระราชทานปริญญาบัตร 100 ผช.กิจการนิสิต 

  

 

2.2 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต (open house) 100 ผช.กิจการนิสิต 

  
 

3. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ 
 

3.1 โครงการออกค่ายอาสาชนบท 100 ผช.กิจการนิสิต 
  

 

3.2 โครงการยุวฑูตสถาปัตย์ (อัตลักษณ์สถาปัตย์เกษตร) 75 ผช.กิจการนิสิต 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย  ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

4. โครงการการพัฒนานิสิต
ให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ และ
เป็นบณัฑิตที่เก่งและดี 

4.1 โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 100 ผช.กิจการนิสิต 
  

 
4.2 โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และการเสวนาวิชาชีพ 100 ผช.กิจการนิสิต 

  
 

4.2.1 โครงการก้าวแรกสู่ภูมิ กิจกรรมปฐมนิเทศน์นิสิตชั้นปีที่ 2  100 หัวหน้าสาขาภูมิฯ 
  

 
      4.2.2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาผังเมือง 100 หน.สาขาผังเมือง 

  
 

       4.2.3 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี 100 ผช.กิจการนิสิต 
  

 
        4.2.4 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาผังเมือง 100 หน.สาขาผังเมือง 

  
 

5. โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิต 

5.1 โครงการ AKU Alummi Forum  75 ผช.กิจการนิสิต 
  

 
5.2 Studio 6  100 ผช.ปชส./ผช.ฝ่ายกิจการนิสิต/ ชมรม

ศิษย์เก่าฯ 
  

 
  5.3 สมาคมศิษย์เก่านวัตกรรมอาคาร (ABIT) 100 ประธาน MBIT 

  
 

  5.4 โครงการประสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า
นวัตกรรมอาคาร (ABIT) 

100 ประธาน MBIT 

  

 

6.  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการและ
ส่งเสริมสุขภาพแก่นิสิต 

6.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการนิสิต (กิจกรรมของสโมสรนิสิต) 
 
 

100 ผช.กิจการนิสิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ให้เข้มแข็ง สร้างองค์
ความรู้ใหม่ในสาขาที่มี
ศักยภาพและองค์ความรู้ที่
เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวชิาการ 
และสนองตอบต่อความ
ต้องการแชุมชน สังคมและ
ประเทศ แก้ปัญหาและ
พัฒนาประเทศ 

1. โครงการ AKU Green 
Expression 

1.1 นิทรรศการผลงานคณาจารย์และนิสิตที่เด่นในรอบปี 75 รองวิชาการ/วิจัย 
ผช.กิจการพิเศษ 
ผช. วิชาการ/บริการ 

1.2 เวทีนําเสนอผลงานคณาจารย์และนิสิตที่เด่นในรอบปี 75 
1.3 เวทีระดมความเห็นศิษย์เก่า อาจารย์พิเศษ และผู้ใช้บริการ เพื่อกําหนด
โจทย์วิจัยและการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ให้แก่สังคมได้ 

75 

2. โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น
แห่งปี 

2.1 รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 100 รองวิจัย 
2.2 รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่นแห่งปี 100 รองวิจัย 
2.3 รางวัลผู้มีผลงานได้ใช้ประโยชน์ดีเด่นแห่งปี  75 รองวิจัย 
2.4 รางวัลนักวิจัยอาวุโส ผู้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 75 รองวิจัย 
2.5 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านอื่นๆ 75 รองวิจัย 

3. การสนับสนุนงานวิจัย 
และผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนิสิตของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
อาคาร 

3.1 BT Green Prototype การสนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์จดทะเบียน
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/ประกวดผลงาน และนําผลงานไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  

100 หัวหน้าสาขาวิขา 
เทคโนฯ 

3.2 BT Green AD (Website/ Exhibition/Advertisement/ Road Show/ 
Etc.) การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและวิชาการของนิสิตและอาจารย์สาขาวิชา
ในรูปแบบต่างๆ 

100 หัวหน้าสาขาวิขา 
เทคโนฯ 

4. โครงการ AKU Research Fund 100 รองวิจัย 
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  5. โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย 100 รองวิจัย 
  6. โครงการ AKU 

Research PR (การจัด
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่
สังคม) 

6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยผ่านการอบรม 100 รองวิจัย 
  6.2 การตีพิมพ์ผลงานในวารสาร/นิตยสารวิชาชีพ 100 รองวิจัย 
  6.3 การจัดรายการออกอากาศผลงานในสถานีวิทยุ มก. 100 รองวิจัย 

 7. โครงการปรับปรุงระบบและกลไกบริหารงานวิจัย 100 รองวิจัย 
    8. การจัดสัมมนางานวิจัย (BT Research Talk)                  100 ห.น.สาขาเทคโนฯ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา

บุคลากรการวิจัยและ
ระบบสนับสนุนวิจัย 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัยของบุคลากร 

1.1 AKU Research Academy (สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่พัฒนาผลงานตีพิมพ์/
ข้อเสนอโครงการ) 

100 รองฯวิจัย 

  1.2 AKU Research Primary Course (สําหรับบุคลากรที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน
การทําวิจัยอย่างเพียงพอ) 

100 รองฯวิจัย 

  1.3 การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 100 รองฯวิจัย 
  1.4 AKU Visiting Professor (ศาสตราจารย์รับเชิญแนะนําการทําวิจัย/ศึกษา

ต่อต่างประเทศ) 
100 รองฯวิจัย 

  1.5 AKU Research Ethics (ประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัย) 100 รองฯวิจัย 
  2. โครงการ “BT เข้มแข็ง” 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการและวิจัยและ
สาขา 

2.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตและอาจารย์ในสาขา 100 หน.สาขาเทคโนฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริการของบุคลากร 

1.1 CARAS Staff Training 100 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 

  2. โครงการ AKU 
Research PR (การจัด
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่
สังคม) 
 

2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ 75 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 

  2.2 CARAS Publications 75 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 

          

   3. โครงการปรับปรุงระบบและกลไกบริหารงานบริการวิชาการ 
 

100 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย  ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

    4. โครงการบูรณาการงาน
บริการออกแบบกับการเรียน
การสอน 

4.1 กิจกรรมให้บริการฝึกอบรมหรือคําแนะนําทางวิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอก 
โดยคณาจารย์และ/หรือนิสิตในสาขาวิชาฯ 

100 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 

    4.2 โครงการจัดทําระบบการจ้างนิสิตทํางานให้หน่วยบริการวิชาการ 100 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 
     4.3 กิจกรรมการให้บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมแก่

หน่วยงานภายในมก.หรือภายนอก โดยคณาจารย์และ/หรือนิสิตในสาขาวิชาฯ 
100 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 

     4.4 กิจกรรมการออกแบบเชิงปฏบิัติการร่วมกับสถาบันการศึกษาและ/หรือ
หน่วยงานภายนอก 

100 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 

     4.5 กิจกรรมการส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแบบระดับชาติและ
นานาชาติ 

100 หน.สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

      4.6 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 100 หน.สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
    5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PSDT 2013 100 รองฯวิจัย/อ.ดร.สุภาพร/Dr.Barth   
    6. โครงการ Mini International Workshop 100 ผช.วิเทศสัมพันธ์ 
    7. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้าสู่การเรียนการสอน 100 ผช.วิจัยและบริการวิชาการ 
    8. การจัดตั้งศูนย์การ

ให้บริการวิชาการย่อย เพื่อ
เน้นความถนัดเฉพาะด้าน 

8.1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT) เพื่อให้บริการวิชาการ 
วิจัย และวิชาชีพสําหรับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป 

100 หัวหน้าสาขาเทคโนฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
วัฒนธรรมในสังคมใน
สังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคเอเชีย 

1. โครงการสืบสานอนุรักษ์
ฟื้นฟูเอกลักษณ์และ
ประเพณีไทย 

1.1 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ 100 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
1.2 โครงการรดน้ําดําหัวและขอพรจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ 100 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
1.3 โครงการวันพัฒนาคณะฯ 100 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
1.4 โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง 100 ผช.กิจการนิสิต 

 

กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงานภายใน 

2. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยม และ
ประเพณีอันดีใน
มหาวิทยาลัย 

2.1 โครงการปฏิบัติธรรมประจําปี 100 ผช.วิจัย  
ผช.กิจการนิสิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารงาน 

1.1 โครงการศึกษา/วิเคราะห์และจัดระบบภาระงานด้วยการพัฒนาระบบฐาน
งาน/ลดขั้นตอนด้วยระบบ IT&Management 

100 คณะกรรมการสารสนเทศ 

      1.1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 100 คณะกรรมการสารสนเทศ 
        1.1.2  การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ 100 ผช.ประกันคุณภาพ 

    1.2 การจัดระบบสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีทางอาคาร 
 
 

100 หัวหน้าสาขาเทคโนฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย  ผลการดําเนินงาน 
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
กลไกสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 
  
  
  

2. โครงการประชาสัมพันธ์
คณะฯให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อตอบรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

2.1 เอกสารประชาสัมพันธ์คณะฯ TH/ENG  100 ผช.ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
  2.1 การเผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 100 ผช.ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
         2.1.1 AKU website  100 ผช.ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
  2.2 การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 100 ผช.ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
         2.2.1 AKU clipping news  100 ผช.ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ/

สํานักงานเลขาฯ 
    2.2.2 จดหมายข่าวสถาปัตย์เกษตร 100 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ/

สํานักงานเลขาฯ 
      2.3 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 100 ผช.กิจการนิสิต 
      2.3.1 โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ASA  100 ผช.กิจการนิสิต 
      2.4 การจัดทํานามบัตรบุคลากร 100 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ/

สํานักงานเลขาฯ 
    3. โครงการพัฒนาระบบงาน

ตามกรอบการประกัน
คุณภาพ 

3.1 โครงการประกันคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 100 ผช.ประกันคุณภาพ 
    3.2 โครงการประกันคุณภาพภายนอกประจําปีการศึกษา 100 ผช.ประกันคุณภาพ 
    3.3 การจัดทํางานวิจัยและแนวปฏิบัติด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดย

เผยแพร่แก่หน่วยงานภายนอก 
100 ผช.ประกันคุณภาพ 

    4. โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารภายในองค์กร 

4.1 การเผยแพร่และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ AKU DIALOGUE การดําเนินงาน
ของคณะฯ 

100 คณบด ี

    4.2 การสื่อสารในระดับสาขา 100 หน.สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
      4.3 กิจกรรมหาทุน 100 ผช.กิจการนิสิต 
    5. โครงการบริหารจัดการใช้

อาคารสถานที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 100 คณะกรรมการกายภาพ 
    5.2 โครงการซ่อมบํารุงอาคาร 100 ผช.กายภาพ 
    5.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนิสิต/บุคลากรในคณะฯเพื่อการอนุรักษ์

พลังงานและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
100 ผช.กายภาพ 

    6 โครงการยกย่อง เชิดชู
เกียรติอาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตผู้มีผลงานดีเด่นใน
รอบปี 
 
 
 
 

6.1 โครงการมอบรางวัล AKU Awards 100 ผช.กิจการนิสิต 
    6.2 MBIT/AKU Awards การยกย่องเชิดชูบุคลากรและนิสิตปัจจุบัน/ศิษย์เกา่ที่

มีผลงานโดดเด่น 
100 หน.สาขาฯเทคโน 
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  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
ระบบงบประมาณและการ
หารายได้ 

1. โครงการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ พัฒนาช่องทางและ
โครงการด้านการด้านการหา
รายได้ เข้าสู่องค์กร 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินองค์กร 100 รองฯบริหาร 
  1.2 ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก 100 ผศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต 

  2. โครงการจัดฝึกอบรม 
AKU Green Training 
Program และการทัศน
ศึกษา AKU Green Trip 

2.1 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

100 คณบด ี

  2.2 โครงการ Scrap Training Course 100 ผศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต 
    2.3 ทัศนศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน (BT Green Trip) ใน

ประเทศและต่างประเทศ                             
100 ห.น.สาขาเทคโนฯ 

    3. โครงการจัดพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานคณาจารย์
และนิสิต 

3.1 โครงการ AKU Green Books 100 ผช.กิจการพิเศษ 
    3.2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตเทคโนโลยีทาง

อาคาร 
 

100 หน.สาขาผังเมือง 

    4.  โครงกิจกรรมหาทุน : 
การสร้างภาคพันธมิตรรักษ์
โลก 

4.1 โครงการจัดทําทําเนียบรายชื่อพันธมิตรรักษ์โลกเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ 

75 ผช.กิจการนิสิต 

    4.2 โครงการระดมทุน AKU Charity Golf 100 คณบดี/ รองฯบริหาร 
    5. การพัฒนาการหารายได้จากการบริหาร 100 รองฯบริหาร 
    6. โครงการรับตรง  100 กรรมการโครงการรับตรง 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
แผนการดาํเนินงาน 
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1. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
เป็นรายไตรมาส (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 

                  

2. พัฒนาแนวทาง รูปแบบ แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานดา้นประกัน
คุณภาพ รวมทั้งการจดัทํา SAR ของคณะฯ และหน่วยงานย่อย 

                  

3. จัดทําและแจกคู่มือการประกันคุณภาพคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 

                  

4. เก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตวับ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA 
Online 

                  

5. ติดตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในในรอบ 9 
เดือน 

                  

6. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชุดต่างๆ ปกีารศกึษา 2555                   
7. สาขาวิชาหรือหน่วยเทียบเท่าจดัทํา SAR และเตรียมการประเมินระดบั
สาขาวิชาหรือหนว่ยงานเทียบเท่าและแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินระดับ
สาขาวิชาหรือหนว่ยงานเทียบเท่า 

                  

8. ประเมินระดับสาขาวิชาหรือหนว่ยงานเทียบเท่า                   

9. ทาบทามและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ 
พร้อมทั้งสง่รายชื่อใหส้ํานกัประกันคุณภาพดาํเนินการเสนออธกิารบดี
พิจารณาแต่งตั้ง 

                  

10. คณะนําผลการประเมินระดับสาขาวิชาและหนว่ยงานเทียบเท่ามาจัดทํา 
SAR และบันทึกขอ้มูลบนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมิน
ระดับคณะ  

                  

11. ส่งเลม่ SAR ให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับคณะล่วงหนา้กอ่นวัน
ตรวจประเมิน 1 สัปดาห ์
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แผนการดาํเนินงาน 

พ.
ย.

-พ
.ค

. 

ม.ิ
ย.

-5
5 

ก.
ค.

-5
5 

ส.
ค.

-5
5 

ก.
ย.

-5
5 

ต.
ค.

-5
5 

พ.
ย.

-5
5 

ธ.ค
.-5

5 

ม.
ค.

-5
6 

ก.
พ.

-5
6 

ม.ี
ค.

-5
6 

เม
.ย

.-5
6 

พ.
ค.

-5
6 

ม.ิ
ย.

-5
6 

ก.
ค.

-5
6 

ส.
ค.

-5
6 

ก.
ย.

-5
6 

ต.
ค.

-5
6 

12. ประเมินระดบัคณะบนระบบ CHE QA Online และรับการตรวจประเมิน                   

13. คณะกรรมการประเมินฯ จัดสง่รายงานผลการประเมินให้คณะฯ และ
สํานักประกันคุณภาพ ภายใน 1 เดือน 

                  

14. ภายหลงัรับรายงานผลการประเมินฯ คณะแก้ไขและจัดสง่ SAR ฉบบั
แก้ไขตามผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะให้สํานกัประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห ์

                  

15. จัดทําแผนพฒันาปรับปรุงตามผลการประเมิน (สปค.01) และนําผล
ประเมินไปใช้ในการจดัทําแผนปฎิบตัิงานประจําปีต่อไป ภายในวันที่ 30 
ตุลาคม 2556 

                  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            19 
 

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 ์ทักขนนท ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อ.ดร.ธนภณ พันธเสน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

    

อ.ดร.สายทิวา รามสูต 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

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 
หัวหน้าสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม 

    

อ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล 
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิ

สถาปัตยกรรม 

อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
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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 มหีน้าที่กํากับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการนิสิต ในด้านวิชาการ 
กีฬา การพัฒนาสังคม บําเพ็ญประโยชน์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนการส่งเสรมิระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะฯ ให้ดําเนินไปตามนโยบายที่คณะฯ กําหนดไว้ 

1.8 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2555 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
- อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลในงาน BaanlaeSuan Design Award 2012 คือ ผศ.ฐิติวุฒิ 

ชัยสวัสด์ิอารีย์ กับรางวัลสิบบ้านน่าอยู่แห่งปี และ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กับรางวัลสิบสุดยอดเก้าอ้ีมีดีไซน์แห่งปี 
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- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทหน่วยงานท่ี
มีผลงานดีเด่น ระดับดี ครั้งที่ 6 ประจําาปี 2555 ซึ่งจัดโดยสําานักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย โดยมีการมอบ
รางวัล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ในวันงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร 

   
- ทีมนิสิตช้ันปีที่ 3 ประกอบด้วย น.ส.สุนิดา ไศละสูต, น.ส.นิจวรีย์ จันทร์ธนวงษ์, น.ส.จิตติมน 

มันทรานนท์, น.ส.ปีย์วรา อิงปัญจลาภ, นายภุชงค์ สถิรพิพัฒน์กุล,นายภูวริส บุญสีหา และนายนุกุล มีมาก นิสิตช้ัน
ปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันออกแบบผลงานสําาหรับการจัดแสดงใน Thai Pavilion ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานเทศกาล Venice Biennale 2012 ภายใต้หัวข้อของงานประจําาปีนี้คือ Common Ground โดยมี ผศ.กิจโชติ 
นันทนสิริวิกรม และ อ.น้ําาทิพย์ ยามาลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และทีมงานทั้งหมดได้เข้ารับรางวัลจาก
อธิการบดีในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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- นายคณพล สุวรรณสุทธิ และ นายสุรเกียรติ สุรธนานันต์ นิสิตช้ันปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจํานวน 60,000 บาท พร้อมด้วยประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ จาก
ผลงาน MK Vertical Garden จากผลงานที่มีแรงบันดาลใจมาจาก Rube Goldberg Machine เครื่องเล่นและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีลูกเล่นและกลไลต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ จนเกิดเป็นกลไกที่ซับซ้อน สร้างสรรค์และ
น่าสนใจ ทั้งนี้ได้นําเอาวัสดุรอบตัวมาปรับใช้ให้เกิดฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย และผู้อยู่อาศัยสามารถ
ปรับเปลี่ยนวัสดุหรือพันธ์ุไม้ให้เหมาะสมได้ตามความชอบและฤดูกาลได้ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนิสิต
ช้ันปีที่ 4 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกหนึ่งทีม ได้แก่ นายภัทร
พรรณ สินอนันต์, และนายนภพล สุขประเสริฐ กับผลงานที่มีช่ือว่า ARKET GARDEN มีแรงบันดาลใจมาจาก Rube 
Goldberg Machine เครื่องเล่นและสิ่งประดิษฐ์ที่มีลูกเล่นและกลไลต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ จนเกิด
เป็นกลไกที่ซับซ้อน สร้างสรรค์ และน่าสนใจ ทั้งนี้ ได้นําเอาวัสดุรอบตัวมาปรับใช้ให้เกิดฟังก์ชันการใช้งานที่
หลากหลาย และผู้อยู่อาศัยสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุหรือพันธ์ุไม้ให้เหมาะสมได้ตามความชอบและฤดูกาลได้ 
 

 
 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําโดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “UPCYCLING EXHIBITION @ SIAM COMMERCIAL BANK” แสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากโครงการ “Waste to Wealth” และ “ScrabLab” ซึ่งเน้น UPCYCLING EXHIBITION @ SIAM 
COMMERCIAL BANK แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าการรีไซเคิลด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยเพิ่ม
มูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้กับวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตจากงานก่อสร้างจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งขยะ
ชุมชน มาสร้างเป็นนวัตกรรมจากความร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมของหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีผู้ประกอบการ 
8 บริษัทเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้กว่า 131 ช้ินงาน ในระหว่างวันที่18 –22 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์รัชโยธิน 
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- คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการออกแบบวางผังโครงการและจัดทํางบประมาณ
ให้กับโครงการพัฒนาสถานีวิจัย ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและป่าไม้ภายใต้ความร่วมมือของ
มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจําปาสัก สปป.ลาว ตามพระราชดําาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้โดยสถานีวิจัยแห่งนี้ต้ังอยู่ ณ เมืองปากซอง 
แขวงจําปาสัก เพื่อให้เป็นสถานีวิจัย ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการเกษตรและทรัพยากรป่า
ไม้แก่ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและกว้างขวางมากย่ิงขึ้น และยังเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทํางาน
ร่วมกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปอีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานการศึกษาในระดับประเทศ 

    
 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมในการออกแบบนําร่องโครงการนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคตเพื่อเผยแพร่การติดต้ังโซล่าเซลล์ในบ้านพัก
อาศัยประชาชน จัดโดย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยในส่วนของคณะฯ ได้เปิดรายวิชา
01240498 ปัญหาพิเศษ ขึ้นเพื่อให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้มาช่วยกันคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อ
ออกแบบ และทําาการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ การทัศนศึกษาในรายวิชา ได้แก่ 
การเยี่ยมชมระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารคณะ การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว (All green 
learningcenter) และการเยี่ยมชมโซล่าฟาร์มของบริษัทบางจากฯ เข้ากับการพัฒนาวิชาการออกแบบนวัตกรรม
บ้านโซล่าเซลล์เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จําากัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจําานวน 80,000 บาท และมีกําาหนดจัดนิทรรศการในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
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- เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ทีมงานวิจัยโครงการ "การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่
ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลางของประเทศไทย" นําโดย ศ.อรศิริปาณินท์ ได้นําเสนอ
รายงานสรุปผลการวิจัยต้ังแต่ พ.ศ.2552-2555 โดยทุนวิจัยนี้เป็นทุนวิจัยศาสตรจารย์ดีเด่นที่ได้รับการอุดหนุนจาก
หน่วยงานสามส่วนด้วยกัน คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเลือกและจัดสรรให้แก่ศาสตรจารย์มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และปฏิบัติงาน
วิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเป็นงานวิจัยในระยะเวลาสามปีมี
การปฏิบัติงานร่วมกันกับคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว 

   
 

- นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และนิสิตปริญญาโท
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนการทําวิจัยจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2555 จํานวน 7 
โครงการ รวมงบประมาณ 618,100 บาท ดังนี้ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  
1. การประเมินวัฏจักรชีวิตของสวนหลังคาบนอาคารเปรียบเทียบระหว่างประเภทความหนาน้อย 

และประเภทติดต้ังสําเร็จรูป ผู้วิจัย: นางสาววงจันทร์ นุ่นคง เมธีวิจัย : ผศ.ดร.ชนิกานต์ ย้ิมประยูร งบประมาณ 
185,000 บาท 

2. รูปแบบการส่งเสริมสร้างอาคารเขียวตามมาตรฐานอาคารเขียวของไทย –TREES (Thai’s Rating 
of Energy & Environment Sustainability) ผู้วิจัย : นายสรรภพ พูลสุวรรณ เมธีวิจัย : ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์
งบประมาณ 150,000 บาท 
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 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
1. การใช้แสงธรรมชาติเพื่อลดการบริโภคพลังงานในอาคาร กรณีศึกษา : โรงซ่อมอุปกรณ์บริษัท 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผู้วิจัย : นายเชษฐา หวังวีระ เมธีวิจัย : ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ งบประมาณ 42,600 บาท 
2. การออกแบบช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสําาหรับอาคารสถานศึกษาของรัฐบาล

ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย : นางสาวมิรันตี แดงชื่น เมธีวิจัย : ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ และ ดร.ศิรเดช สุริต 
งบประมาณ 42,000 บาท 

3. รูปแบบอุปกรณ์กระจายแสง ท่อนําแสงแนวดิ่ง ผู้วิจัย : นางสาวอดิษา วงษ์ชมภู เมธีวิจัย : ดร.ภัทรนันท์ 
ทักขนนท์ และ ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ งบประมาณ 54,000 บาท 

4. การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากการนําาถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกเคลือบฟอยล์กลับมาใช้ใหม่
ผู้วิจัย : นายรักเกียรติ เดชชัยภูมิ เมธีวิจัย : ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักด์ิ งบประมาณ 80,000 บาท 

5. สมรรถนะการลดการถ่ายเทความร้อนของแผ่นปลูกพืชบนหลังคา ผู้วิจัย : ร.ท.อนุชา จาเกาะ เมธี
วิจัย : รศ.พาสินี สุนากร งบประมาณ 64,500 บาท 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการปฐมฤกษ์สําาหรับชุดโครงการเพื่อ
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ASEAN Architectural Plus (ASAP) ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“โฮมกันเฮ็ดสมรู้ร่วมคิดเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน” ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว 
ระหว่าง10-18สิงหาคม 2555 โดยการร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย
สุภานุวงศ์ สปป.ลาว โดยมี อ.ดร.สายทิวา รามสูต และ อ.สุธิดา สัตยากร นําทีมนิสิตช้ันปีที่ 4 จํานวน 10 คน และ
ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 คน และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 14 คน รวมทั้งตัวแทนแต่ละสถาบัน
และ อ.รัศมี รัตนไชยานนท์ วิทยากรจาก ICOMOS Thai เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากนิสิตนักศึกษาจะได้รับฟังการ
บรรยายเตรียมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการสถาปัตยกรรมของเมืองมรดกโลกอย่างหลวงพระบาง ทัศน
ศึกษาตัวอย่างสถาปัตยกรรมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งวัด อาคารโคโลเนียล และเรือนพื้นถิ่นแล้วยังได้
ประสบการณ์หลากหลายจากงานปฏิบัติการกลุ่มคละสถาบันที่ต้องลงพื้นที่ศึกษาที่กําาหนดให้เพื่อร่วมกันรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์และนําเสนอโครงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าเมืองเก่าและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้ผลงานที่เป็นรูปธรรม ผู้ร่วมโครงการจึงได้รับทั้งความรู้และความประทับใจจากเพื่อนใหม่
ต่างสถาบันและต่างวัฒนธรรมที่ยังสื่อสารกันได้อย่างคล่องแคล่ว และได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ SCG 
Experience ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการไปเมื่อเดือน
ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 9,809,200.00 9,803,709.29 5,490.71 9,910,700.00 9,910,700.00 - 10,014,600.00 9,771,384.14 243,215.86 
งบประมาณเงินรายได้ 13,441,000.00 11,289,683.32 2,151,316.68 15,836,866.98 12,566,135.90 3,270,731.08 13,278,704.43 12,625,052.76 653,651.67 
รวม (บาท) 23,250,200.00 21,093,392.61 2,156,807.39 25,747,566.98 22,476,835.90 3,270,731.08 23,293,304.43 22,396,436.90 896,867.53 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555 
รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 31,840,447.34 25,747,566.98 23,293,304.43 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1,121,978.82 736,763.24 1,169,725.86 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน 20,842,819.11 11,818,545.90 21,310,572.84 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 2,030,708.50 747,590.00 108,864.36 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 459,291.92 377,993.00 742,731.50 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ - 576,195.71 797,380.88 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 2,239,324.10 3,270,731.08 653,651.67 
สินทรัพย์ถาวร 59,265,602.42 54,288,281.49 48,945,464.27 
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 รายรับ-รายจ่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. เงินรายได้จาการจัดการศึกษา  16,377,210.67 10,822,240.00 9,371,957.63 
2. เงินรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 1,121,978.82 1,577,000.00 1,169,725.86 
3. เงินรายได้จากการบริหารงาน 845,550.00 756,600.00 806,205.00 
4. รายได้จากดอกเบี้ย - 9,000.00 13,782.55 
5. รายได้เงินอุดหนุน 423,590.00 120,000.00 241,560.00 
6. รายได้อื่นๆ 326,2917.85 3,069,000.00 1,675,473.39 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 31,840,447.34 16,353,840.00 13,278,704.43 
รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    
1. งบบุคลากร 10,463,965.08 5,016,000.00 10,806,883.51 
2. งบดําเนินงาน 12,897,313.85 3,763,500 7,609,341.58 
3. งบลงทุน 262,563.5 450,000.00 1,085,864.36 
4. งบอุดหนุน 2,229,743.23 1,977,000.00 1,753,514.60 
5. งบอื่นๆ 3,747,537.58 2,535,000.00 1,140,833.15 
รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 29,601,123.24 13,741,500.00 22,396,437.20 
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1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด  ปกีารศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด ประจําปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
( ) 

ไม่เปิดสอน 
(X) 

ภาคปกติ 
( ) 

ภาคพิเศษ 
( ) ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

( ) 
นานาชาติ

( ) แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์             
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  - - - - -  -  -  - 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง - - - - -   -  -  - 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม             
3. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต  - - - - -  -  -  - 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม             
4. หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต - - - -  -  -  - -  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร             
5. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร มหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) - - - -  -  -  - -  

รวม 2 - - - 2 1 5 - 5 - 3 2 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย  
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1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควชิา/สาขาวิชา  ปกีารศึกษา 2555 

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

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์     
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต     

oจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 45 - - 45 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง     

oจํานวนรายวิชาที่เปิดบริการ - - 8 8 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม     

- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต     
oจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 44 - - 44 

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม     
- หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต     

oจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน - 14 - 14 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร     

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร มหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร)     
oจํานวนรายวิชาที่เปิดสอน - 21 - 21 

รวมทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา     
- หลักสูตรทั้งหมด 2 2 1 5 

oจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 89 35 8 132 
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1.9.4 จํานวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใชข้อ้มูลกองกเจ้าหน้าที่) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

1.บุคลากรสายวิชาการ 1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 1 1 1 
ปริญญาโท 32.50 35.50 24 
ปริญญาเอก 13.50 15.50 22 
รวม 47 52 47 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 
ปริญญาเอก 2 2 3 
รวม 2 2 3 

1.3 รวมบุคลากรสาย
วิชาการ 

ปริญญาตร ี 1 1 1 
ปริญญาโท 32.50 35.50 24 
ปริญญาเอก 15.50 17.50 25 
รวมทั้งหมด 49 54 50 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรที่ได้ รบั
มอบหมายให้ทาํวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวม 0 0 0 

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

2.3 รวมนกัวิจยั ปริญญาตร ี 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 
รวมทั้งหมด 0 0 0 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่นๆ 28 26 27 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมร่วมลาศึกษาตอ่/ลาเขียนตํารา/ลาทาํวิจัย) 77 76 77 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท  4 4 6 
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 81 80 83 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
  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 ์(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที)่ 

ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ชาวต่างชาติ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

1 7 3 11 - 1 2 3 - 2 1 3 - 1 1 2 - - - - 1 11 7 19 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม - 6 3 9 - 1 1 2 - - - - - - - - - - 1 1 - 7 6 12 
สาขาวิชาการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม 

- - 3 3 - 2 - 2 - 1 2 3 - - - - - - 1 1 - 3 6 9 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
อาคาร 

- 1 4 5 - 1 2 3 - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - 3 7 10 

รวมทั้งหมด 1 14 13 28 - 5 5 10 - 4 3 7 - 1 1 2 - - 3 3 1 24 26 50 

 
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 24 25 50 29 11 7 3 50 
2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 
4 ลาศึกษาต่อ  - 5 - 5 2 3 - - 5 
5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย - 1 - 1 - 1 - - 1 

รวมทั้งหมด 1 30 25 56 31 15 7 3 56 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 1 24 25 50 29 11 7 3 50 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานด 
ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน   6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            37 

 จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน แยกตามคณุวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์(ใช้ข้อมูล
กองการเจ้าหน้าที่) 

หน่วยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาวต่างชาต ิ รวมทั้งหมด 
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 
สํานักงานเลขานกุาร 5 16 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 17 3 - 
สาขาวิชา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

สาขาวิชาภูมิ
สถาปตัยกรรม 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและ
สภาพแวดล้อม 

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

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางอาคาร 

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

รวม 5 18 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 19 3 - 

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

 

 ข้อมูลสรุปจํานวนอาจารยห์รือนักวิจัยจากสถาบนันานาชาติเดินทางมาสอนหรือวจิัยที่คณะ หรอือาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจยั       
ณ สถาบนันานาชาต ิ

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
อาจารย ์ นักวิจัย อาจารย ์ นักวิจัย 

1. อาจารยห์รือนกัวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรอืวจิัยที่คณะ - - 2 - 
2. อาจารยห์รือนกัวิจัยของคณะทีเ่ดินทางไปสอนหรือวจิัย ณ สถาบันนานาชาติ 1 - 1 - 
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 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
หน่วยงาน จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนา

ตนเอง (ไม่นับซ้ํา) 
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง (จําแนกตามประเภท) 

ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 
สํานักงานเลขานกุาร 14 2 12 - - 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 3 2 1 - 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 2 - 2 - - 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 4 2 - 2 - 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 7 5 1 1 - 
รวม 33 12 17 4 - 

1.9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นับจํานวนหวันิสิตจรงิ) 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมลูวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จากกองแผนงาน) 
สาขาวิชา 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) 35 - 35 45 - 45 41 - 41 46 7 53 53 - 53 220 7 227 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคปกติ 35 - 35 45 - 45 41 - 41 46 7 53 53 - 53 220 7 227 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (รวม) 25 - 25 31 - 31 29 - 29 30 1 31 28 - 28 143 1 144 
- หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรศาสตร
บัณฑิต 

25 - 25 31 - 31 29 - 29 30 1 31 28 - 28 143 1 144 

- ภาคปกติ  -   -   -   -   -   -  
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 60 - 60 76 - 76 70 - 70 76 8 84 81 - 81 363 8 371 
- ภาคปกติ 60 - 60 76 - 76 70 - 70 76 8 84 81 - 81 363 8 371 
- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สาขาวิชา 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) 

10 - 10 - - - 10 - 10 10 - 10 - - - 10 - 10 

- หลกัสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑติ 

10 - 10 - - - 10 - 10 10 - 10 - - - 10 - 10 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ภาคพิเศษ 10 - 10 - - - 10 - 10 10 - 10 - - - 10 - 10 
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 
(รวม) 

18 - 18 7 - 7 25 1 26 39 1 40 21 - 21 60 1 61 

- หลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑติ (นวัตกรรมอาคาร) 

18 - 18 7 - 7 25 1 26 39 1 40 21 - 21 60 1 61 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ภาคพิเศษ  -   -   -   -   -   -  
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด  -   -   -   -   -   -  
- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ภาคพิเศษ  -   -   -   -   -   -  
- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนสิิตระดบัปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รวม) 5 - 5 30 - 30 

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง 

5 - 5 30 - 30 

- ภาคปกติ 5 - 5 30 - 30 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

- นานาชาต ิ - - - - - - 

รวมทั้งหมด 5 - 5 30 - 30 

- ภาคปกติ 5 - 5 30 - 30 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

- นานาชาต ิ - - - - - - 

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 13 - - 13 11 - - 11 4 - - 4 
- ลาออก 7 - - 7 9 - - 9 4 - - 4 
- คัดชื่อออก 6 - - 6 2 - - 2 - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 6 - 6 - 14 - 14 - 3 - 3 
- ลาออก - - - - - 3 - 3 - - - - 
- คัดชื่อออก - 6 - 6 - 11 - 11 - 3 - 3 
ปริญญาเอก (รวม) 1 - - 1 - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - - 
- คัดชื่อออก 1 - - 1 - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 14 6 - 20 11 14 - 25 4 3 - 7 
- ลาออก 7 - - 7 9 3 - 12 4  - 4 
- คัดชื่อออก 7 6 - 13 2 11 - 13 -  - - 

(ใช้ข้อมูลนับถงึวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามลําดับ) 
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 ข้อมูลสรุปจํานวนข้อมลูนสิติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ และนสิิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจยัในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศกึษา 

10 - - - - - 

2. ข้อมูลนิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 - - - - - 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555 (ใช้ข้อมลูกองแผนงาน) 

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

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19 200.18 202.19 201.18 1 : 10.59 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 12 70.06 97.68 83.87 1 : 6.99 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 9 16.56 17.73 17.14 1 : 1.90 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 10 30.53 35.15 32.84 1 : 3.28 
รวมทั้งหมด 50 328.99 364.00 346.49 1 : 6.93 

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงาน 49 50 50 
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 367.71 363.76 346.49 
3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 8) 

1 : 7.50 1 : 7.28 1 : 6.93 
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 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 39 - - 39 - - - - - - - - 39 - - 39 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 21 - - 21 - - - - - - - - 21 - - 21 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม 

- - - - - 10 - 10 - - - - - 10 - 10 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร - - - - - 5 - 5 - - - - - 5 - 5 
รวม 60 - - 60 - 15 - 15 - - - - 60 15 - 75 

 ข้อมูลจํานวนองค์กรนสิิต/ชมุนุมนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 2555 

รายชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จํานวนสมาชิก กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
มี ( ) ไม่มี ( ) 

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37  - 
ชุมนุมกองสถาปัตย์ 35  - 

รวมทั้งหมด               73   
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 ข้อมูลเงนิบริจาคจากศิษย์เก่า (Alumni Donations) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า - 

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________ - 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ - 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิน้ - 

1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 
1.คุณสมบัติทางวศิวกรรมของจี
โอ โพลิเมอร์คอนกรีตท่ีผสมด้วย 
หินฝุ่น 
 

2555 อ . ดร.ปารเมศ กําแหงฤ
ทธิรงค ์ 

ทุนอุดหนุนวจิัย มก . 140,000 - 140,000 

2.การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงค์เพือ่เป็น
ทางเลือกในการเดนิทางที่ย่ังยืน
แก่ผู้อยู่ อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
โดยรอบ สถานบี้านทับช้าง 
 

2555 อ . ดร.สุภาพร แก้ว
กอ เลี่ยวไพโรจน ์ 

ทุนอุดหนุนวจิัย มก .  75,000 
 

- 
 

75,000 

3.การศึกษาความคิดเห็นของ
ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจาก การ
ก่อสรา้งระบบโครงข่าย ไฟฟ้า  :  
กรณีศึกษาผลตอบแทนและการ
เยียวยาของ กฟผ .( หมายเหต ุ- งบ
วิจัยระบุเฉพาะส่วนท่ีได้รับ ) 

2/2555-
1/2557 

อ . สุภาพร แกว้กอ เลี่ยว
ไพโรจน ์  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศ ไทย 

- 140,000 140,000 

4.โครงการวจิัยเพือ่ประเมินหลัก 
สูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาคาร หลักสตูรปรับปรุง  2552  

2/2555-
10/2555 

ผศ . ดร.ชนิกานต ์ย้ิม
ประยูร  

คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ ( ทุน อุดหนนุ
การทํางานวิจัย )  

14,000 - 14,000 

5.โครงการวจิัยเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร ์และทิศทางการวจิัย 
และพัฒนาด้านพลาสติกชีวภาพ  

6/2555-
11/2555 

อ . ดร.คัทลียา จิร
ประเสริฐกุล  

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่ง ชาต ิ

- 10,000 10,000 

6.การวิเคราะห์การตลาด
โครงการศึกษาแผนบริหาร
จัดการธรุกิจ และปรับปรงุแผน
แม่บท ศูนย์การเรยีนรู้การ

4/2555-
10/2555 

อ . ดร.สุภาพร แก้ว
กอ เลี่ยวไพโรจน ์ 

การท่องเที่ยวแหง่
ประเทศไทย  

- 20,000 20,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
ท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ อําเภอปาก
ช่อง จังหวัด นครราชสีมา  
7.สถาปัตยกรรมและอสังหารมิ 
ทรัพย์ท่ีเหมาะสมในการปรบั 
ปรุงผงัเมืองรวมชมุชนเกาะสมุย
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

8/2555-
9/2556 

อ . ดร.ธนภณ พันธเสน  บริษัท  พิพิธภัณฑ์
เอเซีย  จํากัด 

- 100,000 100,000 

8.โครงการออกแบบชิ้นงานจาก 
พลาสติก  

3/2555-
6/2556 

ผศ . ดร.สิงห ์อินทรชูโต  บริษัท เอสซีจ ีเคมิ
คอลส ์จํากัด  

- 350,000 350,000 

9.การประเมินผลกระทบ
หลังจาก การใช ้ UHI  แผนแมบ่ท
ในเมือง ใหญ่ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียง ใต ้

3/2555-
3/2558 

Dr . sigit arifwidodo Mitsui Grant and 
Hiroshima  Univers
ity Grant 

- 50,000  50,000 

10.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
และความสุขในการทํางานของ 
บุคลากรในสถานประกอบการ 
แบบมสี่วนรว่ม  

7/2555-
12/2556 

ผศ .ดร. สรนาถ สินอุไร
พันธ ์ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ สรา้ง
เสริมสุขภาพ 

- 540,000 540,000 

11.การศึกษาผลกระทบด้าน
การจราจร โครงการสว่นต่อ
ขยายโรงงาน บรษิัท แพรคติกา้ 
จํากดั 

2/2555-
3/2555 

นางสุภาพร แก้วกอ 
เลี่ยวไพโรจน ์

บริษัท แพรคติก้า 
จํากดั 

- 88,000 88,000 

12.โครงการสวนนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีย่ังยืน(Learning 
Green Project) 

9/2554-
6/2556 

นายสิงห์ อิทรชูโต กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- 4,600,000 4,600,000 

13.ท่ีปรึกษาออกแบบอาคาร
เขียวโครงการประกวดแบบ
อาคารสํานกังานและสันทนา
การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3/2555-
4/2556 

นางชนิกานต์ ย้ิม
ประยูร 

บริษัท ฟอรมั อารคิ์
เทค จํากดั 

- 10,000 10,000 

โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
1.การศึกษาผลกระทบด้าน
การจราจร โครงการสว่นต่อ
ขยาย โรงงานบริษทัแพร
คติก้า จํากัด  

2/2555  อ . ดร.สุภาพร แก้ว
กอ เลี่ยวไพโรจน ์

บริษัท แพร
คติก้า จํากัด  

- 80,000 80,000 

2.การวางแผนโครงสรา้งเมือง
ของ เกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่
เมือง คาร์บอนต่าํ : วิสัยทัศน์และ
การ ปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีสีเขียว
และ  4 อาร ์ 

5/2555-
10/2555 

 อ. ดร.ธนภณ พันธเสน บริษัท อีอีซี เอ็นจิ
เนียริ่ง เน็ทเวิร์ค 

- 90,000 90,000 

3.โครงการพัฒนาเกณฑ์การ 
ประเมินผลติภัณฑจ์ากวสัดุเหลือ
ใช้  

6/2555-
5/2556 

ผศ . ดร.สิงห ์อินทรชูโต  กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

- 900,000 900,000 

4.การวางแผนโครงสรา้งเมอืงของ 
เกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสูเ่มอืง 
คารบ์อนต่าํ   ชุมชนคนเดนิเทา้  

5/2555-
12/2555 

อ . ดร.สุภาพร แก้ว
กอ เลี่ยวไพโรจน ์

บริษัท อีอีซี เอ็นจิ
เนียริ่ง เน็ทเวิร์ ค 

- 50,000 50,000 

5.การพัฒนาปรับปรุง
องค์ประกอบ ของหน้าตา่งเชิง

10/2552-
10/2556 

อ . ดร.โสภา วิศิษฏศั์กดิ ์ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการมก . 

-  750,000  750,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
สถาปตัยกรรม  เพื่อการประหยัด
พลังงาน  
6.ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อ
สภาวะนา่ สบายและการใช้
พลังงานอาคาร พักอาศัยใน
ประเทศไทย  

5/2551-
6/2556 

อ . ดร.โสภา วิศิษฏศั์กดิ ์ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการว ิจัย  

-  224,000  224,000 

รวม    229,000 8,002,000 8,231,000 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจําปี  
2553 2554 2555 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.)    
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ระดับชาติ 12 4 10 

ระดับ
นานาชาต ิ

1 14 11 

รวม 13 18 22 
จํานวนบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 3 4 9 
ระดับ

นานาชาต ิ
0 14 7 

รวม 3 18 16 
จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ระดับชาติ 0 0 0 

ระดับ
นานาชาต ิ

0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 0 0 0 
ระดับ

นานาชาต ิ
0 0 0 

รวม 0 0 0 
จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปี
การศึกษา) 
 
 

ระดับชาติ n/a 10 1 
ระดับ

นานาชาต ิ
n/a 0 10 

รวม n/a 10 11 
จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ีนําเสนอผลงานวิชาการ (ปี
การศึกษา) 

ระดับชาติ n/a 1 1 
ระดับ

นานาชาต ิ
n/a 11 10 

รวม n/a 12 11 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 
 

ระดับชาติ 0 0 0 
ระดับ

นานาชาต ิ
0 0 0 
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รายละเอียด ประจําปี  
2553 2554 2555 

 รวม 0 0 0 
จํานวนงานวิจัยท่ีได้สร้างนวัตกรรมใหม่ (ปีการศึกษา) ในประเทศ 0 5 4 

ต่างประเทศ 0 0 0 
รวม 0 5 4 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 2 0 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 2 0 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ในประเทศ 0 0 0 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน 5,996,550 1,140,000 229,000 
ภายนอก 3,840,000 6,952,000 8,002,000 

รวม 9,836,550 8,092,000 8,231,000 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 110,000 0 0 
ภายนอก 1,990,000 2,500,000 2,094,000 

รวม 2,100,000 2,500,000 2,094,000 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 5 3 3 
ภายนอก 5 2 13 

รวม 10 4 16 
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1. โครงการพัฒนาเกณฑ์การ ประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 

 

2. โครงการสถาปัตยกรรมและอสังหาริม ทรัพยท์ี่เหมาะสมในการปรับ ปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
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 ข้อมูลสรุปจํานวนสถาบนัทีมี่ข้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 

ประเทศที่มีความร่วมมือ จํานวนสถาบันที่มีความร่วมมือ (MOU) จํานวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ (MOU) 
2551 2552 2553 2554 2555 2555 

ฝรั่งเศส 1 1 1 1 1 2 

เยอรมัน 0 1 2 2 1 1 

ลาว 0 0 0 0 1 5 

อินโดนีเซีย 1 1 1 1 1 0 

ออสเตรเลีย 1 0 0 1 1 0 

เกาหลีใต้ 0 0 0 0 1 1 

เนเธอร์แลนด์ 0 0 1 1 1 2 

สหรัฐอเมริกา 2 2 1 0 0 0 

1.9.7 การบริการวชิาการ  (เนน้การบริการสงัคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หนว่ยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชน
ที่สนับสนุนโครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก  

1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    
1.โครงการ สวนนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ท่ีย่ังยืน (Learning Green 
Project) 

นายสิงห์ อินทรชูโต กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

-      460,000 

2.การศึกษาผลกระทบด้าน
การจราจร โครงการสว่นต่อขยาย
โรงงาน บริษัท แพรคติก้า จาํกัด 

นางสุภาพร แก้วกอ เลี่ยว
ไพโรจน ์

บริษัท แพรคติก้า จํากดั -  8,000 

3.การวางผงัอย่างย่ังยืนสําหรับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555 

นายธนภณ พันธเสน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา
เมือง ท้ังฝ่ายกาํหนดนโยบาย 
ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝา่ยออกแบบ
และวางผัง รวมท้ังประชาชน
ท่ัวไป อาจารย์ นสิิต และ
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

 - 50,400 

4. ท่ีปรึกษาการออกแบบอาคาร
เขียว โครงการประกวดแบบอาคาร
สํานักงานและสันทนาการ การ
ไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

นางชนิกานต์ ย้ิมประยูร บริษัท ฟอรมั อารคิ์เทค 
จํากดั 

-  1,000 

5. จ้างควบคุมงานปรับปรงุภูมิทัศน์ 
ศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจาํลอง) 
และศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน 

นายฐิติวุฒิ ชัยสวสัดิ์อาร ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

-  89,000 

6. ท่ีปรึกษาออกแบบอาคารและ
ออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่ทํา
การการไฟฟ้านครหลวง เขต
ลาดพร้าว 

นายฐิติวุฒิ ชัยสวสัดิ์อาร ี การไฟฟ้านครหลวง -  553,426.60 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชน
ที่สนับสนุนโครงการ 

จํานวนครั้งที่ให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก  

7. โครงการอบรมการออกแบบจัด
สวนและภูมิทัศน์ดว้ยคอมพิวเตอร ์

นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ ์ สํานักงานสวนสาธารณะ 
สํานักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร 

-  27,210 

8. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์สวน
พักผ่อนภายในอุทยานพุทธมณฑล 

นายนันทชัย ไตรรตัน์วงศ์ กระทรวงการต่างประเทศ -  45,000 

9. โครงการพัฒนาเกณฑก์าร
ประเมินผลติภัณฑท่ี์ผลิตจากวัสดุ
เหลือใช้ 

นายสิงห์ อินทรชูโต กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  90,000 

10. โครงการออกแบบอาคาร
ปฏิบัติการดา้นวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและอาคารกจิกรรมนิสิต 

นายเอกรินทร์ อนกุูลยุทธ
ธน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

-  165,000 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างแบบจาํลองข้อมลูอาคาร 

นายศิรเดช สุรติ Architecture Engineering 
49 

-  14,670 

12. ท่ีปรึกษาจัดทํากรอบแนวคิด
การเขา้ร่วมงาน The Universal 
Exhibiton Milano 2015 

นายรัชด ชมภูนิช กรมสง่เสรมิการเกษตร 
กระทรวงการเกษตรและ
สหกรณ ์

-  200,000 

รวม 1 11 1,703,707 
2. ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลสํานักงานบรกิารวิชาการ    
1. แบบจาํลองสามมิติ โครงการ 
ศึกษาความเหมาะสมในการ 
จัดทําแนวเชื่อมตอ่ทางนิเวศ 
วิทยาของผืนป่าในกลุ่มปา่ท่ีสาํคัญ
ของประเทศไทย 

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อาร ี
 

ภาควิชาอนุรกัษวทิยา  
คณะวนศาสตร ์
 

 - - 

2. ออกแบบห้องแสดงรายการ 
วิทยุโทรทัศน์ (สตูดิโอ) 

อ.จตุพล อังศุเวช 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

 - - 

3. ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณเรอืน 
เพาะชําและคลองนืท้ิงด้านขา้ง 

อ.ประภัสรา นาคะ 
 

ภาควิชาพฤกษศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

 - - 

4. ออกแบบปรับปรุงอาคารและ
ห้องปฏิบตัิการวจิยั 

อ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 
 

ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร์ 

 - - 

รวม 4 0 - 
รวมทั้งสิ้น 5 11 1,703,707 
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1. โครงการวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555 
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2. โครงการจ้างควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศนูย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจําลอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โซน 

 

 

 

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

2553 2554 2555 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 7 11 12 
จํานวนคนที่ได้รับบริการ 7 45 12 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 4,823,750.00 9,168,500.00 17,037,070.00 
มูลค่า (บาท) 482,375.00 916,850.00 1,703,707.00 

 
1.9.8 การบรหิารและการจดัการ 

รายการ ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับ
ซํ้า) 

n/a 22 14 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไม่นับซํ้า) 

n/a 10 3 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

n/a 12 11 
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รายการ ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไม่นับซ้ํา) 

n/a 17 5 

- ด้านการวิจัย n/a 15 3 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม n/a 2 - 
- ด้านอื่นๆ n/a 3 2 
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ํา) 

n/a 3 - 

- ด้านการวิจัย n/a - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม n/a - - 
- ด้านอื่นๆ n/a 1 - 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ํา) 

n/a - 1 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

n/a - 1 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

n/a 1 - 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)  

n/a 3.06 4.80 

 
1.9.9 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1.  โครงการ “เปล่ียนขยะใหเ้ปน็ทอง : รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าใหว้สัดุเหลือใช้ สําหรับ
ปีงบประมาณ 2552 – 2553” 
2.  โครงการเกษตรศาสตร์รกัษ์ส่ิงแวดล้อม การออกแบบจากเศษวัสด ุ
3.  โครงการ AKU Knowledge Unit การจัดตั้งศูนย์ให้คําปรกึษาทางนวตักรรมอาคาร (CBIT) 

2554 1. โครงการ “เปล่ียนขยะใหเ้ปน็ทอง : รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าใหว้สัดุเหลือใช”้ 
2. โครงการเกษตรศาสตรร์ักษ์ส่ิงแวดล้อม การออกแบบจากเศษวัสด ุ
3. AKU Home Room 

2555 1. โครงการ"การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาต ิ
พันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ําาภาคกลางของประเทศไทย" ตั้งแต ่พ.ศ.2552 – 2555  
2. โครงการ “Waste to Wealth” และ “ScrabLab” 
3. รางวัลคุณภาพแห่งปีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับดี ครั้งที่ 6 
ประจําป ี2555 
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1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย  
ชื่ออาคาร ปีที่เริ่ม

ใช้ 
พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตาราง
เมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยัด
พลังงาน (ใช่/

ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางอาคาร 

2540 3,857.27 ไม่ใช่ 

 
2 อาคารคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
2541 11,373.12 ไม่ใช่ 

 

• ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

• พ้ืนที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นที่แนวราบทั้งหมด  12,400.00 ตารางเมตร 

2. พื้นที่ชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  4,167.43 ตารางเมตร 

3. พื้นที่ท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

ทางเท้าเป็นคอนกรีต+ตัวหนอน 2,098.80 ตารางเมตร 
ลานจอดรถคอนกรีต 1,206.50 ตารางเมตร 

4. พื้นที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area  441.60 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 5,371.87 ตารางเมตร 

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท - 
2. รถจักรยานยนต์ 1 
3. รถจักรยาน - 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555  
จากการดําเนินงานในรอบปีของคณะสถาปัตยกรมมศาตร์ตามภารกิจ 5 ข้อ คือ 
1. การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม 
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการเรียนการสอนด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ให้บริการวิชาการแบบบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ

วิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างองค์ความรู้ขององค์กรให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทําแผนเชิงรุกเพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าว ซึ่งคณะฯ ได้มีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน ได้มีการจัดการสภาพแวดล้อมอาคารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ จํานวน 2 โครงการ การสร้างภาพลักษณะองค์กรด้านสถาปัตยกรรมสีเขียวและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ เป็นผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย การสร้างขวัญและกําลังใจ
และสร้างความเชื่อมั่นภายในองค์กรด้วยการสร้างบุคลากรต้นแบบทุกระดับ จํานวน 2 โครงการ เป็น
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความย่ังยืน  
- มีการประยุกต์ใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวกับการเรียนการสอน โดยมีโครงการสนับสนุนกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศ โดยสอดแทรกแนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวในกิจกรรม
ดังกล่าว อาทิเช่น โครงการออกค่ายอาสาชนบทโครงการยุวฑูตสถาปัตย์ (อัตลักษณ์สถาปัตย์เกษตร) 

- คณะฯ ได้มีโครงการพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบรับกับการเปิดประชาคมอาเซียนและการ
จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการซึ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่ได้ทํา 
MOU และการพัฒนา MOU ใหม่กับเครือข่ายสถาบันสถาปัตยกรรมอาเซียน โดยในปีนี้ได้มีการรับ
นิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Kassel ประเทศเยอรมันนี จํานวน 3 คน มีการรับนิสิต
แลกเปลี่ยนจาก Faculty of Architecture, Souphanouvong Universityประเทศลาวจํานวน 3
คน และมีการรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux ประเทศฝรั่งเศสจํานวน 4คน โดยมีการส่งคณาจารย์จํานวน 1คน ไปอบรม
และทําวิจัยที่Massachusetts Institute of Technologyประเทศสหรัสอเมริกา 

- การจัดโครงการแสดงนิทรรศการและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ภายใน โครงการ 
AKU Green Forum ทําให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวบรวมองค์ความรู้ด้าน Green 
Architecture and Environment  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับ
นิสิตกับสถาบันการศึกษา/สมาคมวิชาชีพและสํานักงานสถาปัตยกรรมด้วยการจัดฝึกอบรมใน
โครงการหลักAKU Green Training Program และการทัศนศึกษา AKU Green Trip อาทิเช่น 
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการ 
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Scrap Training Course ซึ่งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งทําให้
ได้เครือข่ายความร่วมมือกับส่วนวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับองค์กรนิสิตเก่า การให้บริการหลังจบการศึกษา โดยโครงการ AKU Alumni Forum 
โครงการ AKU Awards ซึ่งได้เป็นการยกย่องชูบุคลากรและนิสิตปัจจุบัน/ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่น
โดยได้ดําเนินการตามเป้าหมาย 

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

ประชุมต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ เว็บไซต์ ตัวแทนสาขาวิชา อย่างต่อเนื่อง 
- บูรณาการระบบการติดตาม มีการติดตามงานในที่ประชุมระดับคณะฯ ระดับสาขาวิชา ด้วยแบบ

สํารวจ และแบบบันทึกงานทีสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งมีกําหนดการรายงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน รวมทั้ง
การเก็บหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพไว้ล่วงหน้า 

- บูรณาการผลประโยชน์ มีการออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่
คณะฯ และหน่วยงานย่อยเพื่อรวบรวมผลประโยชน์ที่ชัดเจน และการรับผลประโยชน์ร่วมกันแทน
การรวมศูนย์ 

- บูรณาการกฎระเบียบ ทบทวนระเบียบบุคคลเพื่อการจัดเวลาสําหรับการทําวิจัยและเขียนบทความ 
รวมท้ังการกําหนดภาระงานให้ส่งเสริมการทําวิจัยได้มากขึ้น และมีการกําหนดเกาณฑ์เพื่อมอบ
รางวัลผุ้ผลิตผลงานตีพิมพ์ดีเด่นแห่งปี 

- บูรณาการระบบสารสนเทศ พยายามบูรณาการระบบเก็บข้อมูลของคณะฯ สํานักประกันคุณภาพกับ
ข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

- การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยดําเนินการสํารวจความเช่ียวชาญของอาจารย์ ประสบการณ์ และ
ความเห็นที่มีต่อสถาปัตยกรรมสีเขียว และมีการปรับปรุงโครงการโดยการปรับปรุงเว็บไซท์ของ
คณะฯ โดยการลงฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัย 

- การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม ได้จัดทําโครงการปรับปรุง
มาตรฐานการออกแบบ การออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะฯ 
และหน่วยงานย่อย การจัดทํามาตรฐานค่าบริการวิชาชีพออกแบบกิจกรรที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
การปรับปรับอัตราค่าบริการวิชาชีพ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเมิณผลการใช้อาคาร และ
การสร้างแรงจูงใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบ 

- มีการจัดโครงการบูรณาการบริการออกแบบกับการเรียนการสอน โดยผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผ่านมาได้จัดระบบการกระตุ้น สนับสนุนการบันทึก รายงาน และ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  

- มี โครงการ AKU Green Expression อาทิเช่น นิทรรศการผลงานคณาจารย์และนิสิตเด่นในรอบปี 
และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องการวางผังเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศเทยปี 
2555 ภายใต้หัวข้อ การเรียนรู้ประสบการณ์สู่การเตรียมจัดทําคู่มือเตรียมความพร้อมสู้น้ําท่วมของ
ชุมชนไทยภาคกลางโครงการงานวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปีการศึกษา 2555 

- โครงการAKU Research Academy สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่พัฒนาผลงานตีพิมพ์/ข้อเสนอโครงการ 
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- โครงการAKU Research Primary Course สําหรับบุคลากรที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานการทําวิจัยอย่าง
เพียงพอ 

4. การพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรธุรกิจทางปัญญา มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการสู่หน่วยธุรกิจทาง
ปัญญา ดังนี้ 
- การยกเว้นการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะฯ สําหรับ CBIT ในช่วงปีแรกของการดําเนินงาน 
- มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านความยั่งยืนของเมืองและสภาพแวดล้อม มีรายได้จัดสรร

สู่คณะฯ และสาขาวิชามากขึ้นทําให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในหน่วยงานและหน่วยงานย่อย 
- มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ พัฒนาช่องทางและโครงการด้านการหารายได้เข้าสู่องค์การ แผนกลยุทธ์

การเงินขององค์การ 
- การแต่งต้ังที่ปรึกษาคณบดีด้านกลยุทธ์การเงิน 
- การออกระเบียบว่าด้วยการกําหนดและการจัดสรรค่าให้บริการให้แก่คณะและหน่วยงานย่อย 
- การจัดทํามาตรฐานค่าบริการวิชาชีพออกแบบ 
- การปรับปรุงระบบควบคุมทางการเงินเพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละโครงการ 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวชิา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตาม
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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 ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค ์และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบณัฑิต  

4.33 4.33 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 5.00 4.19 4.35 5.00 4.22 4.38 4.62 4.62 4.19 4.48 4.50 4.50 4.22 4.41 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.50 4.67 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.67 4.50 - 4.67 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93 5.00 5.00 4.86 4.93 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.80 4.80 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.96 5.00 5.00 4.80 4.96 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 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 2555 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.87 4.87 - 4.78 4.78 5.00 5.00 4.87 4.93 5.00 5.00 4.78 4.89 

เฉลี่ยภาพรวม 4.49 4.49 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ 
สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมายเหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ      5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  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 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ของคณะให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการกําหนดให้
อาจารย์ และบุคลากรในคณะได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนของคณะ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น (เอกสาร 1.1-
1-1) และจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ของคณะ (เอกสาร 1.1-1-2) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะ (เอกสาร 1.1-1-
3) ทั้งนี้ คณะได้มีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน และเอกลักษณ์ของคณะให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะฯ 
จึงมีการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของคณะฯจาก สถาปัตยกรรมยั่งยืน เป็น สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสาร 1.1-1-4) 

2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว ได้มอบหมาย
ให้หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจําคณะฯ นําไปถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์
และบุคลากรภายในสังกัด (เอกสาร 1.1.2-1) รวมทั้งขึ้นเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 1.1-2-2) และ
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บอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสาร 1.1-2-3) เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะได้รับทราบทิศทางการ
ดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ 

3. มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (เอกสาร 1.1-3-1) เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่ครอบคลุมทุก
พันธกิจ (เอกสาร 1.1-3-2) ซึ่งในแต่ละส่วนจะแจกแจงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อนําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณประจําปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่าย
โอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (เอกสาร 1.1-3-3) 

4. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีมีการกําหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
ใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (เอกสาร 1.1-4-1, 1.1-4-2) อีกทั้งมีการปรับแผนตามองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพที่ได้คะแนนระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 โดยอ้างอิงการบ่งชี้ตามการประกันคุณภาพ (เอกสาร 
1.1-4-3) ซึ่งเป็นการนําผลจากการประกันคุณภาพไปผสมผสานกับการทํางานปกติ  

5. แผนปฏิบัติการของคณะฯ มีการจัดทําในรูปแบบปฏิทินการปฏิบัติงานในทุกพันธกิจ เพื่อให้ผู้ติดตามการ
ดําเนินงานสามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ โดยจะมีการกํากับติดตาม
กันเป็นลําดับช้ันอย่างเป็นระบบ จากผู้ติดตาม ถึงผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ (เอกสาร 1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงาน และมีการรายงานในที่ประชุมกรรมการประจําคณะ เรื่อง การติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยมีการรายงานความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ในทุกแผนงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพันธกิจที่ไม่สามารถดําเนินงานตามเป้าหมายมีการ
ช้ีแจงเหตุผลในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อนํามาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน/ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง (เอกสาร 1.1-6-1, 1.1-6-2, 1.1-6-3, 1.1-6-4) 

7. ในรอบไตรมาสที่ 4 ของการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้มีการทราบผลจากการประกัน
คุณภาพ ปี 2554 และได้มีการพิจารณาเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ (เอกสาร 1.1-7-1) โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ และผู้บริหารคณะฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) เพื่อกําหนดแผน
เชิงรุกในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในปีถัดไป โดยมีการรวบรวม SWOT Analysis จาก
หน่วยงานเพื่อให้ทีมผู้บริหารระดับนโยบายได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานในรอบ 1 ปี โดยท่ีประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบ (เอกสาร 1.1-7-2) 

8. จากแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 2553-2556 และแผน-ผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2554 (เอกสาร 1.1-
8-1) ได้มีการปรับปรุงโดยนําผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา ที่แจ้งผ่านที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯจาก
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ (เอกสาร 1.1-8-2) เพื่อนําไปประชุมปรับแผนในปีงบประมาณ 2555 และ 2556  
โดยการพิจารณาในการปรับแผนในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร 1.1-8-3) และที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ (เอกสาร 1.1-8-4) และได้แจ้งแผนปฏิบัติการที่ปรับแล้วต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และนําเป็นแนวทางในการเสนอแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (เอกสาร 1.1-8-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 SWOT Analysis 
1.1-1-2 แผนกลยทุธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2553– 2556 
1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558)  
1.1-1-4 บันทึกช่วยจําการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนฯ ประจําปี 2555 และประจาํปี 2556 
1.1-2-1 หนังสือเวียน เรื่อง แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th 
1.1-2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนกลยุทธ์ 
1.1-3-1 แผนที่กลยุทธ์ 
1.1-3-2  แผนกลยทุธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2553-2556 
1.1-3-3 รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558)  
1.1-4-2 หนังสือเวียน เรื่อง แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
1.1-4-3 รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง 

การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผลประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
1.1-5-1  หนังสือเวียน เรื่อง แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 1/2555  

วันที่ 25 มกราคม 2555  วาระที่ 6.1.1  เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏบัติการ 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 6/2555  
วันที่ 27 มิถุนายน 2555  วาระที่ 6.1.1  เรื่อง การติดตามแผนปฏิบัติการ 2555 ครั้งที่ 2 

1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ครัง้ที่ 9/2555  
วันที่ 26 กันยายน 2555  วาระที่ 6.1.2  เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติราชการ
ตามแผน  

1.1-6-4 รายงานแผนและผลการปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 

 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
และ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานของคณะฯ 

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง การ
จัดทําแผนเชิงรุกในการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของคณะฯ 

1.1-8-1 หนังสือเวียนเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 แก่คณะกรรมการประจําคณะฯ 
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555  

เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 มกราคม วาระที่ 2.6 

เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผลการประเมินและการปรับการ
ทํางานทางด้านประกันคุณภาพฯ 

1.1-8-4 บันทึกช่วยจําการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนฯ ประจําปี 2557 วาระการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผล
ประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 

1.1-8-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 เมษายน 2556 เรื่อง 
การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผลประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 เนื่องจากยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปี
การศึกษา 2555) พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก โดยการ
ดําเนินงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก คือ การมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเพิ่มขึ้นของ
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีระบบห้องสมุด จัดหา
อุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต และผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แต่อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานในระดับดี คือ 
ด้านบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านการพัฒนาอาจารย์ (สมศ. 14) โดยผลการดําเนินงาน
ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คือ คณะมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นจํานวนน้อย ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต              4.48 4.41   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลกัสตูร 

ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมวีุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

33 35 25 44.64 25 44.64 3.72 3.72   
56 56 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

n/a 13 12.24 12.24 5.00 5.00   

2.3 อาจารย์ประจาํท่ีดาํรง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

17 18 10 17.86 10.0 17.86 2.98 2.98   
56 56 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0 0 0 0 0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจดัการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธผิลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
2.8 ระดับความสาํเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรท่ีีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 97 98 45 88.24 45 88.24 4.41 4.41   

51 51 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน     51 60       
  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     60 60       

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีได้
งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     45 45       

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     0 0       

  จํานวนบัณฑิตท่ีมงีานทําก่อน
เข้าศึกษา 

คน     0 0       

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอปุสมบท 

คน     0 1       

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน     0 6       
  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ทํางาน 
คน     0 8       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีไดง้าน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน     15,000.00 15,000.00       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.67 3.95 3.82 3.96 3.82 3.96   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 22 23 3.25 27.08 3.25 29.55 5.00 
  

5.00 
  

  

12 11 

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโททั้งหมด 

คน     12 11       

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ
(proceeding)  

ผลงาน     5 2.50 5 2.50       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
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ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาต ิ

ผลงาน     1 0.75 1 0.75       

  มีการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00  ไม่
ประเมิน 

0 0     

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 

คน     0 0       

 มีการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

 มีการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพใ์นวารสาร 

วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสดุใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดสว่น 0 0 237 4.23 237.00 4.23 3.53 3.53   
56 56.00 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     16 32.00 16.0 32.00       
  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน     15 75.00 15.0 75.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตร ี
คน     1 1.00 1.0 1.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     9.0 27.00 9.0 27.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     5 30.00 5.0 30.00       

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญา
ตร ี

คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญา
โท 

คน     4.0 20.00 4.0 20.00       

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญา
เอก 

คน     3 24.00 3.0 24.00       
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ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     1 8.00 1.0 8.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     2 20.00 2.0 20.00       

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ในข้อ 4 กรณหีลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ม่มีการประเมิน) 

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

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

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการดําเนินการด้านวิชาการโดยประสานงานกับกองบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย มีการใช้คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร 
2.1-1-1) และได้กําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพของคณะฯ ในการทําหน้าที่กํากับดูแล 
พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ โดยทํางานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นระบบและ 
กลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรทุกขั้นตอน (เอกสาร 2.1–1-2) โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และปรัชญาของคณะฯ และให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของสกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภา
สถาปนิก (เอกสาร 2.1-1-3) โดยมีการประเมินผลและติดตาม การดําเนินงานของหลักสูตรต่างๆอย่าง สม่ําเสมอ อีก
ทั้งยังได้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ กํากับดูแลการ
ดําเนินงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เอกสาร 2.1-1-4, 2.1-1-5, 2.1-1-6, 
2.1-1-7) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่มีการขอปิดหลักสูตร แต่ยึดแนวทางและขั้นตอนการเปิด/ปิดหลักสูตร 
และรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร 2.2-1-1, 2.2-1-2)  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่ ดํ า เนินการ เปิดสอน  จํ านวน  5  หลักสูตร  ไ ด้แ ก่            
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการวางผังเมืองและ 
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) และหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (เอกสาร 2.1–3-1) โดยอยู่ภายใต้ 4 สาขาวิชา มีการประเมินผล การ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และมีการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (เอกสาร 2.1–3-2, 2.1-3-3) โดยได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้หลักสูตรในระดับ ปริญญาตรีมีจํานวน 
2 หลักสูตรคือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร บัณฑิต เป็นหลักสูตร
สาขาวิชาชีพโดยได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก (เอกสาร 2.1-3-4, 2.1-3-5) อย่างไรก็ตามคณะมิได้นับรวม
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร เนื่องจากเป็น หลักสูตรสหวิทยาการที่ได้ทําการเรียน
การสอนและดําเนินการร่วมกับภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จัดทําการประกันคุณภาพของหลักสูตร ดังกล่าว และปัจจุบันได้งดรับนิสิตแล้ว นอกจากนี้ในปี
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การศึกษา 2555 ที่ผ่านมายังมีโครงการจัดต้ังหลักสูตร การออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท รวมเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตรด้วย 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ (เอกสาร 2.1-4-1) ทํา
หน้าที่ ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานทางด้านวิชาการ ได้แก่ การเรียนการสอน ระบบการเปิด-ปิดหลักสูตร 
รวมทั้ง ควบคุมให้แต่ละหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ 
กําหนด (เอกสาร 2.1-4-2, 2.1-4-3, 2.1-4-4, 2.1-4.5) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล ให้มีการ 
ดําเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อข้างต้น (เอกสาร 2.1-5-1) เช่น คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 ที่เริ่มใช้
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร
และติดตามผลการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่กําหนด (เอกสาร 2.1-5-2, 2.1-5-3) 

6. มหาวิทยาลัยไม่มีการประเมินเกณฑ์มาตรฐานในข้อนี้ 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง ดังนั้นจึงมีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เอกสาร 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 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

 

 

 

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผังเมืองและสภาพแวดล้อม  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

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

2.1-1-4 - รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ปี 2553 
- เอกสารอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2551 
- รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรภูมิสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 
- รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาคาร ปี 2553 
- รายงานวิจัยเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง ปี 
2554 

2.1-1-5 - หลักสูตรที่เปดิสอนได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน  
- เอกสารอนุมัติหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย  
- เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก  
- เอกสารอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพ 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 

- เอกสารอนุมัติหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
- เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            72 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
- เอกสารอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1-3-2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.1-3-3 เอกสาร มคอ.2  
2.1-3-4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาสถาปนิก 
2.1-3-5 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนยีบัตร หรือวุฒิบัตรใน

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญสถาปนิก และขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก พ.ศ.2548 

2.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

2.1-4-2 มคอ.7 
2.1-4-3 เอกสารกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2.1-4-4 - หลักสูตรที่เปดิสอนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เอกสารอนุมัติหลักสูตรต่างๆ จากสภามหาวิทยาลัย 
- เอกสารรับรองหลักสูตรต่างๆ จากสภาสถาปนิก 
- เอกสารอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุงต่างๆ 

2.1-4-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพ 

2.1-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง 
- คําสั่งแต่งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 

2.1-5-2 เอกสารกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2.1-5-3 มคอ.7 
2.1-7-1 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขาดของปริญญาเอก) 
2.1-7-2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตรสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
- หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 33 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 50 คน ลาศึกษา
ต่อ 6 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 25 คน สําหรับในปีการศึกษา 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอาจารย์
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 50 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 17.50 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
650

25 ×
+

  =  44.64 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

44.64×   =  3.72  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 

  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

+
100 

650

25 - ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

+
100

450

17.50  

               = 44.64 – 32.41    = 12.24 

  คะแนนที่ได้   =  5
12

12.24×   =   5.10  = 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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ผลการประเมนิตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 15.50 29.25 17.50 32.41 25 44.64 2.44 2.70 3.72 ร้อยละ 
33 

บรรล ุ ร้อยละ
45 53 54 56 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 12.24 - - 5.00 na บรรล ุ 12.50 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 15.50 29.25 17.50 32.41 25 44.64 2.44 2.70 3.72 ร้อยละ 
33 

บรรล ุ ร้อยละ
45 53 54 56 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 12.24 - - 5.00 na บรรล ุ 12.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 แบบฟอร์มการคํานวณร้อยละของอาจารย์ประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอก 
2.2-2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อจําแนกตามวุฒิ

การศึกษา ในปีการศึกษา 2555 
2.2-3 แผนการขอตําแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อของบุคลากร 
2.2-4 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 17 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 50 คน ลาศึกษา
ต่อ 6 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน รองศาสตราจารย์ 7 คน และศาสตราจารย์ 3 คน  

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

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 
6  50

10 ×
+

  =  17.86 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

17.86×   =  2.98  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    

 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ × 100

56

10 - ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ × 100

54

9   = 17.86 – 16.67 = 1.19 

 คะแนนที่ได้   =  5
6

1.19 ×   =   0.99 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 8.50 16.04 9 16.67 10 17.86 2.67 2.78 2.98 ร้อยละ 
17 

บรรลุ ร้อยละ
18 53 54 56 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 - - 1.19 - - 0.99 na บรรล ุ 1.50 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 8.50 16.04 9 16.67 10 17.86 2.67 2.78 2.98 ร้อยละ 
17 

บรรลุ ร้อยละ
18 53 54 56 

เงื่อนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 - - 1.19 - - 0.99 na บรรล ุ 1.50 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 แบบฟอร์มการคํานวณร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 
2.3-2 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2555 
2.3-3 แผนการขอตําแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อของบุคลากร 
2.3-4 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 

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 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ และบุคลากรสาย 

สนับสนุน โดยมีแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ (เอกสาร 2.4-1-1) มีการทบทวนเป้าหมายและผลการดําเนินงานของ 
แต่ละหลักสูตรร่วมกันทั้งคณะเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาอาจารย์ให้พร้อมสําหรับการสร้าง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการบูรณาการภายในคณะ (เอกสาร 2.4-1-2) มีการวิเคราะหฺ์จุดอ่อนจุดแข็ง ในการ
ทํางาน ด้านต่างๆของคณะ (เอกสาร 2.4-1-3) มีระบบสนับสนุนและติดตามเรื่องการพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะด้าน
การ ขอตําแหน่งทางวิชาการ (เอกสาร 2.4-1-4) มีการสํารวจหัวข้อที่อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุนต้องการให้
มีการอบรมหรือมีการจัดการความรู้ (เอกสาร 2.4-1-5) และมีการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และ
การวัดผลโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้การอบรมโดยเฉพาะ (เอกสาร 2.4-1-6) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด โดยมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์ 
อักษร (เอกสาร 2.4-2-1) มีการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร (เอกสาร 2.4-2-2, 
2.4-2-5) และมีโครงการเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร และการติดตามให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร และ
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แผนอัตรากําลัง โดยสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาเรื่องภาระงานที่ถือว่ามีความสําคัญเกี่ยวข้องกัน (เอกสาร 2.4-2-3, 
2.4-2-4, 2.4-2-6, 2.4-2-7, 2.4-2-8, 2.4-2-9) นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ AEC โดยเฉพาะใน
ส่วนของบุคลากรที่ต้องเพิ่มการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ จึงมีการจัดการอบรมและประเมินผล (เอกสาร 2.4-2.10) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน (เอกสาร 2.4-3-1) การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากร (เอกสาร 2.4-3-2) 
การมีระบบครูพ่ีเลี้ยงด้านการทํางานวิจัยโดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (เอกสาร 2.4-3-3) การส่งเสริมการ
สื่อสาร การแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือกันในองค์กรผ่านโครงการสัมมนา (เอกสาร 2.4-3-4, 2.4-3-5) 
และการสนับสนุนนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร (เอกสาร 2.4-3-6) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ 
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีโครงการ พัฒนา
งานประจําให้เป็นงานวิจัย Routine to Research (เอกสาร 2.4-4-1) มีการจัดอบรมด้านเทคนิคการสอน การ
วัดผล (เอกสาร 2.4-4-2) การจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการความรู้และทักษะจากโครงการต่างๆ เช่น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ (RAF) (เอกสาร2.4-4-3) 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร โดยมีการประเมิน ก่อนและหลังอบรม 
(เอกสาร 2.4-4-4) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและ 
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ และมีการ
ดําเนินงาน (เอกสาร 2.4-5-1, 2.4-5-3) รวมถึงการประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ผ่านป้ายในพื้นที่สาธารณะ ของคณะ 
(เอกสาร 2.4-5-2) และมีการถ่ายทอดเรื่องจรรยาบรรณด้านการวิจัย (เอกสาร 2.4-5-4) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2555 
และแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 และผลการดําเนินงาน และประเมินผลการสอน 
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร (เอกสาร 2.4-6-1, 2.4-6-2, 2.4-6-3) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ 
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจําปี
งบประมาณ 2555 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 และผลการดําเนินงานรวมทั้ง
นําไปใช้ ในการสัมมนาคณะประจําปี ส่วนโครงการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรที่ได้จัดทําขึ้นในปีที่ผ่านมา ก็ได้
มีการ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (เอกสาร 2.4-7-1, 2.4-7-2, 2.4-7-3, 2.4-7-4)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-1 แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2555-2559 
2.4-1-2 โครงการสัมมนาวิชาการประจําปี เรื่อง “การทบทวนทศิทางและเป้าหมายการผลิตบัณฑิต” 
2.4-1-3 ข้อมูล SWOT Analysis ของคณะ 
2.4-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 1 สงิหาคม 2555 เรื่อง 

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2.4-1-5 ผลสํารวจหัวขอ้ที่ต้องการได้รับการอบรมของสํานักงาน 
2.4-1-6 โครงการอบรมวิชาการประจําปี 2555  
2.4-2-1 เอกสารการรับสมัครและจัดสอบบุคลากรใหม่ 
2.4-2-2 เอกสารภาระงานอาจารย์และบุคลากร 
2.4-2-3 แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา 
2.4-2-4 โครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิชาการ” 
2.4-2-5 มาตรฐานภาระงานกําหนดตําแหน่งและใบมอบหมายงาน 
2.4-2-6 เอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.4-2-7 ข้อมูลบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตรากําลัง  
2.4-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 1 สงิหาคม 2555 เรื่อง 

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2.4-2-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ เรื่อง ภาระงาน 
2.4-2-10 โครงการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 
2.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที ่30 มกราคม 2556 เรื่อง 

การปรับปรุงอาคารสถานที่  
2.4-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติ (AKU Good 

News) 
2.4-3-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่น

ใหม”่  
2.4-3-4 email และเอกสารของหน่วยประชาสัมพันธ์สถาปัตย์เกษตร 
2.4-3-5 คําสั่งแต่งต้ังผู้แทนคณาจารย์ 
2.4-3-6 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจาํปี 2555 
2.4-4-1 ผลงาน R2R "คู่มือระบบประกันคุณภาพ" 

2.4-4-2 โครงการอบรมวิชาการประจําปี 2555 (อ คณะศึกษาศาสตร์) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-4-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่น

ใหม”่  
2.4-4-4 ผลประเมินโครงการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 
2.4-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
2.4-5-2 ป้ายเอกสารจรรยาบรรณอาจารย์ 
2.4-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง  การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม

ประเมินผลปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
2.4-5-4 ส.ค.ส.จรรยาบรรณนักวิจัย 
2.4-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 
2.4-6-2 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 และผลการดําเนินงาน 
2.4-6-3 การประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 
2.4-7-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 
2.4-7-2 แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 และผลการดําเนินงาน 
2.4-7-3 โครงการสัมมนาคณะ ประจําปี 2555 
2.4-7-4 การประเมินความพึงพอใจโครงการสอนภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา  

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอืน่ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบรกิารด้าน
อาหารและสนามกีฬา  

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            81 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์มีการจัดการ

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

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเครือข่ายการบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (เอกสาร 2.5-2-1) 
นอกจากนี้ในปี 2555 ที่ผ่านมาได้เริ่มทําการก่อสร้างที่และปรับปรุงอาคารเพื่อดําเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ สถาปัตย์
เกษตรรักษ์โลก โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยให้มีแหล่งเรียนรู้อยู่ประจําคณะ (เอกสาร 2.5-2-2) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการท้ังด้านกายภาพและการอํานวยความสะดวกด้านอาคาร
สถานที่ โสต และคอมพิวเตอร์ โดยมีการจ้างบริษัทให้บริการด้านต่างๆได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยการทํา
ความ สะอาดอาคารและการจัดทําเว็บไซต์คณะฯ (เอกสาร 2.5-3-1, 2.5-3-2, 2.5-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมีการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
ในด้านงานทะเบียนนิสิตโดยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือระบบสารสนเทศนิสิต (เอกสาร 2.5-4-1, 2.5-4-2) มี
สถานพยาบาลเพื่อการบริการอนามัย (เอกสาร 2.5-4-4) และการจัดการบริการด้านอาหาร เช่น โรงอาหาร มก. และโรง
อาหารประจําคณะ (เอกสาร 2.4-4-6) นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านกีฬาโดยมีสํานักกีฬาและมีการจัด กิจกรรม
กีฬาอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 2.4-4-3, 2.4-4-5) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีการอํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ การบริการห้องน้ํา โดยมีการจ้างบริษัทให้ 
บริการด้านต่างๆได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยการทําความสะอาดอาคารและการจัดทําเว็บไซต์คณะฯ 
(เอกสาร 2.5-5-1, 2.5-5-2, 2.5-5-3) โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ เช่น ในระบบรักษาความปลอดภัยและ 
การดูแลรักษาอาคาร มีการสํารวจความต้องการของนิสิตผู้ใช้อาคารเพื่อนํามาปรับปรุงด้านกายภาพของคณะ 
(เอกสาร 2.5-6-1, 2.5-6-2) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและโครงการการบริหารจัดการอาคาร 
เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ (เอกสาร 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 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 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 ข้อมูลจากสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 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 
- เอกสารการจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บไซต์คณะฯ 

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

- สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
- สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร 
- เอกสารการจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บไซด์คณะฯ 

2.5-6-1 ผลการประเมนิ  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
- บริษัทรักษาความปลอดภัย 
- ประเมินแม่บ้าน 

2.5-6-2 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2555 

2.5-7-1 โครงการแหล่งเรียนรู้สถาปัตย์รักษ์โลก   

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 (เอกสาร 2.6-1-1) สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของนิสิต เน้นให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ (เอกสาร 2.6-1-2, 2.6-1.3) ให้มีทักษะใน
การเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรม ที่เน้นนิสิตเป็น
สําคัญ เช่น การนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ มีการศึกษาดูงานนอก
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สถานที่ การเสนองานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น (เอกสาร 2.6-1-4, 2.6-1-5, 2.6-1-7) นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนยังกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในแต่ละรายวิชาและ
ดําเนินการวิเคราะห์ผล การดําเนินงานของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ได้มีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประชุมของแต่ละสาขาวิชา เป็นประจําทุก
เดือนเพื่อให้การบริหารหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ (เอกสาร 2.6–1-6) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมี
การจัดทํารายละเอียดโครงการพานิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (เอกสาร 2.6-2-1, 2.6-2-3) โดยอาจารย์
ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้นิสิตทราบต้ังแต่คาบแรกของ การเรียนการสอน มีการระบุ
เนื้อหาการสอน กิจกรรม สื่อต่างๆและมีการประเมินผลการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งนี้โดยมีการประเมินรายวิชาใน
ระหว่างภาคการศึกษาและสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลมาใช้ในการปรับปรุง
รายวิชา (เอกสาร 2.6-2-2, 2.6-2-4, 2.6-2-5) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการให้ผู้เรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัยโดยในทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่าน 
โครงการนํานิสิตทัศนศึกษาและเน้นการคิด อภิปราย และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ใน
โครงการเสวนาของรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต มีการฝึกงานตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพด้วย (เอกสาร 2.6-3-1, 2.6-3-2, 2.6-3-3, 2.6-3-4) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน (เอกสาร 2.6-4-1) มีการทัศนศึกษาเยี่ยมชม 
หน่วยงานภายนอก (เอกสาร 2.4-4-2) มีการเชิญศิษย์เก่ามาเป็นอาจารย์พิเศษ มีการจัดโครงการสัมมนาที่เชิญ ศิษย์
เก่าและบุคคลภายนอกซึ่งมีประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม (เอกสาร 2.6-4-3, 2.6-4-4) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยและมีกระบวนการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาจารย์มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการทําวิจัยสถาบันด้วยการ 
สอบถามข้อมูลระหว่างเรียนกับนิสิตปัจจุบันและบัณฑิต มีรายวิชาที่มีการปฏิบัติการ สัมมนา กรณีศึกษา และ
โครงการวิทยานิพนธ์ และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 
(เอกสาร 2.6-5-1 ถึง 2.6-5-8) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษามีการประเมินอย่างละเอียดทุกมิติทั้งจากผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะในวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา โดยผลการ ประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาของทุกหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสาร 2.6-6-1) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชาอย่างต่อเนื่องทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเรียน
การสอน อาทิเช่น การเปิดรายวิชาใหม่ตามความต้องการของนิสิตและแนวทางการพัฒนาของประเทศ โดยจะมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง (เอกสาร 2.6-7-1 ถึง 
2.6-7-6) 

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 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 4.00 6 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชามีรายวิชาที่ได้ตํ่ากว่า 3.51  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) และมคอ 3 ทุกหลักสูตร 
2.6-1-2 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-1-3 เอกสารสรุปแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
2.6-1-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
2.6-1-5 คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2553) 
2.6-1-6 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาคารและชมรมศิษย์เก่า ABIT 
2.6-1-7 โครงการ “AKU Green Expression” เรื่องงานวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรคส์รา้ง ปีการศึกษา 2555 
2.6-2-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
2.6-2-2 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-2-3 โครงการทัศนศึกษาดุงานอาคารเขียว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
2.6-2-4 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาคารและชมรมศิษย์เก่า ABIT 
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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องการวางผังเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศไทย 
2.6-3-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
2.6-4-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) รายวิชาที่มีส่วนร่วมจากชุมชนภายนอก 
2.6-4-2 โครงการศกึษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความรว่มมือระดับนานาชาต ิณ ประเทศสิงคโปร ์
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-4-3 หนังสือเชิญอาจารย์และวิทยากรพิเศษจากภายนอก 
2.6-4-4 หนังสือขอความอนุเตราะห์ข้อมูลจากหน่วยงายภายนอก 
2.6-5-1 เอกสารการวิจัยช้ันเรียน Studio 3 ปีการศึกษา 2555  
2.6-5-2 บันทึกช่วยจําจากการประชุมรายวิชา โครงงานวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal)และ

วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
2.6-5-3 เอกสารสรุปแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงาน

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ปี 2555 
2.6-5-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
2.6-5-5 เอกสารการสัมมนาอาจารย์ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
2.6-5-6 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
2.6-5-7 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-5-8 ผลการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์และ

วิทยานิพนธ์ 
2.6-6-1 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชาและอาจารย์โดยนิสิต 
2.6-7-1 เอกสารมคอ. 3 ทุกหลักสูตร 
2.6-7-2 บันทึกการประชุมประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
2.6-7-3 เอกสารการวิจัยช้ันเรียน Studio 3 ปีการศึกษา 2555  
2.6-7-4 รายงานการประชุมหลักสูตรและชมรมศิษย์เก่า หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมทางอาคาร 
2.6-7-5 การขอเปิดรายวิชาใหม่ 
2.6-7-6 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

นิสิต  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรอืที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

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

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

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

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

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรและสื่อทาง 
การศึกษาที่เหมาะสม (เอกสาร 2.7-3-1, 2.7-3-4) มีการสอบถามความต้องการของนิสิตเพื่อส่งเสริม การเรียนการ
สอน และสังคมการเรียนรู้ของนิสิต ผ่านการสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศ และ social network (เอกสาร 2.7-3-2) 
รวมทั้งมีการจัดทําโครงการแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ edutainment อย่างเป็นรูปธรรม 
(เอกสาร 2.7-3-3)  

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยมีทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการและการให้ทุนในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
(เอกสาร 2.7-4-1 ถึง 2.7-4-4) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการปลูกฝังสอดแทรกจริยธรรมดังปรากฏในประมวลการสอนทุกรายวิชา 
(เอกสาร 2.7-5-2) มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งที่จัดโดย
คณะและที่ริเริ่มโดยนิสิตโดยมีทั้งกิจกรรมส่วนกลางของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมเพื่อ สร้างความสัมพันธ์
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อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การตอบแทนสังคมหรือช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติ ทั้งนี้โดยมีการ กําหนดเกณฑ์และการ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม (เอกสาร 2.7-5-1, 2.7-5-3) 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย การเขียนบทความ 

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะของนิสิตให้สามารถจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เอกสาร 2.7-7-1, 2.7-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบันหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
2.7-2-1 โครงการประชุมการสัมมนาวชิาการประจําปี 2555 ซึ่งเปน็หนึ่งในโครงการสัมมนาอาจารย์

และบุคลากรคณะฯ ประจําปี 2555 
2.7-2-2 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคารและชมรมศิษย์เก่า ABIT  ประจําปี 2555 
2.7-2-3 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาผังเมืองและสภาพแวดล้อม  ประจําปี 2555 
2.7-3-1 รายการครุภัณฑ์ของคณะฯ 
2.7-3-2 website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th และ

www.facebook.com/GreenAKU  
2.7-3-3 โครงการแหล่งเรียนรู้สถาปัตย์เกษตรรักษ์โลก 
2.7-3-4 โครงการจัดอบรมการใช้เครือ่งมือ สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-4-1 เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่บทความทางวิชาการ และโครงการสัมมนา

วิชาการต่างๆ แก่นิสิต 
2.7-4-2 ประกาศทุนเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ 
2.7-4-3 รายชื่อนิสิตเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ มก. และงานวิชาการอื่นๆ 
2.7-4-4 จดหมายข่าวสถาปัตย์เกษตร 
2.7-5-1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดใหแ้ก่นิสิต เช่น   

- โครงการวันพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปี 2555 
- โครงการปฏิบัติธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ประจําปี 2555 
- โครงการพิธีไหว้ครูช่างและครอบครุช่างสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2555 
- โครงการวันคล้ายสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ และวันขึ้นปีใหม่ 2556 

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, 

01259697 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตไว้เป็นลายลักษณ์

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

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

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการยกย่องชมเชยนิสิต การสร้างกิจกรรมด้านจริยธรรมที่มีส่วนร่วมกับ 
หน่วยงานหรือองค์กรและสังคมภายนอกและมีการเผยแพร่โครงการต่างๆสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แต่ละ 
โครงการมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (เอกสาร 2.8-3-1, 2.8-3-2) 

4. ทุกโครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 
90 ของตัวบ่งชี้ (เอกสาร 2.8-4-1, 2.8-4-2) 

5. นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ โดยคณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตตระหนัก
ถึงความสําคัญด้านการส่งเสริมปฏิภาณไหวพริบทั้งในด้านการออกแบบและนวัตกรรมต่างๆ โดยแต่ละโครงการ
สะท้อนการใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในการช่วยสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอย่างเร่งด่วนของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยในปีการศึกษา 2555 นิสิตของคณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 12 ทีมสุดท้ายในการ
แสดงผลงานนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคตในงานอาษา’56 (เอกสาร 2-8-1, 2-8-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 5 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 ข้อ 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 ร่างรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2  

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
- หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
- หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

2.8-1-2 กติกาสถาปัตย์ : แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2.8-1-3 โครงการสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารและชมรมศิษย์เก่า  
2.8-2-1 เอกสาร มคอ. 3 พร้อมกติกาสถาปัตย์ : แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
2.8-2-2 โครงการประชุมการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะฯ ประจําปี 2555 
2.8-2-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
2.8-3-1 โครงการคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ และวันขึ้นปีใหม่ 2556  
2.8-3-2 โครงการค่ายอาษาฯ ครั้งที่ 10 
2.8-4-1 โครงการคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ และวันขึ้นปีใหม่ 2556  
2.8-4-2 โครงการค่ายอาษาฯ ครั้งที่ 10 
2.8-5-1 นิสิตของคณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 12 ทีมสุดท้ายในการแสดงผลงานนวัตกรรมบ้าน

โซล่าเซลล์เพื่ออนาคตในงานอาษา’56 ซึ่งเป็นโครงการความจากบริษัท บางจาก 
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ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 97 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 54 63 51 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 57 66 60 
3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
35 58 45 

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

อุปสมบท 
- - - 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 13 2 6 
8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้น

ที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่นับรวมผูท้ี่มีงานทํา
ก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

48 60 51 

9 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

72.917 96.67 88.24 

10 คะแนนที่ได้ 5
100

72.917×  = 3.65 5
100
96.67 ×  = 4.83 5

100
×  =4.41 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 35 72.917 58 96.67 45 88.24 3.65 4.83 4.41 ร้อยละ 
97 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
89 48 60 51 

 

 

 

88.24 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 35 72.917 58 96.67 45 88.24 3.65 4.83 4.41 ร้อยละ 
97 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
89 48 60 51 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 
1-2 การสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 
1-3 การสํารวจภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.67  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน และบัณฑติวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 57 57 66 
2 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
14 11 15 

3 1. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.82 3.62 3.92 

4 2. จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

14 11 15 

5 3. ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

24.56 19.30 22.72 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - - 25 
7 4. จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - 5 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 3.71 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - 5 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - 20 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - - - 
12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- - - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - - 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - - 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - - 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.82 3.62 3.96 

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 14 11 23 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.82 3.62 3.82 3.82 3.62 3.82 3.67 บรรล ุ 3.95 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 3.82 3.62 3.96 3.82 3.62 3.96 3.67 บรรล ุ 3.95 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 
2-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2554 
2-3 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 22 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

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 5 2.5 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 - - - - 1 0.75 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00 - - - - - - 

5 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 13 6.5 11 5.5 6 3.25 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด 
25 25 11 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

13 11 6 

13 คะแนนที่ได้ 5
25
26 × = 5.00 5

25
22 × = 4.40 5

25
29.55× = 5.00 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 6.5 26 5.5 22 3.25 29.55 5 4.40 5.00 22 บรรลุ 30 
25 25 11 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 6.5 26 5.5 22 3.25 29.55 5 4.40 5.00 22 บรรลุ 30 
25 25 11 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 สรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  n/a  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน       ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
 

0.25 1 0.25 1  0.25 2 0.50 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 
 

0.50 1 0.50 - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน       ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 - - - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2 0.75 1 0.25 2 0.50 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท้ังหมด 
1 0 0 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

75.00 n/a n/a 

13 คะแนนที่ได้ 5
50

75.00 × = 5.00 
n/a*

 
n/a*

 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

*เนื่องจากทางคณะฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ยงัไม่มีคนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจงึไม่สามารถนํามาคิดคะแนนได้ 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 0.75 75.00 n/a n/a n/a n/a 5.00 n/a n/a n/a บรรลุ n/a 
1 n/a n/a 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 สรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.80 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองการเจ้าหน้าที่) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
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 16 32 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

3 9 27 9 27 9 27 

7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ รศ. 

5 4 20 3.50 17.50 4 20 

8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ ศ. 
 

8 1 8 1 8 1 8 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

5 10 50 11 55 15 75 

10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

6 2 12 2 12 5 30 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ รศ. 

8 2 16 2.5 20 3 24 

12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ ศ. 

10 2 20 2 20 2 20 

13 ผลรวม 54 200.00 54 204.50 56 237.00 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 3.70 3.79 4.23 
15 คะแนนที่ได้ 5

6

3.70 ×  = 3.09 5
6

3.79 ×  = 3.16 5
6

4.23 × = 3.53 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 200 3.70 204.50 3.75 237 4.23 3.09 3.16 3.53 3.80 บรรลุ 4.25 
54 54 56 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 200 3.70 204.50 3.75 237 4.23 3.09 3.16 3.53 3.80 บรรลุ 4.25 
54 54 56 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 4.67   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมลูข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความต้องการของนิสิต 
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ผลการดําเนนิงาน 

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

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียนต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการส่ง SMS แจ้งนิสิต
ให้ทราบถึงกําหนดการของกิจกรรมต่างๆ ที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอ (เอกสาร 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 (เอกสาร 3.1-3-1, 3.1-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดบริการข่าวสารแก่นิสิตเก่า โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการ
ดําเนินการจัดทําและส่งข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ําเสมอในเว็บไซต์ของคณะ และโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 
2555 (ต้นกล้าสถาปัตย์) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของชมรมศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อติดต่อและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์รวมท้ังการส่งข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อทางสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เว็บไซต์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th เป็นต้น (เอกสาร 3.1-4-1, 3.1-4-2) 

5. คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยกิจกรรมดังกล่าวทั้งในระดับคณะ
และระดับสาขาวิชาโดยได้จัดร่วมกับชมรมศิษย์เก่าจัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทงอาคาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาคารและชมรมศิษย์เก่า ABIT รวมถึงโครงการปัจฉิมนิเทศต้นกล้า สถาปัตย์ เป็นต้น (เอกสาร 3.1-5-1, 3.1-5-2, 
3.1-5-3) 

6. คณะมีการดําเนินการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ โดยมีการติดตามประเมินผลจาก
แบบสอบถาม ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยของผลการปะเมินความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า 3.51 อาทิเช่น แบบสรุปการประเมินผล
การให้คําปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น (เอกสาร 3.1-6-1) 

7. คณะมีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการให้บริการมาปรับปรุงและพัฒนาองค์รวมของการให้บริการแก่
นิสิตในด้านต่างๆ  (เอกสาร 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 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 3.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3.1-1-2 โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2555 
3.1-1-3 ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับนิสิต กองกิจการนิสิต มก. 
3.1-1-4 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําปีการศึกษา 2555 
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 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2555 (ต้นกล้าสถาปัตย์) 
3.1-3-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปี 4 ปีการศึกษา 2555 
3.1-4-1 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   www.arch.ku.ac.th 
3.1-4-2 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2555 (ต้นกล้าสถาปัตย์)  
3.1-5-1 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2555 (ต้นกล้าสถาปัตย์)  
3.1-5-2 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาคารและชมรมศิษย์เก่า ABIT   
3.1-5-3 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2555 (ต้นกล้าสถาปัตย์) 
3.1-6-1 แบบสรุปการประเมินผลการให้คําปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 1/2556 

เรื่อง การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 2555 ในหมวดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต โดยสอดคล้องกับโครงการ/
กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิตแผนงานด้านกิจการนิสิตประจําปี 2554-2555 โดยเน้น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เอกสาร 3.2-1-1, 3.2-1-2) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยใน
โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีการบรรยายและแจกคู่มือนิสิตประจําปี
การศึกษา 2555 และคู่มือประกันคุณภาพฉบับนิสิตให้แก่นิสิต (เอกสาร 3.2-2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมให้นิสิตนําความรู้ทักษะการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพกิจกรรม 5 ประเภท โดยในระดับปริญญาตรี
นั้นนํามาใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 10 และระดับปริญญาโทนั้นนํามาใช้ในโครงการประชุมสัมมนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีทงอาคาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคารและชมรมศิษย์เก่า 
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ABIT (เอกสาร 3.2-3-1, 3.2-3-2) นอกจากนี้คณะฯ ยังให้นิสิตได้จัดทํารายงาน SAR ของสโมสรนิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรมและประเมิณตนเองของกิจกรรมต่างๆที่นิสิตเป็นผู้จัด (เอกสาร 3.2-
3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
และระหว่างมหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมงานกับสถาบันอื่นๆ ในงาน ASA 
2013 ที่ผ่านมา (เอกสาร 3.2-4-1) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
โดยกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตจะมีการจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมรวมถึงแบบประเมินผลและรวบรวมได้ที่หน่วย
กิจการนิสิต และกิจกรรมที่จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่น โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันที่ 
1 ปีการศึกษา 2555 มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีต่อไป (เอกสาร 3.2-5-1) 

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

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 3 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 3.00 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 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2555 ในหมวดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรม

นิสิต 
3.2-1-2 โครงการ/กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิตแผนงานด้านกิจการนิสิต

ประจําปี 2554-2555 
3.2-2-1 คู่มือนิสิตประจําปีการศึกษา 2555  มคีู่มือประกันคุณภาพฉบับนิสิตใหแ้ก่นิสิต  
3.2-3-1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 10  
3.2-3-2 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทงอาคาร หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาคารและชมรมศิษย์เก่า ABIT  
3.2-3-2 SAR ของสโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
3.2-4-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรม (แบบเสนอชื่อการเข้าร่วมโครงการนายก

สโมสรนสิิต) 
3.2-5-1 โครงการ/กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิตแผนงานด้านกิจการนิสิต

ประจําปี 2554-2555 
3.2-5-2 สรุปประเมินผล โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 1/2556 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 (เอกสาร 3.3-1-1) 
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้การให้ปรึกษาแก่อาจารย์
ปรึกษา โดยมีการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแล และสนับสนุนระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา ในโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น (เอกสาร 3.3-
2-1) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามผลการดําเนินงานให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น (เอกสาร 3.3-3-1, 3.3-3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์และนิสิตจากโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา   โครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
นิสิตช้ันที่ 1 ซึ่ง หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม นําผลสรุปดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อไป (เอกสาร 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 (เอกสาร 3.3-5-1, 3.3-5-2, 
3.3-5-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งต้ังแต่งคณะกรรมการให้คําปรึกษาระดับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
3.3-2-1 เอกสารการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆและเครื่องมือที่ใช้การให้ปรึกษาแก่อาจารย์ปรึกษา 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ ครั้งที่ 1/2556 
3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ ครั้งที่ 2/2556 
3.3-4-1 ผลการประเมนิการให้คําปรกึษาแก่นิสิตในวันพบอาจารย์ทีปรึกษา ปีการศึกษา 2555 
3.3-4-2 ผลการประเมนิ วันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3.3-4-3 แบบสรุปการประเมินคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2556 
3.3-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 1/2556 
3.3-5-1 ผลการประเมนิวันพบผู้ปกครองและปฐมนเิทศนิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3.3-5-2 เอกสารโครงการวันพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตช้ันที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3.3-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 2/2555 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 
ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย                4.93 4.93   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้าก
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์
ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิยั
ประจํา 

สัดสว่น 195000 200000 3,041,046.00 76,026.15 3,041,046 76,026.15 5.00 5.00   

40 40.0 

5 
(สมศ.) 

  

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 14.8 15 10.25 18.3 10.25 18.3 4.58 4.58   
56 56.0 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน     56.00 56.00       
  จํานวนนกัวจิัยท้ังหมด คน     0.00 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ
หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     13 3.25 13 3.25       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ี
มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     5 2.50 5 2.50       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ 
สมศ. 

      3 2.25 3 2.25       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

      1 1.00 1 1.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวดั 

ผลงาน     4 0.50 4 0.50       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     3 0.75 3 0.75       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 21 22 14 25.00 14 25.00 5.00 5.00   
56 56 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     2 2       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     5 5       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     7 7       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสรา้งสรรค ์ เรื่อง     0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ 8 9 6.75 12.05 6.75 12.05 5.00 5.00   
56 56.0 

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  ตําราหรือหนงัสอืท่ีมีการประเมนิผา่นตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิท่ีสถานศกึษากาํหนด 

เรื่อง     9 6.75 9 6.75       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้ หรอืตํารา
หรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสงู มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาํแหนง่ทาง
วิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

  

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 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของคณะโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 4.1–1-1) 
จัดทําแบบสํารวจความความคิดเห็นเพื่อการดําเนินการวิจัยในระยะต่อไป (เอกสาร 4.1-1-2) จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ (เอกสาร 4.1-1-3) และดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยใช้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
ศาสตร์เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน (เอกสาร 4.1-1-4) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 4.1-
2-1) นอกจากนั้นยังนําไปประกอบในการสอน (เอกสาร 4.1-2-2)  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่อาจารย์ประจําโดย
การถ่ายทอดประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ (เอกสาร 4.1–3-1) และมอบรางวัลให้กับผู้มี
ผลงานวิจัยดีเด่น (เอกสาร 4.1–3-3) นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยมอบให้แก่อาจารย์
ประจําในรูปแบบของ ส.ค.ส. จรรยาบรรณนักวิจัย มอบให้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งก็คือวันสงกรานต์ 
(เอกสาร 4.1–3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจดัสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้
ประกาศไว้ใน website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 4.1–4-1) ตามท่ีได้มีการจัดทําหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณไว้อย่างชัดเจน ทั้งหลักเกณฑ์สนับสนุนวิจัยสถาบัน (เอกสาร 4.1–4-2) หลักเกณฑ์การให้รางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (เอกสาร 4.1–4-3) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ ซึ่งเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณ (เอกสาร 4.1–5-1) มีการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
อาคารและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ (เอกสาร 4.1–5-2) จัดประชุมวิชาการ 
(เอกสาร 4.1–5-3) การจัด website คณะฯ ให้แหล่งข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล (เอกสาร 4.1–5-4) เพิ่มเติมจากระบบที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว (เอกสาร 4.1–5-5) นอกจากนี้มีการจัด
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ คือโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) (เอกสาร 4.1–5-6) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 โดยจัดให้มี
แบบประเมินผลการให้ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ (เอกสาร 4.1–6-1) และจัดประชุมคณะกรรมการวิจัย (เอกสาร 4.1-6-2) 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ (เอกสาร 4.1–7-3) ด้วยการให้กรรมการวิจัยของคณะฯ ดําเนินการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น (เอกสาร 4.1–7-1) มีการจัดสรรเงินและบุคคลเพื่อดูแลงานด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (เอกสาร 4.1–7-2)  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย 
4.1-1-2 แบบสํารวจความคิดเห็นเพื่อการดําเนินการวิจัยในระยะต่อไป 
4.1-1-3 แผนการปฏิบัติราชการด้านวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2555 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มก. 
4.1-1-4 ประวัติศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4.1-2-2 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
4.1-3-1 ภาพถ่ายการถ่ายทอดประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ 
4.1-3-2 ส.ค.ส จรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1-3-3 ภาพถ่ายการมอบรางวัลผู้มีผลการดีเด่นด้านการวิจัย 
4.1-4-1 เว็บไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th 
4.1-4-2 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์สนบัสนุนวิจัยสถาบันคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
4.1-4-3 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-5-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
4.1-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จดัต้ังศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ 
4.1-5-3 บันทึกข้อความและสจูิบัตรในการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่51 
4.1-5-4 เว็บไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.ku.ac.th 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-5-5 

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.,  

ระบบงานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ มก.  
4.1-5-6 โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) และภาพ

บรรยากาศงานบรรยาย 
4.1-6-1 แบบประเมินผลการให้ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ 
4.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 7/2555 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 7/2555 
4.1-7-2 กลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2555 จดหมายข่าว และภาระงานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ

บริการสถาปัตยกรรมศาสตร ์
4.1-7-3 รายงานการประเมินคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยจัดให้การถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ ในวันสถาปนาคณะฯ (เอกสาร 4.2-1-1) ส่งเสริมให้มีการ
มอบรางวัลตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุน (เอกสาร 4.2-1-2) สนับสนุนการให้ทุนอาจารย์และ
บุคลากรไปเสนอบทความทางวิชาการ (เอกสาร 4.2-1-3) จัดหาแหล่งเผยแพร่และแหล่งข้อมูลเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการนําเสนอข้อมูลทั้งของส่วนกลางและส่วนคณะ (เอกสาร 4.2-1-4, 4.2-1-5) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด(เอกสาร 
4.2-2-1) และเพื่อแสดงว่าทางคณะฯ มีการคัดสรรผลงานที่มีความน่าสนใจจึงจัดให้มีแบบแจ้งยืนยันการส่งผล
งานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ (เอกสาร 4.2-2-2) พร้อมกับมีการประเมินบทความวิจัย (เอกสาร 4.2-2-3) 
เพื่อวิเคราะห์ว่าการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใดเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องในหลายช่องทางได้แก่ ภาพโปสเตอร์ที่ใช้เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัย (เอกสาร 4.2-3-1)  ภาพการจัดนิทรรศการงานวิจัยสู่สาธารณชน ณ ห้องนิทรรศการคณะฯ ช้ัน 1 
(เอกสาร 4.2-3-2)   

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน (เอกสาร 4.2-4-1)    

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เอกสาร 4.2-5-1)    

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ ระบบงานทรัพย์สินทางปัญญา  สํานักงานบริการ วิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร 4.2-6-1) และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (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 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 ภาพถ่ายการถ่ายทอดประสบการณ์ในการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ ในวันสถาปนา

คณะฯ 
4.2-1-2 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2-1-3 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอาจารยแ์ละบุคลากรไปเสนอ

บทความทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2554 
4.2-1-4 ข้อมูลจากเว็บเพจงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สวพ.มก. 
4.2-1-5 เว็บไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

http://www.arch.ku.ac.th/2010/research2552.html 
4.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 วันพุธที่ 12 

กันยายน พ.ศ. 2555 
4.2-2-2 แบบแจ้งยืนยันการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
4.2-2-3 แบบประเมินบทความวิจัย 
4.2-3-1 ภาพโปสเตอร์ที่ใช้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
4.2-3-2 ภาพการจัดนิทรรศการงานวิจัยสู่สาธารณชน ณ ห้องนิทรรศการคณะฯ ช้ัน 1 
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  70,000 บาท/คน (กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

   20,000 บาท/คน (กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 229,000 บาท 
และภายนอก จํานวน 8,002,000 บาท รวมทั้งหมด 8,231,000 บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 50 
คน ลาศึกษาต่อ 6 คนและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 0 คน ลาศึกษาต่อ 0 คน รวมอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 50 คน โดยสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (4.3-1, 4.3-2) ได้ดังนี้ 
 1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 229,000 บาท และภายนอกมหาวิทยาลัย 6,332,081 บาท 
รวมเป็นเงิน 6,561,081 บาท แบ่งเป็นงานวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,520,035 บาทและสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,041,046 บาท 
 2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 56 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 50 คน
แบ่งเป็นอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร) 10 คน และอาจารย์สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาการวางผัง
เมืองและสภาพแวดล้อม 40 คน 
 3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจํา 1 คน รวมทุก
สาขาเป็น 131,221 บาท/คน ซึ่งหากแยกคํานวณตามกลุ่มสาขาวิชาสามารถพิจารณาเป็นผลงานในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 352,003.50 บาท/คน และสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
76,026.15 บาท/คน 
 4. คะแนนที่ได้รวมทุกสาขาเท่ากับ 3.64 คะแนน โดยอาจแยกพิจารณาเป็นผลงานของสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 9.5 คะแนน และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.05 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.28 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
      = 6,561,081   = 131,221 บาท/คน 
                         50     

  คะแนนที่ได้ =  5
180,000

131,221 ×   =  3.64 คะแนน 
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 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จําแนกตาม 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
    = 3,520,035   = 352,003.50 บาท/คน 
                       10 

  คะแนนที่ได้ =  5
180,000

352,003.5 ×   =  9.5 คะแนน 

 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   = 3,041,046   = 76,026.15 บาท/คน 
                       40 

 คะแนนที่ได้ =  5
75,000

76,026.15 ×   =  5.05 คะแนน 

 ดังนั้น ค่าเฉลี่ยทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เท่ากับ 
2

5.059.5 + =  7.28 คะแนน เทียบได้กับ 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่มค1และงจําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการประเมนิตนเอง 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  
4.3 49,000 5,764.71 n/a n/a 3,520,035 352,003.50 0.16 n/a 5 20,000 บรรลุ 185,000 

8.5 n/a 10 
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- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  
4.3 1,998,800 49,353.09 n/a n/a 3,041,046 76,026.15 3.29 n/a 5 70,000 บรรลุ 70,000 

40.5 n/a 40 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  
4.3 49,000 5,764.71 n/a n/a 3,520,035 352,003.50 0.16 n/a 5 20,000 บรรลุ 185,000 

8.5 n/a 10 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555  
4.3 1,998,800 49,353.09 n/a n/a 3,041,046 76,026.15 3.29 n/a 5 70,000 บรรลุ 70,000 

40.5 n/a 40 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 แบบเก็บข้อมูลจํานวนอาจารย์ 
4.3-2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลจากเว็บเพจงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สวพ.มก. 
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 14.80 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 12 3.00 13 3.25 13 3.25 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 8 4.00 3 1.50 5 2.50 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 1 0.75 3 2.25 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 0 0 1 1.00 0 0.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 4 0.5 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 3 0.75 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 23 7.375 18 6.50 29 10.25 
11 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 54 54 56 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

23 18 29 

 คะแนนที่ได้ 5
20

13.657× = 3.41 5
20

12.04 × = 3.01 5
20

18.30 × = 4.58 

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 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 7.375 13.657 6.50 12.00 10.25 18.30 3.41 3.01 4.58 12.00 บรรลุ 18.50 
54 54 56 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 7.375 13.657 6.50 12.00 10.25 18.30 3.41 3.01 4.58 12.00 บรรลุ 18.50 
54 54 56 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 สรุปงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพรใ่นระดับชาติและนานาชาติปี พ.ศ. 2555 
5-2 ฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 21 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 2 4 7 
 - เชิงสาธารณะ    
 - เชิงพาณิชย ์    
 - ทางออ้มของงานสร้างสรรค์    
2 งานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ 26 7 7 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์ี่

นําไปใช้ประโยชน์ 
28 11 14 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับ
รวมที่ศึกษาตอ่) 

54 54 56 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่นําไปใช้
ประโยชน์ 

51.85 20.37 25.00 

6 คะแนนที่ได้ 5
20

51.85× = 5.00 5
20

20.37× = 5.00 5
20

25.00 × = 5.00 

หมายเหต ุ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเปน็ผลงานของปใีดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทนิที่ระบ ุ

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 28 51.85 11 20.37 14 25.00 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
21 

บรรลุ ร้อยละ 
26 54 54 56 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 28 51.85 11 20.37 14 25.00 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
21 

บรรลุ ร้อยละ 
26 54 54 56 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2554 
6-2 ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 8 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาติ 

0.25 6 1.50 0 0 0 0.00 

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 0 0.00 

3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 5 3.75 0 0 9 6.75 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0 4 4.00 0 0.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

11 5.25 4 4.00 9 6.75 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ่) 

54 54 56 

 คะแนนที่ได้ 5
10

9.72 × = 4.86 5
10
7.41× = 3.70 5

10
12.05× =5.00 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 5.25 9.72 4.00 7.41 6.75 12.05 4.86 3.70 5.00 ร้อยละ 8 บรรลุ ร้อยละ 
12.5 54 54 56 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 5.25 9.72 4.00 7.41 6.75 12.05 4.86 3.70 5.00 ร้อยละ 8 บรรลุ ร้อยละ 
12.5 54 54 56 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 สรุปผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ.2555 
7-2 หนังสือที่มีการตรวจอ่านการรับรองคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยมีการดําเนินงานโดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนในประเทศที่เน้นจุดเด่นของคณะใน
เรื่องการออกแบบที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และให้มีการนําองค์ความรู้ในงานบริการวิชาการมาใช้ร่วมกับงานวิจัยและ
การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและโท โดยมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการก่อนการดําเนินงาน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของงานและมีการประเมินผลสําเร็จของงาน รวมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อใช้ในการวางแผนของ
งานบริการวิชาการในปีต่อไป 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ โดยพบว่า มีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมายเหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม             4.50 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 0 6.00 50.00 6.00 50.00 5.00 5.00   

12.00 12.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     3 3       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     1 1       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
เรื่อง     2 2 

    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     12 12 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 3 3 3.00 3.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการวางแนวทางขั้นตอน
หลักเกณฑ์และมีการจัดทําแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการ
และให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสาร 5.1–1-1, 5.1–1-2, 5.1–1-3, 5.1–1-4) 

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

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยเพื่อนําผลของ
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก่สังคม โดยใช้แนวคิดจากโครงการวิจัยคือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทาง
รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ในการจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไปเรียนรู้ร่วมกัน (เอกสาร 5.1–3-1) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะ โดยได้นําโครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ใช้งานวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง 
(สายสีแดง) มาประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (เอกสาร 5.1–4-1) และเพื่อแสดงว่าทางคณะฯ มีการประเมินผล
สําเร็จจึงแนบรายงานการประเมินคุณภาพ (เอกสาร 5.1–4-2)  

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและปรับแก้ไขงานบริการวิชาการให้
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เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต โดยนําผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืน
สําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555”(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2012) มา
ปรับปรุงเป็นโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น”
(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2013) (เอกสาร 5.1–5-1) และการให้ทุนแก่นิสิตศิษย์
เก่า และอาจารย์ในการร่วมโครงการ SPA 2013 (เอกสาร5.1–5-2, 5.1–5-3) การจัดการงานเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้า
ประชุม (เอกสาร 5.1–5-4)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 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 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานบริการ

วิชาการภายนอก มก.) 
5.1-2-1 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) 
5.1-2-2 เอกสารประมวลการสอน (Course Syllabus) วิชาการพัฒนาเคหการฯ และโครงการศึกษา

นอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
5.1-2-3 เอกสารการสอนวิชา การวางแผนการใช้ที่ดินแลโครงสร้างพื้นฐาน 
5.1-3-1 โครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ ณ ประเทศ

สิงคโปร์ และรายงานสรุปโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสี
แดง) 

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 
5.1-4-1 แบบประเมินโครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ ณ 

ประเทศสิงคโปร์ และผลการประเมินการสอนรายวิชาการพัฒนาเคหการฯ 
5.1-4-1 รายงานการประเมินคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
5.1-5-1 โครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารสว่น

ท้องถิ่น” (Sustainable Planning for Local Administration – SPA2013) 
5.1-5-2 รายงานการประชุมการให้ทุนแก่นิสิต ศษิย์เก่า และอาจารย์ในการร่วมโครงการ SPA 2013 
5.1-5-3 กลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 
5.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงการ

จัดการงานเจ้าหน้าที่ใหมท่ี่เขา้ประชุม 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
ได้แก่ แบบประเมินโครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์
(เอกสาร 5.2–1-1) สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555”(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2012) (เอกสาร 
5.2–1-2) และมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงในโครงการถัดมา (เอกสาร 5.2–1-3) 
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานวิชาชีพ โดยการจัดทําโครงการที่เข้าไปบริการในพื้นที่ชุมชน
โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยการให้ความรู้และปฏิบัติงานบริการในพื้นที่ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 
5.2–2-1, 5.2–2-2) 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคมโดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละโครงการและรายงานสรุป
ในการประกันคุณภาพ (เอกสาร 5.2–3-1, 5.2–3-2, 5.2–3-2) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ โดยการเผยแพร่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโปสเตอร์ (เอกสาร 5.2–4-1)  

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

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 แบบประเมินโครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ  

ณ ประเทศสิงคโปร์ 
5.2-1-2 สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555” 

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 
(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2012) 

5.2-1-3 ข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 2556” 
(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2013) 

5.2-2-1 ข้อเสนอโครงการ PSDT2012 
5.2-2-2 ข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น 2556” 
(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2013) 

5.2-3-1 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 
5.2-3-2 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น 2555” 
(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2012) 

5.2-3-3 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 2556” 
(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2013) 

5.2-4-1 ข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 2556” 
(Sustainable Planning for Local Administration – SPA2013) 

5.2-5-1 เว็บไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
http://www.arch.ku.ac.th/PSDT2012/PSDT2012%20Summary.html 

5.2-5-2 ข้อเสนอโครงการดูงานอาคารเขียว ณ ประเทศสิงคโปร์ และภาพถ่ายงานสัมมนาอาคาร
เขียว 

5.2-5-3 เอกสารการสอนรายวิชาการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            129 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 65 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2553 2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 3 3 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการวิจัย 

2 2 1 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

1 2 2 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ
ทั้งหมด 

12 11 12 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

58.33 63.64 50 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

58.33×  = 5.00 5
30

63.64 ×  = 5.00 5
30
50 ×  = 5.00 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 7 58.33 7 63.64 6 50 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
65 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 55 
12 11 12 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 7 58.33 7 63.64 6 50 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
65 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 55 
12 11 12 

รายการหลักฐาน 

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

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 โดยมีโครงการที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องคือโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะฯ หวังว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะกลับไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรหน่วยงาน
ต้นสังกัดและชุมชนที่ดูแล ในการนี้สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ในสังกัดคณะฯ เป็นผู้ดําเนินการ
วางแผนโครงการที่จัดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ดังปรากฏในแผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 
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2553 ของสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม (เอกสาร 9-1-1) หลังจากมีแผนแล้ว ผู้จัดได้ดําเนินการตาม
แผนที่วางไว้โดยได้นําคณะผู้ศึกษาดูงานเดินทางไปยังประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 
Tongji University ในการมีส่วนร่วมให้การบรรยายและนําพาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ (เอกสาร 9-1-2) หลังจาก
ดําเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป 
(เอกสาร 9-1-3) ดังปรากฏว่าได้นําข้อเสนอแนะที่พบมาใช้ในการวางแผนโครงการและเขียนข้อเสนอโครงการ 
SPA2011 ซึ่งกําหนดให้มีการเดินทางน้อยลง (เอกสาร 9-1-4) จากนั้น ก็ได้มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ SPA2012 และ SPA2013 ที่มี
ค่าเฉลี่ยเกินกว่า 4 (เอกสาร 9-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 จากผลของการให้บริการวิชาการโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนมากจะเป็นระดับผู้นําในองค์กรเหล่านั้น เช่นนายกเทศมนตรี และผู้อํานวยการกองช่าง 
ทําให้ผู้นําองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจากที่ต่างๆ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมที่คณะฯ ได้จัดมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 จนถึงปี 2556 (เอกสาร 9-1-1, 9-2-1) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 ไม่มี 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 ไม่มี  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 3 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00 5.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 3 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00 5.00 3.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 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 แผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  
9-1-2 โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตร “เมอืงที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 
9-1-3 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตร “เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 
9-1-4 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

- โครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 2554” 
- ใบสมัครโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารสว่น
ท้องถิ่น 2554” 
- แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2554 สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 2555” 
- กฎหมายผังเมือง Form-Based Code (FBCs) 

9-2-1 - สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555” 
- แผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- แบบขออนุมติัโครงการฝึกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555” 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  3.  มีการเผยแพรกิ่จกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นทีย่อมรับ
ในระดับชาติ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            134 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีมีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะฯ มีการจัดทํา
แผนงานด้านโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปี โดยมีคําของบประมาณโครงการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  แผนการปฏิบัติด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร 6.1-1-1, 6.1-1-2) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการทัศนศึกษาต่างๆในระดับช้ันปีต่างๆ และมี
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต อาทิเช่น 
โครงการทัศนศึกษาค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม (VERNADOC) ประจําปีการศึกษา 2555 และโครงการค่ายอาสา
พัฒนา ครั้งที่ 10 (เอกสาร 6.1-2-1, 6.1-2-2) 

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

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

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตโดยแบบประเมินและมีการสรุปผลโครงการเป็น
รูปธรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการนําไปปรับปรุงโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไปในการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี อาทิเช่น การประเมินผลและการรายงานผลและปรับปรุงโครงการรายวิชาด้านการ
เรียนการสอนกับทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม: โครงการทัศนศึกษาค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม (VERNADOC) 
ประจําปีการศึกษา 2555 (เอกสาร 6.1-5-1, 6.1-5-2)  

6.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม และมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยในปีการศึกษา 2555  ผศ.ดร.สิงห์  อินทร์ชูโต  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางอาคาร  ได้รับรางวัลสิบสุดยอดเก้าอ้ีมีดีไซน์แห่งปี ในงาน BaanlaeSuan Design Award 2012 และ ผศ.ฐิติวุฒิ 
ชัยสวัสด์ิอารีย์ ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบ: รางวัลสิบบ้านน่าอยู่แห่งปีในงาน BaanlaeSuan Design Award 
2012 เช่นกัน (เอกสาร 6.1-6-1, 6.1-6-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

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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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบอุดหนุน หมวดค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุน บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

6.1-2-1 โครงการทัศนศึกษาค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม (VERNADOC) ประจําปีการศึกษา 2555 
6.1-3-1 โครงการค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 ปี 2554 
6.1-4-1 ผลการประเมนิโครงการรายวิชาด้านการเรียนการสอนกับทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : 

โครงการทัศนศึกษาค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม (VERNADOC) ประจําปีการศึกษา 2555 
6.1-5-1 แบบสรุปการประเมินผลโครงการรายวิชาด้านการเรียนการสอนกับทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม: โครงการทัศนศึกษาค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม (VERNADOC) ประจําปีการศึกษา 
2555 

6.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 2/2555 วาระที่ 
2.1 สรุปผลการประเมินโครงการโครงการทัศนศึกษาค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม 
(VERNADOC) ประจําปีการศึกษา 2555  

6.1-6-1 ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโตก ได้รับรางวัลสิบสุดยอดเก้าอ้ีมีดีไซน์แห่งปี ในงาน BaanlaeSuan 
Design Award 2012 

6.1-6-2 ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารีย์ ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบ: รางวัลสิบบ้านน่าอยู่แห่งปีใน
งาน BaanlaeSuan Design Award 2012 (เอกสารประชาสัมพันธ์ กาล-เทศ-เทศ-กาล: 
จดหมายข่าวสถาปัตย์เกษตร) 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            136 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีนโยบาย แผน และระบบกลไกลในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างจิตสํานึกในด้านการรักษา
เอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม มีการประเมินผลโครงการต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป (เอกสาร 10-1-1) 

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแผนงบประมาณประจําปี 2556 ที่เกี่ยวกับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยได้ดําเนินงานตามแผนงานและมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานและได้รับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10-2-1) 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษา

เอกลักษณ์ในเชิงช่างไว้ โดยมีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการวันพัฒนาคณะฯ (เอกสาร 
10-3-1) ประเพณีรดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโสของคณะฯ (เอกสาร 10-3-2) โครงการสถาปัตย์ปฏิบัติธรรมของ
อาจารย์ บุคลาการ และนิสิต (เอกสาร 10-3-3) โครงการวันสถาปนาคณะประจําปี (เอกสาร 10-3-4) และโครงการ
ไหว้ครูช่าง (เอกสาร 10-3-5) ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อจรรโลงคุณธรรมในการปฏิบัติวิชาชีพรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและสังคมที่มี
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คุณค่า การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีจิตอาสา เช่น โครงการออกค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 (เอกสาร 10-4-1) 
เป็นการแนะนําให้สังคมรู้จักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับ

การยอมรับจากสังคมโดยมีบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านศิลปะวัตนธรรมและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์
ดังกล่าวในระดับชาติซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ โดยท่านมีผลงานทางด้านการวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและมีการเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปและชุมชน อาทิเช่น งานวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวใน
บริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําภาคกลางประเทศไทย (เอกสาร 10-5-1) นอกจากนี้
คณะฯ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญด้านการส่งเสริมปฏิภาณไหวพริบทั้งในด้านการ
ออกแบบและนวัตกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมสีเขียวโดยถือว่าเป็น
วัตนธรรมที่ดีของประเทศไทย โดยในปีการศึกษา 2555 นิสิตของคณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 12 ทีมสุดท้ายใน
การแสดงผลงานนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคตในงานอาษา’56 (เอกสาร 10-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2555 ในหมวดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรม
นิสิต 

10-2-1 โครงการ / กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการ ด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิต  
แผนงานด้านกิจการนิสิต ประจําปี   2555 -2556 

10-3-1 โครงการวันพัฒนาคณะ 
10-3-2 โครงการงานประเพณีสืบสานงานสงกรานต์รดน้ําขอพรคณาจารย์อาวุโสคณะฯ 
10-3-3 โครงการวันสถาปนาคณะและวันขึ้นปีใหม่ประจําปี 2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
10-3-4 โครงการปฏิบัติธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตฯ 
10-3-5 โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างสถาปัตยกรรมปีการศกึษา 2555 
10-4-1 โครงการโครงการค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 
10-5-1 ผลงานของ ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ และการเผยแพร่ผลงานงานวิจัยการศึกษาแบบ

องค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ํา
ภาคกลางประเทศไทย  

10-5-2 
 

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานในโครงการนวัตกรรมบ้าน
โซล่าเซลล์ในงานอาษา’ 56 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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  (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนนิงาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมภายในคณะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีใน

ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมีการส่งเสริมบรรยากาศด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น จัดห้องนิทรรศการ อาศรมภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน (ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์) ซึ่งจะมีกิจกรรมในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปี โดยในปีการศึกษา 2555 ได้มีการจัดผลงานโปสเตอร์และหนังสือ รายงานสรุปผล
งานวิจัยต้ังแต่ พ.ศ. 2552-2555 โครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทที่ใหญ่ที่แตกต่างของ
ชุมชนชาติพันธ์ุ ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลางของประเทศไทย (เอกสาร 11-1-1, 11-1-2) เป็นต้น 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            139 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการส่งเสริมและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะและ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยมีการดูแลห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จัดห้องนิทรรศการ 
พ้ืนที่ส่วนกลางชั้นล่างใหม่  โดยมีดูแลรักษารวมถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน (11-2-1) 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการปรับแต่งและรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับแต่งต้นไม้ให้เป็นพุ่มสวยงาม รดน้ําพรวนดินดูแลรักษาความสะอาด เพื่อรักษาสภาพภูมิ
สถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี (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. ระดับความพึงพอใจของบุคคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมจากกองแผนงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรและนิสิต
ตอบแบบประเมินจํานวน มีบุคลากรและนสิติตอบแบบประเมินจํานวน 345 คน ในภาพรวมได้ระดับความพึงพอใจ 
3.62 โดยมีบุคลากรมีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 11 คน ได้ระดับความพึงพอใจ 3.48 สว่นนิสิตมีผู้ตอบแบบประเมิน
จํานวน 334 คน ได้ระดับความพึงพอใจ 3.62 (เอกสาร 11-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
11-1-1 โครงการห้องนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมของ ศ. อรศิริ ปาณินท ์  
11-1-2 รูปถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการมสีว่นร่วมในการจัดนิทรรศการมรดก

ทางวัฒนธรรมของ ศ. อรศิริ ปาณินท์ 
11-2-1 ภาพถ่ายบรรยากาศ Big Cleaning Day @ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
11-2-2 ภาพถ่าย ห้องประชุมทองพันธ์ พูนสุวรรณ และห้องประชุม นคร ศรีวิจารณ์ เพื่อประโยชน์

ด้านการเรียนการสอน และการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ  
11-2-3 โครงการวันพัฒนาคณะ (Cleaning day 2554) 
11-3-1 สัญญาว่าจ้างทําความสะอาดและงานดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ 
11-4-1 รูปถ่ายพ้ืนที่บริเวณห้องสมุดที่มีการจัดนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมของ ศ.อรศิริ 

ปาณินท์ 
11-5-1 สรุปการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรมจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

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 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 
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ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ             4.96 4.96   

7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.10 3.50 4.8 4.8 4.80 4.80   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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. 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งได้ทําหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 มาตรา 33 (เอกสาร 7.1-1-1, 7.1-1-2) ที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองดังแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการประจําคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 7.1-1-3) ซึ่งเป็นแบบการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยเกณฑ์การประเมินได้อาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2541 มาตรา 33 ดังนี้ ซึ่งมีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมเท่ากับ (เอกสาร 7.1-1-4)  

คณะกรรมการบริหารคณะได้กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสาร 7.1-1-5) 

คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวัติ และรายงานการประเมินตนเองผ่าน
เว็บไซท์ของคณะ (เอกสาร 7.1-1-6) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพและการทําแผนงบประมาณ 
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (เอกสาร 7.1-2-1)  
   ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากร
ทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันผ่านการประชุมคณะกรรมการคณะฯ และมีการแจ้งเวียนแก่หัวหน้า
หน่วยงาน (เอกสาร 7.1-2-1, 7.1-2-2, 7.1-2-3) เพื่อถ่ายทอดให้หัวหน้าหน่วยงานนําไปถ่ายทอดสู่บุคลากรภายใน
สังกัดต่อไป อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสาร 7.1-2-4) และเว็บไซท์ของคณะ (เอกสาร 
7.1-2-5)  
  คณะฯได้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางผ่านระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลด้านบัญชี 3 มิติ (เอกสาร 7.1-
2-6) ข้อมูลด้านภาระงานอาจารย์ (เอกสาร 7.1-2-7) และแบบเก็บข้อมูล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ และการประกัน
คุณภาพ (เอกสาร 7.1-2-8) และนําข้อมูลที่ได้มาเพื่อการตัดสินใจในการจัดทํางบประมาณ รวมถึงการทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานตามวาระในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
(เอกสาร 7.1-3-1) ทั้งเรื่องการติดตามการดําเนินงานแผน การติดตามงานตามการประกันคุณภาพ การติดตามงาน
ด้านบริการวิชาการ เพื่อติดตามในการดําเนินงานสอดคล้องกับแผน โดยมีการเผยแพร่แผนและการติดตามผลการ
ดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในแต่ละเดือนและถ่ายทอดไปสู่ผู้รับผิดชอบต่อไป  
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  ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังผลการ
ประเมินภาวะผู้นําและการบริหารงานตามภารกิจ (เอกสาร 7.1-3-2) และมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ วาระพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) เพื่อกําหนดแผนเชิงรุกในการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ในปีถัดไป (เอกสาร 7.1-3-3) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีระบบการสื่อสารผ่านอีเมล์ 
และมีช่องทางแสดงความคิดเห็นกลับ (เอกสาร 7.1-4-1) โดยมีผู้แทนคณาจารย์เป็นผู้รวบรวมความคิดเห็นเสนอผ่าน
คณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสาร 7.1-4-2) รวมถึงมีการจัดสัมมนาประจําปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น (เอกสาร 7.1-4-3) และมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้แก่องค์กร ได้แก่ การ
อบรม เรื่อง Lean Organization (เอกสาร 7.1-4-4) 
  คณบดีมีการกระจายอํานาจสู่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ตามประกาศการมอบหมายการ
บริหารงาน และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่างๆ (เอกสาร 7.1-4-5)  
  ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจต่อบุคลากร ได้แก่ การมอบรางวัล
ประจําปี (เอกสาร 7.1-4-6) ในวันครบรอบวันสถาปนาคณะ 

5. ผู้บริหารมีการประกาศหน้าที่และการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (เอกสาร 7.1-5-1) ส่งเสริมให้
บุคลากรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เอกสาร 7.1-5-2) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะอย่างเต็ม
ศักยภาพ และผู้บริหารมีการจัดการความรู้ โดยถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการประชุมคณะ
กรรมประจําคณะ และการประชุมสายสนับสนุนวิชาการ (เอกสาร 7.1-5-3, 7.1-5-4, 7.1-5-5) 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล ซี่งเป็นหลักการที่เน้นความเป็นธรรมในการปกครอง 
และเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกัน 

I. หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา (เอกสาร 7.1-6-1) 

II. หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (เอกสาร 7.1-6-2) 

III. หลักการตอบสนอง คือ การนําผลจากการประเมินต่างๆมาใช้ในการปรับปรุงการบริหาร และการ
ให้บริการของบุคลากรสายสนบัสนุน (เอกสาร 7.1-6-3) 

IV. หลักภาระรับผิดชอบ คือ การแสดงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบตามแต่ละงานให้มีความชัดเจน 
ดังแสดงในประกาศภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ (เอกสาร 7.1-6-4) ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
(เอกสาร 7.1-6-5) และคู่มือบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เอกสาร 7.1-6-6) 

V. หลักความโปร่งใส คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา มีการรายงานสถานะทางการเงิน
ของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในทุกเดือน (เอกสาร 7.1-6-7)  มีการตรวจสอบ
การใช้เงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอก (เอกสาร 7.1-6-8, 7.1-6-9) 

VI. หลักการมีส่วนร่วม คือ บุคคลในแต่ละระดับการปฏิบัติมีส่วนในกระบวนการวางแผน   การจัด
องค์กร  การสั่งการ  และควบคุมการปฏิบัติในแต่ละส่วนๆ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในทิศทาง
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เพื่อการปฏิบัติด้านเดียว  หรือการนําเสนอซึ่งความคิดในการดําเนินการตามกระบวนการนั้นอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยโครงสร้างของคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่
อาจารย์บุคลากรสังกัดอยู่ ทั้งหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าสํานักงานเลขา รวมถึงผู้แทนคณาจารย์ 
อีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยให้คณะกรรมการคณะได้เสนอ
ช่ือและทําการคัดเลือก ตามประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสาร 7.1-6-10) อีกทั้ง
ยังมีช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ (เอกสาร 7.1-6-11) 

VII. หลักการกระจายอํานาจ คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ได้แก่ การแต่งต้ังรองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ตามประกาศภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ (เอกสาร 7.1-6-12) และผังการ
บริหารงาน (7.1-6-13) 

VIII. หลักนิติธรรม คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีร้องเรียน และการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบทุจริตในการ
สอบ (เอกสาร 7.1-6-14) คณะกรรมการจรรยาบรรณ (เอกสาร 7.1-6-15) เป็นต้น 

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

X. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่ผู้บริหารเน้นให้กรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงาน ได้มีโอกาสได้
นําเรื่องกลับไปให้ที่ประชุมสาขาได้พิจารณา และนํามาเสนอเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประนําคณะ (เอกสาร 7.1-6-18) 

ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน โดย
มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา (เอกสาร 7.1-6-15)  

ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ (เอกสาร 7.1-6-16) มีรายงานประเมินตนเอง (เอกสาร 7.1-6-17) มีการ
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของสถาบัน 

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

7. คณะกรรมการประจําคณะประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร 
(เอกสาร 7.1-7-1, 7.1-7-2) 
 คณะกรรมการประจําคณะยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่
มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงคณะให้เจริญก้าวหน้า
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อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานและ
รายงานผลการดําเนินงานต่อกรรมการประจําคณะในโอกาสที่เหมาะสม (เอกสาร 7.1-7-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. 
7.1-1-3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-1-4 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
7.1-1-6 Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะนําประวัติและผลงานของคณะกรรมการประจํา

คณะฯ และผู้บริหาร http://www.arch.ku.ac.th/2010/board.html 
7.1-2-1 บันทึกช่วยจํา การประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระพิเศษ วันที่  13 มีนาคม 2555  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
7.1-2-2 หนังสือเวียน เรื่อง แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
7.1-2-3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
7.1-2-4 บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ 
7.1-2-5 Website คณะฯ เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 

http://www.arch.ku.ac.th/2010/about.html 
7.1-2-6 ระบบบัญชี 3 มิติ 
7.1-2-7 ระบบภาระงานอาจารย์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-2-8 แบบเก็บข้อมูล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพ 
7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะเกี่ยวกับการติดตามแผนกลยุทธ์ 
7.1-3-2 ผลการประเมนิภาวะผู้นําและการดําเนินงานตามภารกิจ 
7.1-3-3 บันทึกช่วยจํา การประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อจัดทําแผนเชิงรุกในการ

ปฏิบัติราชการตามพันธกิจของคณะฯ 
7.1-4-1 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ์
7.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นบุคลากร การ

เชิดชูเกียรติคุณบุคลากร 
7.1-4-3 โครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
7.1-4-4 รายงานสรุปการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
7.1-4-5 ประกาศ/คําสั่งการมอบหมายงาน เช่น การแต่งต้ังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ และ

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 
7.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่9/2555 วันที่ 26 กันยายน 2555 

วาระที่ 4.4 ความร่วมมือกับ Slovark University of Argriculture in Nitra 
7.1-5-5 รายงานการประชุมสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่4/2555 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 วาระที่ 

5.1 การถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนา  
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... รายงานสถานะทางการเงิน 
7.1-6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3017/2553 เรื่อง แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.1-6-9 รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินทดรองราชการ 
7.1-6-10 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-6-11 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ์
7.1-6-12 ประกาศ/คําสั่งการมอบหมายงาน เช่น การแต่งต้ังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีต่างๆ และ

คณะกรรมการชุดต่างๆ 
7.1-6-13 ผังการบริหารงาน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-7-2 สรุปผลการประเมินของคณบดี ครบรอบ 2 ปี 
7.1-7-2 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี ครบรอบ 3 ปี 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 (เอกสาร 7.2-1-1, 7.2-1-2) สําหรับปี
การศึกษานี้ได้มีการรวบรวมประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (เอกสาร 7.2-1-3) 
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการกําหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจน โดย
จัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้ โดยภารกิจด้านการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และ
การศึกษาดูงานโดยมีเป้าหมายทั้งอาจารย์บุคลากรและนิสิตที่จะพัฒนาความรู้ ส่วนด้านการวิจัยเน้น การพัฒนา 
“บุคลากรวิจัย” คือเน้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์เป็นหลัก (เอกสาร 7.2-2-1)  

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) สําหรับด้านการเรียนการสอน มีการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
อาจารย์และนิสิต มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกโดยการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานและเยี่ยม
ชมสถานที่ต่างๆ (เอกสาร 7.2-3-1, 7.2-3-2, 7.2-3-3) รวมถึงมีการรวบรวมความรู้ในงาน AKU Green Expression 
“งานวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2555” ที่เน้นการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสาร 7.2-3-4)  สําหรับ
ด้านการวิจัยในส่วนของโครงการ Research Academy (เอกสาร 7.2-3-5) และโครงการเสวนา เรื่อง 
“ประสบการณ์การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” (เอกสาร 7.2-3-6) เน้นการเรียนรู้จากทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากรให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ นอกจากนี้ในสํานักงานเลขานุการคณะ มีการถ่ายทอดความรู้
จากการอบรม สัมมนาของบุคลากรในการประชุมของสายสนับสนุนวิชาการ (เอกสาร 7.2-3-7) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ ออกมาเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ (เอกสาร 7.2-4-1, 7.2-4-2, 7.2-4-3) 

5. ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในโครงการ Research Academy ส่งผลให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย
ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ/วิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสาร 7.2-5-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 5.00 5.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 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 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7.2-1-2 แผนการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 1 สงิหาคม 2555 
7.2-2-1 แผนการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.2-3-1 หนังสือเชิญวิทยากร/ผู้ทรงคณุวุฒิต่างๆ 
7.2-3-2 โครงการศึกษาดูงานต่างๆ การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การสร้างเครือข่ายด้านการจัดการความรู ้
7.2-3-3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผา่นเอกสารประชาสัมพันธ์ และระบบอีเมล์กลุ่มของคณะฯ 
7.2-3-4 โครงการ AKU Green Expression “งานวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2555” 
7.2-3-5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่น

ใหม”่ 
7.2-3-6 กําหนดการวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

(การเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ”) 
7.2-3-7 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 
7.2-4-1 สรุปการเสวนา เรื่อง "ประสบการณ์การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
7.2-4-2 เอกสารประกอบการสัมมนา AKU Green Expression งานวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 2555 
7.2-4-3 สรุปโครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่น

ใหม”่ 
7.2-5-1 เอกสารรวบรวมผลงานจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม”่ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

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 
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ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ (เอกสาร 7.3-1-1) โดยแผนระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (เอกสาร 7.3-1-2)  

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

3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ละ 1 ครั้ง ในช่วงภาคการศึกษาปลาย โดยผลการประเมินด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.404 
จาก 5.0 และผลการประเมินความหลากหลายและความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.398 จาก 5.0 
นอกจากนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซท์ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.52 จาก 5.0 (เอกสาร 7.3-3-1, 7.3-3-2, 7.3-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ รวมถึงมีการปรับปรุงแผนสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ e-Meeting การกรอกแบบฟอร์ม
อิเล็คทรอนิคส์ โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และการปรับปรุงเว็บไซท์ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยคณบดีกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน
คณะในปีนี้ (เอกสาร 7.3-4-1) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสาร 7.3-4-2)  

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของคณะ ได้แก่ การส่งรายงานการ
ประเมินตนเองผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) เพื่อ
ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย (เอกสาร 7.3-5-1) ระบบฐานข้อมูลนิสิตของ มก. 
(เอกสาร 7.3-5-2) การดาวน์โหลดข้อมูลของหลักสูตร (เอกสาร 7.3-5-3) และระบบบัญชีสามมิติ (เอกสาร 7.3-5-4) 
รวมถึงการรับส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ทั่วไปผ่านอีเมล์กลุ่มของคณะ (เอกสาร 7.3-5-5)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 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 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการและการจัดการงานประกันคุณภาพ 
7.3-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 
7.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(ห้องปฏิบัติการคณะ) 
7.3-3-3 สรุปผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 
7.3-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่1/2556 วันที่ 30 มกราคม 2556 

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มก. ปี 2555-2558 
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 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
- 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 (เอกสาร 7.4-1-1, 7.4-1-2) 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ผลการดําเนินงานของคณะ
บรรลุเป้าหมาย (เอกสาร 7.4-2-1, 7.4-2-2) 
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3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รวมทั้งจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (เอกสาร 7.4-3-1, 7.4-3-2) ทั้งนี้ จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง ได้เปลี่ยนลําดับความเสี่ยงจากด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเรื่องการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และความเสี่ยงจากภายนอก คือ การเตรียมการเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล 
(เอกสาร 7.4-3-3) 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 4 และระดับ 
5) คือ โครงการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการเตรียมการเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐบาล และได้ดําเนินการตามแผน (เอกสาร 7.4-4-1, 7.4-4-2, 7.4-4-3, 7.4-4-4) 

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

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ดังเช่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะได้ให้ความสําคัญ
กับการเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งอาชีพสถาปนิกเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีผลกระทบเกิดขึ้น 
จึงได้ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ และจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กอปรกับ
ความเสี่ยงด้านการเงินที่ยังเหลืออยู่ได้นํามาวิเคราะห์ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ทําให้เกิดโครงการ
เพื่อรองรับความเสี่ยง คือ โครงการเตรียมการเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล (เอกสาร 7.4-6-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 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 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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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. 
7.4-3-2 รายงานความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง 
7.4-4-2 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
7.4-4-3 การเรียนการสอนร่วมกับนิสิตแลกเปลี่ยน 
7.4-4-4 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
7.4-5-1 ผลการประเมนิความเสี่ยง 
7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที ่29 พฤษภาคม 2556

เรื่อง รายงานสรุปผลการบรหิารความเสี่ยง 
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

เรื่อง รายงานสรุปผลการบรหิารความเสี่ยง 
 
 

ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.10 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.14 3.06 4.80 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.14 3.06 4.80 4.14 3.06 4.80 3.10 บรรล ุ 4.82 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.14 3.06 4.80 4.14 3.06 4.80 3.10 บรรล ุ 4.82 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
13-1-1 รายงานผลตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
(สรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี รอบปีที่ 3 ของการบริหารงาน
ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2554 ถึง 15 ตุลาคม 2555) 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

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

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

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 และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
  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 โดยก่อนการเสนองบประมาณในแต่ละปี 
จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนองบประมาณในการดําเนินการตามแผน และมีการพิจารณาร่วมของคณะกรรมการประจําคณะฯและ
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ผู้บริหาร เพื่อบริหารการใช้งบประมาณ อีกทั้งมีการบริหารแหล่งที่มาของงบประมาณเพื่อรองรับการใช้งบประมาณ  
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้คณะฯที่สอดคล้องกับการขอใช้งบประมาณและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคณะในแต่ละปี (เอกสาร 8.1–1-1, 8.1–1-2)  

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวทางในการดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์การเงินของคณะ (เอกสาร 8.1–2-1) และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ รวมถึงมีการกําหนดแนวทางการจัดหาแหล่งทุนที่สอดคล้องกับการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ นอกจาก
งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษาซึ่งเป็นงบประมาณหลักของคณะฯแล้ว คณะฯยังมีการจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ (เอกสาร 8.1–2-2) ที่เน้นการหารายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการซึ่งเป็นงานบริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม รวมถึงคณะฯได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้น
มาจัดทํางบประมาณประจําปี (เอกสาร 8.1–2-3) 

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

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างมีระบบ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน (โดยมีวาระที่รายงานการเงินทุกครั้งที่มีการประชุม) (เอกสาร 8.1-
4-7) ตลอดจนมีการจัดทํารายงาน รายไตรมาส รายงานเงินคงเหลือ งบรายรับ-รายจ่าย งบดุล ต่อคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดทุกเดือน (เอกสาร 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 (เอกสาร 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 (เอกสาร 8.1-6-1) และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินทดรองราชการตามบันทึกที่ ศธ.1513.11101/0070 (เอกสาร 8.1-6-2) 
และมีการรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินฝากรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามบันทึกที่ 
ศธ.0513.11101/0365 (เอกสาร 8.1-6-3) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งมี
การรายงานผลการตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้องทางการเงิน ต่อผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจําทุกปี  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผน และการตัดสินใจ ดังจะเห็นได้จากมีการบรรจุวาระประชุมเรื่อง การรายงานสถานะทางการเงิน 
(เอกสาร 8.1-7-1) โดยได้มีการจัดทํารายงาน รายรับ-รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ในการ
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ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะฯ ร่วมกัน
พิจารณาตัดสินใจ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (เอกสาร 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 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยทุธ์การเงินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8.1-1-2 บันทึกช่วยจํา การประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระพิเศษ วันที่  13 มีนาคม 2555  
8.1-2-1 แผนกลยทุธ์การเงินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรบัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน

เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
8.1-2-3 ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการประจําปี จากการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระพิเศษ วันที่  13 

มีนาคม 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพื่อการจัดทํางบประมาณประจําปี 

8.1-3-1 เอกสารการของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
8.1-3-2 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณจากมก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 รายงานการประชุมคณะ: รายงานสถานะทางการเงิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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 รายงานการประชุมคณะ: รายงานสถานะทางการเงิน 
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 9.2.1 ร้อย
ละของรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 
และตัวบ่งชี้ที่ 9.2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่
สาธารณะ โดยในตัวบ่งชี้ที่ 9.2.1 และ 9.2.2 ไม่นํามาคิดคะแนน  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.89 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 
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ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.93 4.89   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.65 4.9 4.87 4.78 4.87 4.78   

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจดัส่งสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มกีารพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในทุก

องค์ประกอบ โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพของคณะฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะ 
(เอกสาร 9.1-1-1, 9.1-1-4, 9.1-1-5) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพต้ังแต่
ระดับหน่วยงานตามแผน (เอกสาร 9.1-1-2, 9.1-1-3) การตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ 

2. คณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการระบุเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวาระการติดตามงานประจําเดือน (เอกสาร 9.1-2-1) ทั้งยังมีการแต่งต้ังคณะทํางาน
ประกันคุณภาพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (เอกสาร 9.1-2-2) รวมทั้งนําเสนอ
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ตลอดจนมีการ
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทําการประกันคุณภาพ (เอกสาร 9.1-2-4) และได้จัดทําคู่มือประกัน
คุณภาพ (เอกสาร 9.1-2-5) เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน
ย่อยของคณะฯ  

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

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online (เอกสาร 9.1-4-1, 9.1-4-2, 
9.1-4-3, 9.1-4-4) และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะและระบบการ
ทํางานประกันคุณภาพฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานประกันคุณภาพและคณะกรรมการประจําคณะฯ 
(เอกสาร 9.1-4-5, 9.1-4-6, 9.1-4-7, 9.1-4-8, 9.1-4-9, 9.1-4-10) 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ ไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยให้ผลการ
ดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานประกันคุณภาพของคณะและจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยในการพิจารณาปรับปรุงนั้นทําทั้งในแผนปฏิบัติการประจําปีในปีถัดไปและการ
พิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในแผนปฏิบัติการประจําปีในปีล่วงหน้า 1 ปี รวมถึงได้มีการปรับปรุงการ
ทํางานประกันคุณภาพจากปัญหาและข้อเสนอแนะในปีถัดไปโดยผ่านคณะทํางานประกันคุณภาพและการประชุม
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วาระพิเศษเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (เอกสาร 9.1-5-1, 9.1-5-2, 9.1-5-3, 9.1-5-4, 9.1-5-5, 9.1-5-6, 
9.1-5-7) 

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

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแจกเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ การส่งเข้าร่วมรับฟังการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการประเมินคุณภาพ การร่วมเป็นกรรมการและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ (เอกสาร 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 (เอกสาร 9.1-8-1, 9.1-8-2, 9.1-8-3, 9.1-8-4, 9.1-8-5) 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ได้มีการทํางานวิจัยทางด้านประกันคุณภาพฯ ในเรื่องของการสํารวจแนวทาง
ในการพัฒนางานประกันคุณภาพในคณะฯ และได้นําไปเผยแพร่ผลงานการวิจัยในรูปแบบแนวทางในการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ: คู่มือการประกันคุณภาพของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2555 (ฉบับละเอียด) แก่หน่วยงานอื่นๆ
โดยเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีแนวทางทางด้านงานประกันคุณภาพที่ใกล้เคียงกันการเผยแพร่นั้นได้ทําใน
รูปแบบ CD ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 ของสภาคณบดี
สถาปัตยกรรมศาสตร์(CDAST) (เอกสาร 9.1-9-1, 9.1-9-2, 9.1-9-3, 9.1-9-4) นอกจากนี้เนื่องจากทางคณะฯ ได้รับ
รางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555 ซึ่งเป็นรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ในระดับดี จากผลงาน SAR 
ของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2554 ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยได้มีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวแก่บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปในรูปแบบโปสเตอร์ในงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 
6 ประจําปี 2556 และในรูปแบบบทความซึ่งเป็นการสรุปย่อ  SAR ของคณะฯ ในเอกสารวิชาการ 2/2556 ผลงาน
รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2556 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจัดพิมพ์
เผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นๆ  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

 

 

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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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-1-1 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 มกราคม 2556 
9.1-1-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอจากรายงานผลการประเมิน (สปค.01) 
9.1-1-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอจากรายงานผลการ

ประเมิน (สปค.02)  
9.1-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-1-5 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและรายงานผลการประกนั

คุณภาพระดับสาขาวิชาประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วันที่ 30 มกราคม วาระการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 มกราคม 2556 
9.1-2-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-2-4 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2556 วันที่ 26 มกราคม 2556  

เรื่อง คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพในระดับคณะฯ และระดบัสาขา และ
รายละเอียดการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 

9.1-2-5 คู่มือการประกันคุณภาพของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2555 
9.1-3-1 เอกสารแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
9.1-3-2 เอกสารแสดงการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 
9.1-4-1 รายงานประเมิณตนเอง (SAR) 
9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 มกราคม 2556  

วาระที่ 2.1-2.7 
9.1-4-3 ระบบ CHE QA online 
9.1-4-4 เอกสารแสดงการส่ง สปค.01 - 02 แก่ มก. 
9.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555  

เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-4-6 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 มกราคม  

วาระที่ 2.6 เรือ่ง การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผลการประเมินและ 
การปรับการทํางานทางด้านประกันคุณภาพฯ 

9.1-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 มกราคม 2556  
เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผลประกันคุณภาพ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ประจําปีการศึกษา 2554 

9.1-4-8 บันทึกช่วยจําการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 วาระการปรับแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2556 เนื่องจากผลการประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 

9.1-4-9 แผน-ผล แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
9.1-4-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 เมษายน  

เรื่องผลการปรับแผนประจําปี 2556 เนื่องจากผลประกันคณุภาพประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-5-1 หนังสือเวียนเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 แก่คณะกรรมการประจํา

คณะฯ 
9.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555  

เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 
9.1-5-3 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 มกราคม  

วาระที่ 2.6 เรือ่ง การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผลการประเมินและ 
การปรับการทํางานทางด้านประกันคุณภาพฯ 

9.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 31 มกราคม 2556  
เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เนื่องจากผลประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

9.1-5-5 บันทึกช่วยจําการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 วาระการปรับแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2556 เนื่องจากผลการประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 

9.1-5-6 แผน-ผล แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555 และ 2556 
9.1-5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 เมษายน 2556  

เรื่อง ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 และระบบการทํางาน เนื่องจากผลประกัน
คุณภาพประจําปีการศึกษา 2554 

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 1/2556 วันที่ 26 มกราคม 2556  

เรื่อง คู่มือการประกันคุณภาพให้แก่ผูร้ับผิดชอบและนิสิต 
9.1-7-3 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 มกราคม 2556  

เรื่อง การปรับระบบการทํางานประกันคุณภาพ 
9.1-7-4 การเข้าร่วมการประชุมช้ีแจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2555 
9.1-7-5 หนังสือเชิญต่างๆ การเข้ารับการสัมภาษณก์ารตรวจประเมินของคณะฯ (นิสิต บัณฑิต และ

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

มหาวิทยาลัย 
9.1-8-2 รายงานประจําปี 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-8-3 หนังสือตอบรับเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันคุณภาพ ในการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา มก. ครั้งที่ 1/2556 
9.1-8-4 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันคุณภาพในโครงการเครือข่ายประกัน

คุณภาพฯ  
9.1-8-5 หนังสือเชิญและเอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน หลักสตูร 2 ของสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร ์
9.1-9-1 ข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านการประกันคุณภาพ 
9.1-9-2 รายงานวิจัยประกันคุณภาพ: คู่มือการประกันคุณภาพของคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2555  

ที่แจกให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ต่างๆ 
9.1-9-3 จดหมายข่าวสถาปัตย์เกษตร กาลเทศ เทศกาล ประจําเดือน พฤษภาคม 2555 - ธันวาคม 

2555 
9.1.9.4 การได้รับรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555 หนว่ยงานที่มีผลงานดีเด่น ในระดับดี 

โดยได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 
9.1.9.5 เอกสารวิชาการ 2/2556 ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 6  

ประจําปี 2556 โดยมีผลงานของคณะฯ (หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ในระดับดี) เผยแพร่
ผลงานในรูปแบบสรุปย่อรายงาน SAR ประจําปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.1 ร้อยละของวิชาที่บรูณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาทีค่ณะ
เปิดสอนทั้งหมด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 69 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชา
ที่คณะเปิดสอนทั้งหมดมากกว่าร้อยละ68.30โดยเป็นรายวิชาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตร้อยละ 60 
เป ็นรายว ิชาในหล ักส ูตรภ ูม ิสถาปัตยกรรมศาสตรบ ัณฑิตค ิดเป ็นร ้อยละ  69 เป ็นรายว ิชาในหล ักส ูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) ร้อยละ100 เป็นรายวิชาในหลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิตร้อยละ 75 และเป็นรายวิชาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ร้อยละ 50 (เอกสาร 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 

 

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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วิธีคํานวณ 

คํานวณค่าร้อยละของร้อยละของรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาที่
คณะเปิดสอนทั้งหมด 
 
ร้อยละรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาที่คณะเปิดสอน = 
 

จํานวนรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมX 100 
รายวิชาที่คณะเปิดสอน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.2.1 na ร้อยละ 
68.30 

ร้อยละ
69.40 

na 5.00 5.00 ร้อยละ 
69 

บรรล ุ ร้อยละ 
70 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2.1-1 ตารางแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยระบุสถานะการบูรณาการแนวคิดความเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

9.2.1-2 ประมวลการสอนรายวิชาเทคโนโลยีทางอาคารที่เหมาะสม 
9.2.1-3 ประมวลการสอนรายวิชาการจําลองเพื่อประเมินสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของการ

ออกแบบ 
9.2.1-4 ประมวลการสอนรายวิชาประยุกต์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางอาคาร 
9.2.1-5 ประมวลการสอนรายวิชาการออกแบบตอบสนองสภาพแวดล้อม 
9.2.1-6 ประมวลการสอนรายวิชาการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องคค์วามรูด้้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่
สาธารณะ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  7 โครงการ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีโครงการและกิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะจํานวน 9โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิถเพื่อการอยู่อาศัยในเมืองอย่าง
ยั่งยืน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีววิถเพื่อการอยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยืน โครงการเรื่องเล่าประสบการณ์
การดูงานอาคารเขียว โครงการเสาะหาสิ่งน่ารู้กับกูรูสถาปัตย์เกษตร โครงการ AKU Green Expression (Smell 
Green: Arch KU Thesis Expression)) ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นิสิตช้ันปี 5 โครงการ 
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AKU GreenBook ซึ่งมีการจัดพิมพ์หนังสือ Waste to Wealth เปลี่ยนขยะเป็นทอง โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตร “การวางผังอย่างยั่งยืนสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2555” และ
โครงการ AKU Branding โดยมีการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ที่มีช่ือว่า “เอกสารประชาสัมพันธ์ กาล-เทศ-เทศ-กาล: จดหมายข่าวสถาปัตย์
เกษตร” และมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนบทความวิชาการและการสื่อสารงานเชิงเทคนิค เพื่อ
เป็นการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและมีการไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการแก่สาธารณะชน (เอกสาร 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, 9.2.2-10, 9.2.2-11) 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.2.2 na 7 โครงการ 11 โครงการ na 5.00 5.00 7 โครงการ บรรล ุ 12 โครงการ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.2.2-1 ตารางรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมทีม่ีการเผยแพร่ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่

สาธารณะ  
9.2.2-2 โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง: รับกระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ 
9.2.2-3 เอกสารประชาสัมพันธ์ กาล-เทศ-เทศ-กาล: จดหมายข่าวสถาปัตย์เกษตร 
9.2.2-4 โครงการทัศนศึกษาดูงานอาคารเขียว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
9.2.2-5 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทงอาคาร หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมอาคารและชมรมศิษย์เก่า ABIT 
9.2.2-6 รายวิชา 01247592 การเขียนบทความทางวิชาการและการสื่อสารงานเชิงเทคนิก 
9.2.2-7 โครงการให้การสนับสนุนนิสติสร้างเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง

มหาวิทยาลัยมกิีจกรรมร่วมกัน ในวิชา scrap lab ภาคปลายปีการศึกษา 2555 
9.2.2-8 โครงการฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องการวางผังเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศ

เทย ปี 2555 ภายใต้หัวข้อ การเรียนรู้ประสบการณ์สู่การเตรียมจัดทําคู่มือเตรียมความพร้อม
สู้น้ําท่วมของชุมชนไทยภาคกลาง 

9.2.2-9 โครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิตและเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 

9.2.2-10 โครงการ AKU Green Expression: งานวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.2.2-11 โครงการสัมมนาวิชาการ สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร: Road Lighting by Prof. Steve 

Fotios 

 
ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.65 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
4.01 4.63 4.78 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.01 4.63 4.87 4.01 4.63 4.87 4.65 บรรล ุ 4.88 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.01 4.63 4.78 4.01 4.63 4.78 4.65 บรรล ุ 4.90 

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะกรรมการตรวจประเมินได้ปรับลดคะแนนในเกณฑ์บางข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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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  มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลิต
บัณฑิต  

4.33 4.33 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 5.00 4.19 4.35 5.00 4.22 4.38 4.62 4.62 4.19 4.48 4.50 4.50 4.19 4.41 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.50 4.67 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.67 4.50 - 4.67 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม
ศ. 

รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

รวม 

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93 5.00 5.00 4.86 4.93 
5. การบริการ
ทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบริหาร
และจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.80 4.80 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.96 5.00 5.00 4.80 4.96 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและ
กลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.87 4.87 - 4.78 4.78 5.00 5.00 4.87 4.93 5.00 5.00 4.78 4.89 

เฉลี่ยภาพรวม 4.49 4.49 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.48 อยู่
ในระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 4.75 และ 4.35 
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
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ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์
อันดีกับศิษย์เก่ามีโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องในด้านกระบวนการ  

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.93 อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 และ
4.86 อยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งหมด หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้าคณะได้ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องจากปีที่ผ่านโดยการหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ด้าน
กระบวนการคณะมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีอยู่แล้ว ส่วนด้านผลผลิตคณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ค่อนข้างน้อย ซึ่งจะเร่งหามาตรการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานและนําผลงานไปตีพิมพ์ให้มากขึ้น 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี โดยเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 
4.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และดี ตามลําดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการทาง
วิชาการครอบคลุมในทุกองค์ประกอบตั้งแต่มีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการจัดทํานโยบาย แผน
กลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
และงานวิจัยร่วมกับงานบริการทางวิชาการและมีการจัดทําผลการประเมิน เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและ
ปรับแก้ไขงานบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต รวมท้ังมีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดโดยการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการให้สอดคล้องตามแนวคิดและปรัชญาของคณะ 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก โดยเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการและผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00และ 
5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งบูรณาการ
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 

การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.41 4.56 5.00 4.46 4.59 5.00 5.00 4.41 4.56 5.00 5.00 4.46 4.59 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการ
บริหารจัดการ
การ
อุดมศึกษา 

4.49 4.49 4.94 4.94 4.94 4.82 4.81 4.82 - 4.46 4.46 - 4.44 4.44 4.86 4.85 4.46 4.76 4.76 4.75 4.44 4.68 

มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.80 4.80 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.98 5.00 5.00 4.80 4.98 

มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

4.49 4.49 4.90 4.89 4.90 4.70 4.67 4.70 - 4.40 4.40 - 4.38 4.38 4.78 4.77 4.40 4.67 4.64 4.61 4.38 4.56 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรู้
และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.92 5.00 5.00 4.86 4.92 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.49 4.49 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

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

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.86 อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยเป็นผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 และ 4.94 อยู่ในเกณฑ์
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ดี และดีมาก ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ผู้บริหารมีการดําเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการดําเนินงานถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งนําไปสู่การดําเนินงานการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบทุกองค์ประกอบ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกระบวนการและกลไก
บริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้พัฒนา 
 
การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.67 4.71 5.00 4.25 4.37 5.00 4.27 4.40 5.00 5.00 4.25 4.71 4.75 4.71 4.27 4.57 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 - 4.92 4.92 - 4.90 4.90 4.90 4.90 4.92 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 

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

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.99 3.99 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.53 4.53 - 4.53 4.53 4.49 4.49 4.53 4.51 4.49 4.49 4.53 4.51 

เฉลี่ยภาพรวม 4.17 4.17 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
โดยผลการประเมินด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 5.00 อยู่ในระดับดีมากท้ังหมด 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งมีบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม มีการ
จัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
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ประสงค์ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตอลดจนมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะ รวมทั้งมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ประจํามีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยไปเป็นที่
ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดับดีมาก โดยผล
การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4.89 อยู่ในระดับดีมากทั้งหมด สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการครบ 4 พันธกิจ รวมทั้งมีการกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพเพื่อจัดระบบการ
ประกันคุณภาพพร้อมกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ครบถ้วน ตลอดจนมีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพเพื่อเสนอต่อ
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่จะมาตรวจประเมินคุณภาพคณะ เพื่อคณะจักได้นําผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

3. ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก โดยผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 5.00 อยู่ในระดับดีมากทั้งหมด สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ส่วนด้านกระบวนการคณะมีการจัดทํารายงานการเงินที่
แสดงถึงการมาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน 
รวมทั้งการนํารายงานการเงินไปวิเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินทุกประเภท 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมเป็นผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.49 อยู่ใน
ระดับดี โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 และ 5.00 อยู่ในระดับดี และดี
มาก ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก และเทียบเท่า และสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังมีน้อย ในส่วนผลการประเมินด้านกระบวนการและผลผลิตมีกระบวนการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ และมีการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            175 

ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

4.33 4.33 4.90 4.90 4.90 4.80 4.80 4.80 - 4.40 4.40 - 4.37 4.37 4.77 4.77 4.40 4.70 4.69 4.69 4.37 4.63 

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

   2) ด้านวิชาการ 3.99 3.99 4.67 4.67 4.67 4.33 4.33 4.33 - 3.53 3.53 - 3.53 3.53 4.40 4.40 3.53 4.25 4.20 4.20 3.53 4.08 
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.83 4.83 - 4.79 4.79 5.00 5.00 4.83 4.96 5.00 5.00 4.79 4.95 

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 5.00 4.58 4.62 5.00 4.59 4.63 5.00 5.00 4.58 4.80 4.91 4.90 4.59 4.76 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.67 4.75 5.00 4.41 4.56 5.00 4.46 4.59 5.00 5.00 4.41 4.78 4.80 4.75 4.46 4.67 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93 5.00 5.00 4.86 4.93 
   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50 

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.49 4.49 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอาคารเรียนและห้องสําหรับใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
จํานวนอาจารย์ประจําและนิสิตของคณะ รวมทั้งมีการจัดให้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง Studio ให้แก่นิสิต 
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

- ด้านวิชาการ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี โดยผลการประเมินด้าน
ปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 และ 4.67 อยู่ในระดับพอใช้ และดีมากตามลําดับ สะท้อนให้เห็น
ว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองการศึกษาที่ดี มีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต แต่สัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มี
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คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและเทียบเท่า และสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังมีอยู่น้อย 

- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการมาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมท้ังการนํารายงานการเงินไปวิเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดจนมีการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินทุกประเภท 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้
เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการความรู้เพื่อให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน
ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง และรับความรู้จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อ 
การค้นคว้าหาข้อมูล และสร้างระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน และภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก โดยเป็นผลการ

ประเมินด้านกระบวนการและผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับนิสิตและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะจุดเน้นของคณะ ซึ่งตรง
ตามเป้าหมายที่กําหนด มีการเผยแพร่หลักสูตรต่อสาธารณะ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นิสิต
ทั้งในและนอกสถานที่ 

- ด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก โดยเป็นผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมากท้ังหมด สะท้อนให้เห็นว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีมาตรการในการหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการให้บริการทางวิชาการครอบคลุมในทุกองค์ประกอบตั้งแต่มีระบบ
กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่
สังคมไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกับงานบริการทางวิชาการและมีการจัดทําผล
การประเมิน เพื่อจะเป็นข้อมูลในการนําไปพัฒนาและปรับแก้ไขงานบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต รวมทั้ง
มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดโดยการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการให้สอดคล้องตามแนวคิดและปรัชญาของคณะ และประชาสัมพันธ์ผลของ
งานบริการวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถให้ผู้ที่ต้องการรับบริการวิชาการรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการนําทักษะความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
ปลูกฝังให้มีความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกให้นิสิตเรียนรู้วัฒนธรรม โดยจะเห็นได้จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะ
จัดให้กับนิสิต 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            177 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมกีารแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงพันธกิจด้านบริหารจัดการ 

2. มีกระบวนการในการทําจัดแผนปฏิบัติการประจําปีโดยการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชาในการเสนอ
โครงการตามแผนงาน และมกีารพิจารณางบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเงิน 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปีละ 2 ครั้ง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเป็น
ระยะๆ และนําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการประชาสัมพันธ์แผนงานผ่านเว็บไซท์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่ด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะและ

อยู่ในรูปแบบตารางทําให้ไม่น่าสนใจ และไมก่่อให้เกิดการรับรู้ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์แผนงานเพื่อให้เกิดช่องทางการรับสื่อ (แผน) มากย่ิงขึ้น และปรับ
รูปแบบการนําเสนอให้รับรู้ได้ง่ายย่ิงขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีคณะกรรมการกํากับ
ในระดับคณะ หลักสูตร เพื่อดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามกําหนด 

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 
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11. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดีถึงดี
มาก 

12. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
13. นิสิตได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ อย่าง

สม่ําเสมอ 
14. โครงการของนิสิตและคณะมีความหลากหลายและสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งการประยุกต์ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะของคณะเพื่อประโยชน์ของสังคม 
15. โครงการของคณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
16. คณะฯมีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกยังมีจํานวนน้อย แม้จะผ่านเกณฑ์แต่ส่วนหนึ่งเป็น อาจารย์อาวุโส

โดยอาจารย์รุ่นใหม่ยังมีคุณวุฒิปริญญาโทที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ อีกเป็นจํานวนมาก 
2. อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย ไม่ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย กลุ่ม ง 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร น้อยกว่าร้อย

ละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรนานและเรียนจบไม่ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากทํางาน

ประจําเต็มเวลา 
5. คณาจารย์มีภาระงานมาก ไม่มีเวลาในการสร้างงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ อ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อ

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
6. ทั้งคณาจารย์และนิสิตยังมีการผลิตผลงานเขียนบทความทางวิชาการ งานตีพิมพ์ เป็นจํานวนน้อย และ

ไม่ใช่วารสารระดับนานาชาติ 
7. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ทั้งด้วยปัจจัยภายในคณะ 

ได้แก่ เวลาและภาระงาน และปัจจัยภายนอกคณะ เช่น การขาดผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาผลงานในสาย
วิชาที่ขอตําแหน่งทางวิชาการและการพิจารณาผลงานใช้ระยะเวลานาน 

8. ขาดระบบและกลไกการติดตามการนําผลหลังรับการอบรมไปใช้ในการพัฒนางาน 
9. จํานวนนิสิตที่เข้าประเมินรายวิชายังมีจํานวนน้อย 
10. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนยังมีจํานวนน้อย 
11. ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอํานวย ความสะดวก 

ด้านการเรียนการสอน  
12. โครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมจริยธรรมนิสิตมีเป็นจํานวนมาก แต่มีการติดตาม ประเมินผลตาม

เป้าหมายไม่ครบถ้วน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอประเมินการสอนและขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามรอบระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
3. หามาตรการและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้ได้ตามแผนและระยะเวลา 
4. พิจารณาและปรับแผนการรับนิสิตของทุกหลักสูตร เพื่อเน้นการวิจัยให้มากขึ้น 
5. หามาตรการควบคุมและกระตุ้นให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเรียนจบตามกําหนด 
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6. จัดสรรและกระจายภาระงานอย่างเป็นธรรม จัดลําดับความสําคัญของภาระงาน อาจารย์ให้เหมาะสม
กับจํานวนนิสิตและหลักสูตร และบูรณาการงานเพื่อลดเวลา แต่ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 

7. หามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งคณาจารย์และนิสิตผลิตผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะในระดับ
นานาชาติ 

8. จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามการนําผลการอบรม ไปพัฒนางาน 
9. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
10. หารายได้เพื่อนํามาพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการเรียนการ

สอนให้พอเพียงแก่ความต้องการ 
11. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรม ต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนโครงการหรือกิจกรรมด้านกลุ่มงานพัฒนานิสิต แผนงานด้านกิจการนิสิต ประจําปี 
2554 - 2555 

2. มีการจัดการให้บริการดานต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับความต้องการพื้นฐานของนิสิต และมกีารจัดการ
ให้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

3. มีการจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้และส่งเสรมิประสบการณ์ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และภูมิ
สถาปัตยกรรมแก่นิสิต 

4. มีระบบการใหค้าํปรึกษา โดยมีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่
นิสิต 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสทิธิภาพเพียงพอ  
2. สนับสนุนให้นสิิตร่วมดําเนินการจัดหาทุนเพื่อจัดทําโครงการกิจกรรมดา้นการพัฒนานิสิตมากขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ 
1. มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นสิติร่วมกิจกรรมภายนอกองค์กรเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะฯ ซึ่งส่งผลต่อ

การขอสนับสนนุทุนต่างๆ ในการจัดโครงการกิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาคารที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ปัจจุบันปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทัว่โลกให้ความสาํคัญเป็นอย่างมาก 

2. มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวัดและทดสอบสมรรถนะอาคารที่หลากหลายและทนัสมัย 
3. มีการสร้างแรงจูงใจโดยการเชิดชูและให้รางวัลผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น 
4. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ (นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยพ่ีเลี้ยง) พร้อมระบบสนับสนุนให้ทําการ

วิจัย 
5. มีอาจารย์ประจําที่ทํางานวิจัยต่อเนื่องเกินร้อยละ 50 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมด และมีอาจารย์

นักวิจัยชาวต่างประเทศประจําสาขาผังเมืองฯ 
6. มีโอกาสในการต่อยอดเป็นผลงานวิจัยได้ทั้งในด้านการเรียนการสอน/การบริการวิชาการลความ

ร่วมมือด้านอื่น ๆ และมีอาจารย์รุ่นใหม่จํานวนมาก 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระเบียบและระบบภาระงานไม่เอื้อต่อการทําวิจัย 
2. นโยบายรัฐบาลและงบประมาณสนับสนุนไม่ชัดเจน ไม่จรงิจัง อีกทั้งทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่

จัดผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีจํานวนน้อยลงด้วย 
3. การผลิตผลงานวิจัยเกิดขึ้นน้อยเนื่องจากอาจารย์ในสาขาต้องรับผิดชอบงานบริหารและงานส่วนกลาง

กว่า 50% ของอาจารย์ในสาขาสถาปัตยกรรม 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ในปัจจุบันมีทนุสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจากแหล่งทุน
ต่างๆ ค่อนข้างมาก ทําให้นสิติและอาจารย์มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนฯ มากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุง่เน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับทุน
สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยของนิสิตและอาจารย์มากขึ้น 

3. การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจ์ะออกนอกระบบ ประกอบกับการเข้าสู่ ASEAN จะทําให้เกิด
แรงผลักดันใหม้ีการทําวิจัยมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขัน และอยู่รอดได้ 

4. เปิด AEC สามารถสร้างโอกาสทางการวิจัยร่วมกับสถาบันอื่นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. มีแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สามารถสนับสนุนบุคลากรได้ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีเครือข่ายกับองค์กรวิชาการ วิชาชีพ และอุตสาหกรรม 

2. มีรายได้จากการจัดกิจกรรมทางวิชาการและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยมีนิสิตที่มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพผังเมืองช่วยเหลือสม่ําเสมอ 

3. มีการบริการให้กับหน่วยงานภายนอก พัฒนาอาจารย์ให้ใช้วิชาชีพมาพัฒนาการเรียนการสอน 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดอัตรากําลังในลักษณะเจา้หน้าที่ประจําเต็มเวลา 
2. การหารายได้จากกิจกรรมทางวิชาการยังมีช่วงเวลาที่จํากัดเนื่องจากอาจารย์ในสาขาฯ มภีาระงาน

สอนในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ค่อนข้างมาก 
3. ขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านบริการวิชาการกับภายนอก เนื่องจากมีความรับผิดชอบหลักทั้ง 4 ด้าน 

การผลิตงานบริการวิชาการอาจไม่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน Overhead สูง   Margins ตํ่า 
4. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าววารสารงานบริการวิชาการจากส่วนกลางให้บุคลากรในสาขาสถาปัตย์ทราบ 
5. การคิดค่าตอบแทนในการดําเนินงานบริการวิชาการยังถูกจํากัดโดยระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งมผีล

ต่อการสร้างแรงจูงใจในการบริการวิชาการ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นที่จะเป็น
โอกาสในการหารายได้ในด้านงานบริการวิชาการได้มากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายของบริษัทผู้ผลติ 
3. สร้างช่องทางในการบริการวิชาการในรูปแบบที่ปรึกษาการศึกษาวิจัยต่อยอดในเชิงประยุกต์ 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดแผนงานและงบประมาณที่สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนงานการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

2. มีการบูรณาการกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภารกิจด้านการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

3. มีการประเมินผลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. นิสิตและบุคลากรร่วมมือร่วมใจในการเข้ารว่มกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
2. เริ่มมีการส่งเสริมและการเผยแพร่การดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. งบประมาณสนบัสนุนมีจํานวนจํากัด โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในเป็นส่วนใหญ ่

  ข้อเสนอแนะ 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผลรวมถึงการสรุปการประเมินผลเพื่อการนําผลการรประเมินไป

ปรับปรุง/พัฒนาในโครงการในปีต่อไปให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ดําเนินการให้
ครอบคลุมมากขึ้น 

2. เพิ่มส่วนของงบประมาณในการสนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาด้านจิต
สาธารณะ ทั้งจากภายในองค์กรและจัดหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอกองค์กร 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. คณบดีมีการกระจายอํานาจสู่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ตามประกาศการมอบหมายการ
บริหารงาน และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่างๆ โดยมีขอบเขตหน้าที่ชัดเจน 
และมีการรายงานต่อคณบดี 

2. มีแผนงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการของคณะฯอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
เช่น แผนสารสนเทศ แผนงานประชาสัมพันธ์ แผนการพฒันากายภาพ แผนการพัฒนาบุคลากร เป็น
ต้น 

3. มีการถ่ายทอดความรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงสู่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
โดยเฉพาะด้านการวิจัย 

4. มีการรวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยการเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายในองค์กร 
6. มีการพัฒนาสถานที่ของคณะให้สอดคล้องกับเอกลักษณข์องคณะด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

เช่นการรณรงค์ประหยัดไฟ การใช้กระดาษรีไซเคิล การทําสวนแนวตั้งและสวนหลังคา การแยกขยะ 
เป็นต้น 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการประเมินศักยภาพในปัจจุบันของครุภัณฑ์สารสนเทศรวมถึงสถานที่ติดต้ังครุภัณฑ์ 
2. ขาดการปลูกจิตสํานึกในการรักษาสถานที ่
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  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามการใช้งานและวิเคราะห์ศักยภาพของงานสารสนเทศเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุง 

รวมถึงการวางแผนงานสารสนเทศต่อไป 
2. ควรนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 
3. ควรปลูกจิตสํานึกในการรักษาสถานที่ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการเงินภายในคณะฯ โดยเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มีกระบวนการในการจัดทํางบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีในแต่ละ
พันธกิจ โดยยึดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งอาศัยแหล่งงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อนําไปใช้จ่ายตามภารกิจต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีการรายงานผลและสถานะทางการเงินเป็นประจํา ทั้งรายงานประจําวัน และประจําเดือน และมีการ
วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ซึ่งทําให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลทางการเงินไปตัดสินใจในการบริหารได้ 

4. มีการใช้ระบบบัญชีสามมิติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยสนับสนุนนโยบาย e-University 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดการพิจารณาวางแผนการหารายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากแหล่งทุนภายนอกอย่างชัดเจน 

รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรความรู้และสถานที่ของคณะอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมการรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเชิงรุกด้านการวิจัยและบริการ

วิชาการแล้ว ควรมีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของคณะฯให้ชัดเจน และควรมีการร่างระเบียบรองรับใน
การหารายได้มากย่ิงขึ้น 

2. ควรพิจารณาหารายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการทําแผนลดรายจ่ายอย่างเป็น
รูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพครบทุกองค์ประกอบตามที่กําหนด 
2. มีการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ และมีการกําหนดตัวบ่งชี้และวิธีการดําเนินงานให้ได้ตามอัตลักษณ์

นั้นอย่างชัดเจน 
3. มีการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพจากตัวแทนของทุกหน่วยงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
4. มีการนําผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามาจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการทํางานประกัน

คุณภาพในปีถัดไป 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการทําวิจัยในเรื่องการประประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม

และได้เผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดเก็บเอกสารในการทําประกันคุณภาพการศึกษายังไม่ได้ใช้ระบบสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ 
2. ควรมีการจัดระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ระบบโดยใช้ระบบสารสนเทศ

อย่างเต็มรูปแบบ 
  ข้อเสนอแนะ 

ไม่ม ี

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับสาขาวิชา โดยได้
กําหนดให้ดําเนินการประเมินในองค์ประกอบที่ 2, 3 และ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2 และ 6.1 
ซึ่งในตัวบ่งชี้ที่ 6.1 จะไม่นํามานับคะแนน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
สาขาวิชา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรใหมแ่ละ
การปรับปรงุหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยมหาวทิยาลัย และดาํเนนิการตาม
ระบบที่กําหนด 

2. มีการดําเนินการพฒันาหลกัสูตรฯ ให้สอดคล้อง
กับวสิัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อมของคณะฯ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางดา้น
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มกีารกาํหนด
คณะกรรมการหลกัสูตร เพื่อให้มกีารวางระบบ
และกลไกบรหิารหลักสูตรอยา่งมปีระสิทธิภาพ มี
การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และมีการประเมินหลักสูตรอยา่งสม่าํเสมอใน
รอบทุกๆ 5 ปี โดยทุกปีการศกึษา ทางสาขาวิชา
ฯ มีการจดัการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพจิารณาปรับปรงุเนือ้หา การ
จัดการเรียนการสอน ใหม้ีความตอ่เนื่องของ
รายวิชาตา่งๆ และเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน 
และมาตรฐานหลกัสูตร 

3. จัดให้มกีารดําเนินการวิจัยสถาบัน การประเมิน
หลักสูตร การประชุม สัมนาต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างตอ่เนือ่ง เช่น การ
ประชุมสาขาวิชาฯ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างอาจารย์ผูส้อนในสาขาวิชาฯ การขอเปิด
รายวิชาใหม่ การปรับปรงุเอกสารประมวลการ
สอน ข้อท่ี 13 (วัตถุประสงค์ในการพฒันาและ
ปรับปรงุรายวิชา) เป็นต้น 

4. การจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรฯ มุง่เน้น
การพัฒนานิสิตใหเ้ป็นศูนย์กลาง โดยเห็นได้จาก

1. ขาดแคลนคณาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ผูม้ีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก 

2. ขาดแคลนคณาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ผูม้ีตําแหน่งทาง
วิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

3. สาขาวิชาฯ ขาดความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. สาขาวิชาฯ ขาดช่องทางในการ
พัฒนาทักษะนิสิตท่ีจะนําผลงาน
การออกแบบ หรือผลงาน
วิทยานิพนธ์ ไปจัดทําเป็น
บทความต่างๆ เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

5. ขาดการดําเนินงานที่สม่ําเสมอ
และต่อเนื่องของระบบการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนของหลกัสูตรฯ รวมท้ังการ
นําผลการประเมินดังกลา่ว มาใช้
ในการสรา้งมาตรฐาน และ
ปรับปรงุการเรียนการสอน 

 

1.  ปรับลดภาระงานให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบั
อาจารย์แตล่ะท่าน 

2. เปิดรายวิชาเลือกท่ีมีเนื้อหา
สอดคล้องกบัหลกัสูตร เพือ่เพิ่ม
รายวิชาสําหรับการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

3. สนับสนุนทุนและทรัพยากรดา้น
ต่างๆ สาํหรับการศึกษาต่อเพือ่เพิ่ม
คุณวุฒิ        

4. สนับสนุนทุนและทรัพยากรดา้น
ต่างๆ สาํหรับการผลิตผลงาน เช่น 
บทความ งานวิจัย เอกสาร
ประกอบการสอน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เอกสารประมวลการสอนทีม่ีการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรูด้้วยตนเอง และการใหผู้้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรยีน เช่น การ
จัดให้มกีารทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้จากสถานทีจ่ริง 
จัดให้มกีารฝึกปฏิบัติการท้ังในและนอกชั่วโมง
เรียน เป็นต้น 

5. การจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรฯ ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้จากผูม้ี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงาน หรอืชุมชนภายนอก โดยการให้ผูม้ี
ประสบการณด์ังกล่าว เข้ามามีส่วนรว่มใน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิม่พูนองค์
ความรูใ้หแ้ก่นสิิตมากย่ิงขึ้น 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรยีนท่ีมีต่อ
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา เพื่อนําผลการ
ประเมินนั้นมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน ในแตล่ะ
รายวิชา 

7. มีการจัดกิจกรรมและโครงการสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรูผ้่านการปฏิบัติการท่ีไดร้บัความ
ร่วมมือจากหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น โครงการประกวดแบบ 
โครงการอบรม สมันาปฏิบตัิการ โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลยั เป็นต้น 

สาขาวิชาภมูิ
สถาปตัยกรรม 

1. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาและบรหิารหลักสูตรชัดเจน 

2. มีเป้าหมายการผลติบัณฑิตชัดเจน เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ อุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมท้ังได้รับการรบัรองหลักสูตรจากสภา
สถาปนกิ 

3. มีการพิจารณาปรบัปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ รวมทั้งสอดคลอ้ง
กับความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิตและสังคม
ส่วนรวมโดยตลอด 

4. หลักสูตรกําหนดให้มีรายวิชาและกจิกรรมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสาํคัญท้ังหลักสตูร 

5. มีการให้ผู้มปีระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอกเข้ามามีสว่น
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การ
พัฒนาและปรบัปรุงหลกัสตูร การจดัการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรูแ้ละทักษะที่
นําไปใช้ในการปฏบิัติได้จริง รวมท้ังสนับสนุนให้
นิสิตได้ ฝึกปฏิบัตงิานและทัศนศึกษาโดยเข้า
สํารวจในพื้นท่ีศึกษาจรงิ    

1. สาขาฯยังขาดอาจารย์ประจาํท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

2. แม้วา่จะมีการจัดประชุมหารอื
ร่วมกันเกี่ยวกบัหลักสตูรและการ
เรียนการสอน แตส่าขาฯยังขาด
การวิจัยช้ันเรียนท่ีแบ่งแยกตาม
รายวิชาตา่งๆอย่างต่อเนื่องทีจ่ะ
นาํมาใช้ในการพฒันาและปรับปรุง
หลักสูตร  

1. ควรพัฒนาหลักสตูรภูมิ
สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ให้
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตไิด้
อย่างสมบูรณแ์ละครบถ้วนมากขึ้น 
เพื่อใหม้ีการประเมินผลตาม “ตัว
บ่งช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพือ่การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” 

2. สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสเข้ารบั
การฝึกอบรมหรือสัมมนา ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเตมิและทํางานวจิัยใน
ด้านตา่งๆเพื่อนํามาใช้ปรบั
กระบวนการสอนให้ทันสมัยเสมอ 
รวมท้ังเพื่อให้อาจารย์มีการพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่ม
โอกาสการศกึษาตอ่ในระดับปริญญา
เอก 

3. ลดภาระการสอนของอาจารย์ประจาํ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
6. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารจัดการเรียน

การสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรบัปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 01241598 
โครงงานวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) และ
วิทยานิพนธ์ (Thesis) ของหลกัสตูรภูมิ
สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต อย่างเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกดิการการพัฒนาหรือ
ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต  และมีการจดักจิกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น โครงการLandscape day (ก้าว
แรกสู่ภูมิฯ) ท่ีเปดิโอกาสให้อาจารย์ นิสิตในชั้นปี
ต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสายวิชาชีพ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรยีนการสอน 
และการทํางานในวิชาชีพ 

7. ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตของอาจารยใ์น
สาขาวิชาอยูใ่นระดับด-ีดีมากมาโดยตลอดและมี
การนาํผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชามาพัฒนาหรือปรบัปรุงการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมร่วมกันเพือ่หารอืถึงแนวทางในการ
ปรับปรงุเนื้อหาหลักสตูรและจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อนาํมาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรงุหลักสูตรต่อไป 

8. มีการกําหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยบรรจุไวใ้นมคอ.2 ของหลกัสูตร และมคอ.3 
ในแตล่ะรายวิชา 

9. สาขาฯเริม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็น
ประโยชน์สําหรับนิสิตในการเข้าถงึข้อมูลการ
เรียนการสอนไดง้า่ย และรวดเรว็ขึน้  

10. มีการส่งเสริมให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเกีย่วข้องกับ
วิชาชีพทางภูมสิถาปัตยกรรมทั้งในระดับสาขา 
และระดับคณะ  

11. สาขาฯสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆท่ี
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอยา่งตอ่เนื่องให้กับ
นิสิต สอดคล้องกบัคุณธรรม และจริยธรรมที่
ต้องการพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักนิสิตท่ีบรรจุ
ไว้ในแต่ละรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (มคอ.3) 

12. สาขาฯมจีํานวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มมากขึ้น 

เพื่อผลกัดันการขอตําแหน่งทาง
วิชาการให้เกดิขึ้นอย่างเป็นรปูธรรม  

4. สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเปน็
สําคัญ โดยนํามาพัฒนาในลกัษณะ
การบรูณาการระหว่างวิชาเพิ่มมาก
ขึ้น 

5. สานต่อความร่วมมือ ขยายแนวทาง
ในการสรา้งความร่วมมือและ
สนับสนุนใหม้ีโครงการหรือกิจกรรม 
ร่วมกบับุคคล องคก์ร และชุมชน
ภายนอกอย่างสม่าํเสมอและต่อเนือ่ง 

6. ควรส่งเสริมใหม้ีการทําวิจัยช้ันเรียน
เพิ่มมากข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการปรับปรุงหลกัสตูรในรอบ
ถัดไป 

สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและ
สภาพแวดล้อม 

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษามกีาร บูรณาการองค์
ความรูใ้นหลากหลายสาขาวิชา มีกจิกรรม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดบัชาติและ

1. ขาดระบบและการดําเนินการที่
เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสติ 

1. ควรมีการจดัทําระบบหรือ
โครงการเกี่ยวกับด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของนิสิตท่ีครบวงจร 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
นานาชาติ ดาํเนินการทั้งในและต่างประเทศ 

2. มีอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิและดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนท่ีสงูกว่าเกณฑ์
ปกต ิ

3. มีการจัดโครงการบริการวิชาการโดยให้นิสติได้
ทํางานรว่มกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ภายนอก เพื่อสรา้งประสบการณ์ในการทาํงาน
ให้นสิิต รวมถึงมีผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก
มารว่มในการเรียนการสอนและการวิพากษ์
หลักสูตร 

4. หลักสูตรบัณฑติศึกษามกีารจัดประชุม
คณาจารย์อย่างสม่ําเสมอทุกเดอืนเพื่อสรา้ง
โอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่าง
คณาจารย์เพื่อพัฒนาแนวทางการเรยีนการ
สอนของหลกัสูตร  

2. ไม่มีจาํนวนนสิิตท่ีได้รับรางวลั
ประกาศเกียรติคุณด้านตา่งๆเลย 
เช่น ด้านวิชาการ ด้านจริยธรรม 
ฯลฯ 

3. ขาดเอกสารรวบรวมผลงานทาง
วิชาการของนสิิตและศิษย์เก่า 

เช่น การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
การสนับสนุนเชิงปฏิบัติ การวัด
และประเมินผล รวมถึงการ
ส่งเสรมิให้ไดร้ับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณจากองค์กรภายนอก 

2. ควรมีการสง่เสรมิให้นิสิตเขา้รว่ม
โครงการทางดา้นวิชาการที่จัดโดย
องค์กรภายนอกให้มากขึ้น  

3. จัดทําหนังสอืรวบรวมผลงานทาง
วิชาการของนสิิตและศิษย์เก่า 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางอาคาร 

1. มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารและ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

2. มีการรับนิสติแผน ก มากกว่าสัดส่วนท่ีกําหนด 
3. มีการส่งเสริมขดีความสามารถด้านการ

ค้นคว้าวจิัยของนสิิตอย่างเป็นรูปธรรม 
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนํา

ศักยภาพของนสิิตออกมาใช้ได้เป็นอย่างด ี

1. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นิสิต 

1. ควรมีการจดัทําฐานข้อมูลงานวจิัย
ให้กบันิสิต 

2. ควรมีการสง่เสรมิทักษะการใช้
ภาษาองักฤษใหก้บันิสิต 

3. จัดหาแหล่งสนับสนุนงานวจิัยนิสิต
จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม 

4. เป็นสื่อกลางการสือ่สารด้านข้อมูล
เวทีการวิชาการทัง้ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 
สาขาวิชา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ จัดทํา
แผนการจดักจิกรรมพัฒนานิสติท่ีสง่เสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาติทุกด้าน 

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ มีการจดั
โครงการที่บริการให้คําปรกึษาทางวชิาการและ
แนะแนวการใช้ชีวติแก่นิสติอย่างเปน็ประจําและ
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ไดแ้ก่ การแต่งตัง้
อาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการวันพบผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการวันพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาภาคต้นและภาคปลาย 

3. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตท้ังนิสติปัจจุบนัและศิษย์เก่า ท้ังด้านการ
เรียนการสอน กจิกรรมตา่งๆ โดยสือ่สารผ่าน
บอร์ดประชาสัมพนัธ์กิจกรรมนสิิต เว็บไซต์คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร์ การส่งข้อความทาง
โทรศัพท์มือถือของนิสิต 

4. มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสติท้ังนิสิตปัจจบุันและ
ศิษย์เก่า เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกึงาน 
โครงการปจัฉมินิเทศบัณฑิต (ต้นกลา้สถาปัตย์) 

5. มีการสนับสนุนใหน้ิสิตสรา้งเครอืข่ายพัฒนา

1.วางแผนการดาํเนนิงาน กจิกรรม
และโครงการต่างๆ ของการพัฒนา
นิสิต รวมท้ังงบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากรอื่นๆ ท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบรรลุ
ตามแผนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สร้างระบบกลไก กระบวนการ
ดําเนินงาน ท่ีมีมาตรฐาน และ
ดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ควรวางแผนโครงการ กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต ใหม้ีรายละเอียด
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เช่น 
งบประมาณ บุคลากร ระยะเวลา 
การประชาสัมพันธ์ การประเมินผล 
ฯลฯ เพือ่ให้สามารถดําเนินงานได้
ตามระยะเวลา ตามแผน 
วัตถุประสงค ์และเป้าหมายที่ไดต้ั้ง
ไว ้
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

6. มีการประเมินผลคุณภาพของการใหบ้ริการ และ
การนาํผลประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตอ้งการของ
นิสิต 

สาขาวิชาภมูิ
สถาปตัยกรรม 

1. สาขาฯมกีารจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ
อย่างต่อเนื่อง ในหลายรายวิชา และมีผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บรกิารท่ีดีตาม
เกณฑ์ท่ีกาํหนด  

1. สาขาควรมกีารดําเนินการ
ประเมินคุณภาพกจิกรรมใน
ทุกๆกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและ
นําผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้ในการ
ปรับปรงุ และพัฒนาการ
จัดบรกิารท่ีสนองความตอ้งการ
ของนิสิต  

2. ควรมีการสง่เสรมิให้นิสิตริเริ่ม
จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3. สาขาฯยังมกีิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรูแ้ละประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่าในระดับสาขาฯ เป็นจาํนวน
น้อย 

1. การจัดกจิกรรมเพือ่การพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นสิิต อาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาพร้อมทําการประเมินผล 
และควรนําผลประเมินคุณภาพของ
กิจกรรมที่จดัให้นสิิตมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาปรับปรุงการจดับรกิาร
ท่ีสนองต่อความตอ้งการนิสิตสําหรบั
การจัดกจิกรรมในปีการศกึษาต่อไป  

2. สาขาฯควรมีการจดักิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณใ์ห้
ศิษย์เก่าในระดบัสาขาเพิม่เติมจาก
ระดับคณะใหม้ากขึ้นกว่าเดิม  

3. ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมือและ
สนับสนุนใหม้ีโครงการหรือ
กิจกรรม รว่มกับบคุคล องค์กร 
และชุมชนภายนอก เพื่อพัฒนา
ความรูแ้ละประการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสติปัจจุบันและ
ศิษย์เก่า อย่างสม่าํเสมอและ
ต่อเนื่อง  

4. คณะและสาขาฯ ควรมีการ
วิเคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อนของนิสิต
เพื่อจัดทําแผนการจัดกจิกรรมนสิิต
ในปีการศึกษาต่อไป ให้เหมาะสม
กับกจิกรรมทั้งดา้นวิชาการ 
กิจกรรมกฬีา กจิกรรมบาํเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมเสริมสรา้ง
คุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและ
สภาพแวดล้อม 

1. มีการสํารวจความต้องการของนสิิตใหม่และมี
การประเมินการจดัการบริการแก่นสิิตและศิษย์
เก่าอย่างสม่าํเสมอ 

2. มีโครงการจัดทํา web site และ E-New 
Letterของสาขาวชิาฯ และได้จัดทํา FACE 
BOOK ของหลักสตูรฯ เพื่อเอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรูแ้ละใหข้้อมลูข่าวสารแก่นิสติ
และศิษย์เก่า 

3. มีการจัดโครงการบริการวิชาการและโครงการ 
ดูงานในรายวิชาท่ีใหน้สิิตได้ทํางานรว่มกับ

1. ไม่มีระบบการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้แก่นิสติเพื่อใหน้ิสิตสามารถ
นําไปใช้ในการเรียนและการ
ทํางานได ้

2. ไม่มีเครือขา่ยหรือองค์กรศิษย์
เก่าท่ีเป็นรปูธรรม และสามารถ
ดําเนินกจิกรรมที่เป็นประโยชน์
ระหว่างศิษย์เก่าและนิสิต

1. ประสานงานกบัหน่วยงานวิชาชีพ
ด้านผงัเมืองให้นสิติมีโอกาสเข้าไป
ดูงานหรือทดลองปฏิบัติงานเพื่อ
สร้างประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชาชีพท่ีเรียน 

2. จัดทําโครงการทีก่ารเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาให้แก่
นิสิตเป็นประจําในทุกปีการศึกษา 

3. สนับสนุนให้นสิิตจดัตั้งองคก์รหรือ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนภายนอก เพื่อสรา้ง
ประสบการณใ์นการทํางานให้นสิิต โดยเปิด
โอกาสให้ศิษย์เกา่สามารถเขา้รว่มได ้ 

ปัจจบุันเองได ้
3. ขาดการนาํผลการประเมิน

คุณภาพการให้บรกิารมา
พัฒนาการจัดบริการอย่าง
ชัดเจนและมปีระสิทธิภาพ 
 
 

สมาคมของนสิิต เพื่อดําเนินการ
กิจกรรมตา่งๆที่เกีย่วข้องกับนสิิต
และหลกัสูตรฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางอาคาร 

1. มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร
ร่วมกบัชมรมศิษย์เก่า 

2. มีช่องทางการสื่อสารหลายรปูแบบ 

1. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นิสิต 

1. ควรมีการจดัทําฐานข้อมูลงานศิษย์
เก่าท่ีเป็นปจัจบุัน 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2554 
เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2555 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และ
ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 12 
โครงการ/กิจกรรม และอยู่ระหว่างดําเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. 

รายงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1. โครงการในระดับสาขาวิชา
บางโครงการยังไมม่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ควรจัดให้มีคณะทํางาน
หรือมอบหมายบุคลากร
เพื่อช่วยเหลือในระดับ
สาขาวิชา เพื่อติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน หรือช่วย
คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
โครงการตา่งๆ ในการ
ประเมินผลโครงการ 

โครงการระดบั
สาขาวิชายังขาดการ
ติดตามผล อัน
เนื่องจากมิได้ระบไุว้
ในการเสนอโครงการ
และขาดผู้ติดตามผล
ที่ชัดเจน 

1. การปรบัแบบฟอร์ม
การขออนุมัติโครงการ 
2. การจดัจา้งเลขานุการ
ประจําสาขาวิชา 

1. แบบฟอร์มการขอ
อนุมัติโครงการ 

โครงการระดบั
สาขาวิชามีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมากกวา่ 
80% 

- 
 

12 เดือน รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
1. คุณวุฒิและตําแหน่ง
วิชาการของอาจารย์ประจํามี
สีดสว่นน้อยไม่ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่เน้นการวิจยั (กลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสงู
และผลติบัณฑติระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก) 

1. ควรจัดทําระบบและ
กลไกในการส่งเสรมิให้
คณาจารย์ดาํเนินการภาระ
งานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
เช่น ศึกษาต่อเพือ่เพิ่ม
คุณวุฒิ ผลติผลงาน และ
งานวจิัย 

1.มีการจดัทํา
โครงการพัฒนา
ขีดควมสามารถของ
อาจารย์และบุคลากร
วิชาการโดย
สนับสนุนการลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการในระยะสั้น
แต่ยังมีอุปสรรคเรือ่ง

จัดการประชุมหารือใน
ระดับคณะเพื่อจัดสรร
งบประมาณ 

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของ
อาจารย์และบุคลากร
วิชาการ 

มีอาจารยล์าเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 
ท่าน 

 12 เดือน รองฯวิชาการ 
หน.สาขาวิชา 
หน.สลข. 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณและการ
จัดสรรภาระงานใน
กลุ่มเพื่อนร่วมงาน
เพื่อสนับสนุนการลา 

    2.การดําเนินการ
ตรวจเอกสารและ
ส่งผลงานเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
ล่าช้า 

จัดระบบการตรวจ
เอกสารขอตาํแหนง่ทาง
วิชาการภายในคณะให้
สะดวกรวดเรว็ขึ้น 

การแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อ
การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1.มีคณะกรรมการ
ผู้รับผดิชอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร
เพื่อขอตําแหนง่ทาง
วิชาการ 
2.มีการตดิตามการ
ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  
3.ระยะเวลาในการ
ดําเนินการดา้น
เอกสารภายในคณะ
ภายใน 60 วัน 

- 12 เดือน รองวิชาการ 
หน.สลข. 
เจ้าหน้าที่ฝา่ย
บุคคล 
 

2. หลักสตูรบณัฑติศึกษาที่
เน้นการวิจัยยังมจีาํนวนนิสติที่
สนใจน้อย 

1. ควรจ้ดทําแผนกลยุทธ์
เพื่อเตรียมหลักสูตร นิสิต 
และบุคลากร ในกรณีที่มี
การเปดิประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ขาดการวิเคราะห์
ตนเองเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
เข้าสู ่AEC 

มีการประชุมหารอื
ร่วมกันทั้งคณะเพือ่
วิเคราะหต์นเองและ
กําหนดทิศทางดา้น
วิชาการต่อไป 

โครงการสัมมนา
วิชาการคณะ 

1.มีอาจารย์เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2.มีการตดิตามใน
ส่วนงานวิชาการ
คณะ 

10,000 มี.ค. – มิ.ย. รองฯวิชาการ 
หน.สลข. 

  2. ควรจัดทําแผนการ
ดําเนินงานรับนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เนน้การ
วิจัยให้มากขึ้น 
 
 
 

นิสิตแผน  ก ยังมี
จํานวนนอ้ย 

มีการจัดสัดสว่นการรับ
นิสิตแผน  ก และแผน ข 
ตามเกณฑ์บณัฑิต
วิทยาลัย 

การควบคุมสดัสว่นการ
รับเข้านสิิต 

มีสัดส่วนการรบัเขา้
นิสิต แผน ก ต่อแผน 
ข ตามเกณฑบ์ันฑติ
วิทยาลัย 

- เม.ย. – มิย. รองฯวิชาการ 
ประธานหลักสูตร
ผังเมือง, 
นวัตกรรมอาคาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนานิสติ 
ไม่ม ี ควรพัฒนานิสติใหเ้ห็นเป็น

ประจักษ์อย่างชัดเจนต่อ
สังคมภายนอกวา่นิสิต
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีเอกลกัษณ์ตามที่คณะฯ 
ได้ประกาศไว้ คือ 
"สถาปตัยกรรมเพือ่
สิ่งแวดล้อม" 

เน้นและจัดโครงการ
ด้านกจิการนิสติที่
เกี่ยวข้องกับกจิกรรม
รณรงค์ดา้น
สิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการคา่ยอาสา
ปลูกปา่ชายเลนและ
โครงการคา่ยอาสา
สถาปตัย์ เป็นต้น 

ประสานและติดตอ่ขอ
ความรว่มมอืด้าน
งบประมาณรว่มกบั
สถาบัน หน่วยงาน หรือ
องค์กรภายนอกเปน็หลัก 
จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมแสดงผลงานให้
เป็นที่ประจักษต์่อ
สาธารณะ 

1. โครงการค่ายอาสา
สถาปตัย์รักษ์
สิ่งแวดล้อม   

1. มีการดาํเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ/ป ี
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

30,000 12 เดือน  ผช.กิจการนสิิต  

  2. โครงการค่ายอาสา
ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการดาํเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ/ป ี
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

50,000 12 เดือน  ผช.กิจการนสิิต  

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
ไม่ม ี อาจารย์ควรต่อยอด

ผลงานวจิัยของนสิิตทั้ง
ระดับปรญิยาตร ีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
จัดทําเป็นบทความทาง
วิชาการ หรือรายงานวิจัย 

อาจารย์รุ่นใหม่ยัง
ขาดทักษะในการนํา
ผลงานวจิัยที่มีอยู่มา
ต่อยอดเป็น
โครงการวิจัยใหม ่

เพิ่มทักษะการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

โครงการฝึกอบรม
นักวิจัยรุ่นใหม ่

มีข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

- มี.ค. – พ.ค. ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยฯ 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกส่ังคม 
ไม่ม ี ควรสรา้งแรงจงูใจให้

อาจารย์ บุคลากร และ
นิสิต เข้ามาร่วมกนัทํางาน
บริการวิชาการที่
ดําเนินงานผา่นศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการที่จัดตั้ง
ขึ้น โดยกําหนดแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและการ

ศูนย์วิจัยฯ ยังไม่มี
แผนกลยุทธ์สรา้ง
แรงจงูใจ 

จัดทําแผนกลยุทธส์ร้าง
แรงจงูใจ 

โครงการ AKU 
Knowledge Unit   

มีแผนกลยุทธ์สร้าง
แรงจงูใจ 

- ส.ค. – ก.ย. ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

บริหารงานที่ชัดเจน เป็น
ระบบ ซึ่งทําให้ได้
ประโยชน์ทั้งแก่คณะฯ ให้
มีเงินลงทุนในการพัฒนา
กายภาพ อาจารย์มีผลงาน
ทางวิชาการ บุคลากรมี
รายได้เสริม และนสิิตได้
ประสบการณ ์

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ไม่ม ี         

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจดัการ 
ไม่ม ี คณะฯ ควรผลักดนัให้

บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาการ
และวิชาชีพในหนา้ที่ที่
รับผิดชอบ 

บุคลากรควรได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการเพิ่มมากขึน้ 

1. ส่งบุคลากรให้ได้รับ
ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
2. ให้มีการจัดการความรู้
เพื่อถ่ายทอดให้บคุลากร
ได้รับทราบร่วมกนั 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

จํานวนบุคลากรที่เข้า
รับการอบรมมากกว่า 
80% 

100,000 
 

12 เดือน รองฯ บริหาร 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ในการจดัทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ควรเน้นกจิกรรมที่
คณะให้ความสําคัญและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบุัน 

ไม่ม ี ไม่มีการลาํดบั
ความสําคัญของ
กิจกรรมที่สอดคลอ้ง
กับกลยุทธ์ทาง
การเงินและ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั 
 

ปรับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์คณะและ
สถานการณ์ปัจจุบนั 

การปรับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

- 12 เดือน รองฯ บริหาร 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูล
คณาจารย์บางท่านได้ครบถ้วน 

ควรพัฒนาระบบการ
ติดตาม รายงานผลการ

ขาดการเกบ็เอกสาร
โดยการให้ตวัเลข

จัดระบบการเก็บเอกสาร
โดยการให้ตวัเลข

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

มีการจัดระบบการ
เก็บเอกสารที่

5,000 
 

12 เดือน ผช.ประกัน
คุณภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานของคณาจารย์
ทุกด้าน 

องค์ประกอบต่างๆ 
และรวบรวมแบ่งเป็น
แต่ละไตรมาสทั้งใน
ระดับคณะและสาขา 

องค์ประกอบต่างๆ และ
รวบรวมแบ่งเป็นแต่ละ
ไตรมาสทั้งในระดบัคณะ
และระดับสาขา 

ประจําป ี รวบรวมซ้ําเป็นหนึ่ง
ในโครงการประกนั
คุณภาพภายใน
ประจําป ี
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
 

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

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1. โครงการในระดับสาขาวิชาบาง
โครงการยังไม่มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1. ควรจัดให้มีคณะทํางานหรือ
มอบหมายบุคลากรเพื่อ
ช่วยเหลือในระดับสาขาวิชา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน หรือช่วย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต่างๆ ในการประเมินผล
โครงการ 

โครงการระดับสาขาวิชา
ยังขาดการติดตามผล 
อันเนื่องจากมิได้ระบุไว้
ในการเสนอโครงการ
และขาดผู้ติดตามผลที่
ชัดเจน 

1. แบบฟอร์มการขอ
อนุมัติโครงการ 

โครงการระดับ
สาขาวิชามีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 
80% 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

80%  -  รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
1. คุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์ประจํามีสีดส่วนน้อย
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
(กลุ่ม ง สถาบันที่เนน้การวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก) 

1. ควรจัดทําระบบและกลไกใน
การส่งเสริมให้คณาจารย์
ดําเนินการภาระงานที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย เชน่ ศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ ผลิตผลงาน 
และงานวิจัย 

1.มีการจัดทําโครงการ
พัฒนาขีดควมสามารถของ
อาจารย์และบุคลากร
วิชาการโดยสนับสนุนการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการในระยะสั้นแต่ยังมี
อุปสรรคเรื่องงบประมาณ
และการจัดสรรภาระงาน
ในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเพื่อ
สนับสนุนการลา 

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของอาจารย์
และบุคลากรวิชาการ 

มีอาจารย์ลาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 ท่าน 

มีอาจารย์ลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ 1 ท่าน 

100% - 
 

รองฯวิชาการ 
หน.สาขาวิชา 
หน.สลข. 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

   2.การดําเนินการตรวจ
เอกสารและส่งผลงาน
เพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการล่าช้า 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.มีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2.มีการติดตามการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ  
3.ระยะเวลาในการ
ดําเนินการด้านเอกสาร
ภายในคณะภายใน 60 
วัน 

1.มีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร
เพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 
2.มีการติดตามการ
ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  
3.ระยะเวลาในการ
ดําเนินการเป็นไป
ตามกําหนด 

100%  - รองวิชาการ 
หน.สลข. 
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคล 

  2. คณาจารย์ควรให้ความสนใจ
กับภาระงานด้านการวิจัย และ
การทําผลงานทางวิชาการมาก
ขึ้น 

อาจารย์มีภาระงานมาก
และไม่มีเวลาต่อเนื่อง
เพื่อทํางานวิจัยและ
ผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาขีดควม
สามารถของอาจารย์และ
บุคลากรวิชาการ 

1.มีผู้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการและผลิตผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

มีผู้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการและผลิตผล
งานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 5 คนภายใน
รอบปี 2555 

100%  - รองฯวิชาการ 
หน.สลข 

      โครงการ AF สาขาวิชาที่มีอาจารย์รุ่น
ใหม่เข้าร่วมโครงการ 
AF อย่างน้อยสาขาวิชา
ละ 1 ท่าน 

อาจารย์รุ่นใหม่ของ
สาขาที่เปิดรับใหม่เข้า
ร่วมโครงการอย่าง
น้อยสาขาละ 1 ท่าน 

100% 128,200  รองฯวิจัย 

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัยยังมีจํานวนนิสิตที่สนใจ
น้อย 

1. ควรจ้ดทําแผนกลยุทธ์เพื่อ
เตรียมหลักสูตร นิสิต และ
บุคลากร ในกรณีที่มีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

ขาดการวิเคราะห์ตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ AEC 

โครงการสัมมนาวิชาการ
คณะ 

1.มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2.มีการติดตามในส่วน
งานวิชาการคณะ 

1.มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อย
ละ 80 
2.คณะกรรมการ
วิชาการและประกัน
คุณภาพติดตามการ
ดําเนินงานดังกล่าว 
 
 

100%  - รองฯวิชาการ 
หน.สลข. 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

  2. ควรจัดทําแผนการดําเนินงาน
รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้น
การวิจัยให้มากขึ้น 

นิสิตแผน  ก ยังมีจํานวน
น้อย 

การควบคุมสัดส่วนการ
รับเข้านิสิต 

มีสัดส่วนการรับเข้า
นิสิต แผน ก ต่อแผน ข 
ตามเกณฑ์บันฑิต
วิทยาลัย 

มีสัดส่วนของจํานวน
นิสิต แผน ก ต่อแผน 
ข ตามเกณฑ์บันฑิต
วิทยาลัย 

100%  - รองฯวิชาการ 
ประธาน
หลักสูตรผังเมือง
, นวัตกรรม
อาคาร 

องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 
ไม่มี ควรพัฒนานิสิตให้เห็นเป็น

ประจักษ์อย่างชัดเจนต่อสังคม
ภายนอกว่านิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
เอกลักษณ์ตามที่คณะฯ ได้
ประกาศไว้ คือ "สถาปัตยกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม" 

เน้นและจัดโครงการด้าน
กิจการนิสิตที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการค่ายอาสาปลูก
ป่าชายเลนและโครงการ
ค่ายอาสาสถาปัตย์ เป็น
ต้น 

1. โครงการค่ายอาสา
สถาปัตย์รักษ์สิ่งแวดล้อม   

1. มีการดําเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ/ปี 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ดําเนินการแล้ว 100% 30,000  ผช.กิจการนิสิต  

 

2. โครงการค่ายอาสาทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการดําเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ/ปี 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ดําเนินการแล้ว 100% 25,000  ผช.กิจการนิสิต  

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
ไม่มี อาจารย์ควรต่อยอดผลงานวิจัย

ของนิสิตทั้งระดับปริญยาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
จัดทําเป็นบทความทางวิชาการ 
หรือรายงานวิจัย 

อาจารย์รุ่นใหม่ยังขาด
ทักษะในการนํา
ผลงานวิจัยที่มีอยู่มาต่อ
ยอดเป็นโครงการวิจัย
ใหม่ 

โครงการฝึกอบรมนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

มีข้อเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการแล้ว 100% 100,000 ผู้อํานวยการ
ศูนยืวิจัยฯ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ไม่มี ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต เข้ามาร่วม
กันทํางานบริการวิชาการที่
ดําเนินงานผ่านศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการที่จัดตั้งขึ้น โดย

ศูนย์วิจัยฯ ยังไม่มีแผน
กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ 

โครงการ AKU 
Knowledge Unit   

มีแผนกลยุทธ์สร้าง
แรงจูงใจ 

ดําเนินการแล้ว 100%  - ผู้อํานวยการ
ศูนยืวิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

กําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และการบริหารงานที่ชัดเจน 
เป็นระบบ ซึ่งทําให้ได้ประโยชน์
ทั้งแก่คณะฯ ให้มีเงินลงทุนใน
การพัฒนากายภาพ อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการ บุคลากรมี
รายได้เสริม และนิสิตได้
ประสบการณ์ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไม่มี         

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
ไม่มี คณะฯ ควรผลักดันให้บุคลากร

ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและวิชาชีพในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ 

บุคลากรควรได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวนบุคลากรที่เข้า
รับการอบรมมากกว่า 
80% 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

80% 100,000 รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ควรเน้นกิจกรรมที่คณะ
ให้ความสําคัญและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่มี ไม่มีการลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางการเงินและ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

การปรับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดําเนินการแล้ว 100%  -  รองฯ บริหาร 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูล
คณาจารย์บางท่านได้ครบถ้วน 

ควรพัฒนาระบบการติดตาม 
รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณาจารย์ทุกด้าน 

ขาดการเก็บเอกสารโดย
การให้ตัวเลของค์ประกอบ
ต่างๆ และรวบรวม
แบ่งเป็นแต่ละไตรมาสทั้ง
ในระดับคณะและสาขา 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในประจําปี 

มีการจัดระบบการเก็บ
เอกสารที่รวบรวมซ้ํา
เป็นหนึ่งในโครงการ
ประกันคุณภาพภายใน
ประจําปี 

ดําเนินการแล้ว 100%   -  ผช.ประกัน
คุณภาพ 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2555 
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 6 คน 
ผู้ใช้บัณฑิต  2 คน ศิษย์เก่า 4 คน และนิสิต จํานวน 8 คน 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 และ 15) โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 และ 15) โดยผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบณัฑิต  

4.33 4.33 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 5.00 4.19 4.35 5.00 4.22 4.38 4.62 4.62 4.19 4.48 4.50 4.50 4.22 4.41 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.50 4.67 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.67 4.50 - 4.67 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93 5.00 5.00 4.86 4.93 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.80 4.80 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.96 5.00 5.00 4.80 4.96 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 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 2555 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.87 4.87 - 4.78 4.78 5.00 5.00 4.87 4.93 5.00 5.00 4.78 4.89 

เฉลี่ยภาพรวม 4.49 4.49 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะผู้บริหารมีความสนใจและมีความจริงใจในการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ และส่งต่อไป

ยังผู้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คณะสามารถบรูณาการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งวิชาการในสัดส่วนที่ยังไม่สูงมากนัก 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินการให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการตามแผนที่คณะได้กําหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและผลักดันให้ระบบการขอตําแหน่งทางวิชาการให้มีความรวดเร็วมาก

ย่ิงขึ้น 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะ

ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการ
การดําเนินงาน พบว่า คณะมีวัฒนธรรมองค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ คือ “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” 
และมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่สูงขึ้น และมีศักยภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ สามารถชี้นําสังคมทางการสถาปัตยกรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสังคม 
มีศักยภาพในการหารายได้เสริมจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

นวัตกรรมหรือแนวปฏบิตัิท่ีด ี
คณะมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ขององค์กร “สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” ที่เป็น

รูปธรรมทั่วทั้งองค์กร 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 12 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 2 กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
 ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 19 – 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 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 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ.13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.27 ได้คุณภาพระดับดี  

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

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

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 2555 
 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นําเสนอผลการดําเนินงาน และแผนพัฒนา

คณะฯ ประจําปีการศึกษา 2555 
เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐาน ณ ห้องประชุมนคร 

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

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

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

 คณะกรรมการประเมินฯ กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ช้ัน 2 
 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

2. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า      จํานวน 6 คน 
  –  ผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน 2 คน 
  –  ศิษย์เก่า (สาขาวิชาละ 1 คน) จํานวน 4 คน 
เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐาน (ต่อ) 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลกัฐานเพิ่มเติม และสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- ห้องบรรยาย 
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- ห้องสมุด 
- ห้องปฏิบัติการนิสิต, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการ Scrap Lab และ 

Scrap shop  
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

ผลการประเมนิฯ โดยวาจา ณ ห้องประชุมประชุมนคร ศรีวิจารณ์ ช้ัน 2        
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

 
วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 
พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 
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23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 12 และ 15) โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 12 และ 15) โดยผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการ
ดําเนินงานภาพรวมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  

ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 3.3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  

              4.75 4.70   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 
16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

              4.76 4.70   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)               4.87 4.78   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)               4.87 4.79   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ 4               4.58 4.59   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที่ 4, 12               4.54 4.54   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ                5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์
ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต                4.48 4.41   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00   
2.2 อาจารย์ประจาํที่มวีุฒิปริญญาเอก ร้อยละ (เงื่อนไข

1) 
33 35 25 44.64 25 44.64 3.72 3.72   

56 56 

ผลต่างค่าร้อย
ละ(เงื่อนไข 2) 

n/a 13 12.24 12.24 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ (เงื่อนไข

1) 
17 18 10 17.86 10.0 17.86 2.98 2.98   

56 56 
ผลต่างค่าร้อย
ละ(เงื่อนไข 2) 

0 0 0 0 0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 
ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสําเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับนสิิต ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 97 98 45 88.24 45 88.24 4.41 4.41   

51 51 
  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน     51 60       
  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา

ราชการ) 
คน     60 60       

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํและประกอบอาชพีอิสระ คน     45 45       

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน     0 0       
  จํานวนบัณฑิตที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา คน     0 0       
  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท คน     0 1       
  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน     0 6       
  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน     0 8       
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ําเร็จการศึกษาที่ไดง้านทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
คน     15,000.00 15,000.00       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตร ีโท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนนประเมิน
จากนายจ้าง 

3.67 3.95 3.82 3.82 3.82 3.96   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
3  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 22 23 3.25 27.08 3.25 29.55 5.00 5.00   
12 11     

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโททั้งหมด คน     12 11       
  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

(proceeding)  
ผลงาน     5 2.50 5 2.50       

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารระดับชาต ิ

ผลงาน     1 0.75 1 0.75       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 
ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00  ไม่ประเมิน 
0 0     

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกทั้งหมด คน     0 0       
  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ

ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่น ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
ประกาศของ สมศ. 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดบัวารสาร SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีลา่สุดใน subject category ที่ตีพิมพ์
หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 
ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดสว่น 0 0 237 4.23 237.00 4.23 3.53 3.53   
56 56.00 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     16 32.00 16.0 32.00       
  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน     15 75.00 15.0 75.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     1 1.00 1.0 1.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     9.0 27.00 9.0 27.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     5 30.00 5.0 30.00       
  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตร ี คน     0.0 0.00 0.0 0.00       
  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน     4.0 20.00 4.0 20.00       
  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน     3 24.00 3.0 24.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     1 8.00 1.0 8.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     2 20.00 2.0 20.00       

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานสิิต               5.00 4.67   
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00   
3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
3.3 ระบบการให้คําปรกึษาวิชาการระดับปริญญาตร ี ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย                4.93 4.93   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์ ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจาํ

และนักวจิัยประจาํ 
สัดสว่น 195000 200000 3,041,046.00 76,026.15 3,041,046 76,026.15 5.00 5.00   

40 40.0 
5 

(สมศ.) 
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 14.8 15 10.25 18.3 10.25 18.3 4.58 4.58   

56 56.0 
  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน     56.00 56.00       
  จํานวนนกัวจิัยทั้งหมด คน     0.00 0.00       

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     13 3.25 13 3.25       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     5 2.50 5 2.50       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

      3 2.25 3 2.25       

  มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
การจัดอนัดบัวารสาร SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปลี่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือ
มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานขอ้มลูสากล ISI และ Scopus 

      1 1.00 1 1.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  
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ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด ผลงาน     4 0.50 4 0.50       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ผลงาน     3 0.75 3 0.75       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 
ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 21 22 14 25.00 14 25.00 5.00 5.00   
56 56 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     2 2       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     5 5       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     7 7       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสรา้งสรรค ์ เรื่อง     0 0       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ 8 9 6.75 12.05 6.75 12.05 5.00 5.00   
56 56.0 

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาต ิ เรื่อง     0 0.00 0 0.00       
  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาต ิ เรื่อง     0 0.00 0 0.00       
  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากาํหนด 
เรื่อง     9 6.75 9 6.75       

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือตาํราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวฒุิตรวจอา่นตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม              4.50 4.50   
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
8 

(สมศ.) 
ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 0 6.00 50.00 6.00 50.00 5.00 5.00   
12.00 12.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     3 3       
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     1 1 

    
  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง     2 2       
  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง     12 12       
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 3 3 3.00 3.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม             5.00 5.00   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
10 

(สมศ.) 
การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ             4.96 4.96   
7.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บรหิารทุกระดับของ

คณะ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,  
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ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 
13 

(สมศ.) 
การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 3.10 3.50 4.8 4.8 4.80 4.80   

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.93 4.89   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00   
15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 4.65 4.9 4.87 4.78 4.87 4.78   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการกําหนด (ทบทวน) เอกลักษณ์ของคณะที่มีความทันสมัยและสามารถสร้างให้เป็นที่ประจักษ์แก่

สาธารณชน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการดําเนินการให้มีการพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2. มีกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่เข้มแข็ง 
3. อาจารย์มีการเอาใจใส่และให้เวลากับนิสิตเป็นอย่างดี  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งวิชาการในสัดส่วนที่ยังไม่สูงมากนัก 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ 
2. ควรพัฒนาระบบการจัดเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ให้มีความสอดคล้องกัน และสะดวกในการตรวจสอบ

มากขึ้น 
3. ควรมีการจัดทําแผนการบริหารพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนระยะ 5 ปี โดยมีการนําผล

การประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแผนในทุกๆรอบปี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
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 จุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตที่หลากหลาย 
2. มีโครงการที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตได้รับรู้ถึงสภาพการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะ ของนิสิต เช่น 

โครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดระบบการจัดการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
2. ขาดโครงการหรือกิจกรรมที่ให้นิสิตได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนต่างคณะ 
3. ขาดพื้นที่ที่ให้นิสิตทํากิจกรรมกลุ่มตามช้ันปี 

  ข้อเสนอแนะ 
1. นําระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการประเมินผลแบบ Online 
2. เพิ่มกิจกรรมหรือโครงการ ให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตต่างคณะเพื่อสร้างเครือข่าย 
3. เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพของนิสิต เช่น มีห้องที่ให้

นิสิตในแต่ละชั้นปีได้เข้ามาพบปะ ทํากิจกรรมกลุ่มรวมกันได้ 
4. มีจุดหรือหน่วยบริการนิสิตที่ครบวงจร เป็น One Stop Service ที่นิสิตสามารถดําเนินการได้เบ็ดเสร็จ

ทุกด้าน และสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาด้วยวิธีการสายด่วน (hotline) 
 
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 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบสมรรถนะอาคารที่หลากหลายและทันสมัย  
2. มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น  
3. อาจารย์ส่วนใหญ่ทํางานวิจัย 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรหามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้มากขึ้น ทั้งในหลักสูตร

รายวิชาและต่างหลักสูตรนอกสถาบัน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. นโยบายรัฐบาลและงบประมาณสนับสนุนไม่ชัดเจน 
2. ควรส่งเสริมงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นอันมาจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ  ปริญญา

ตรี เช่น งานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์อ่ืนๆที่เทียบเคียง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรบูรณาการงานวิจัยให้ดําเนินไปถึงการสร้างสรรค์ผลงาน หรือควรสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มเติมจากแรง
บันดาลใจที่ได้จากงานวิจัย 
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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 

1. มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
2. คณะมีระเบียบด้านการจัดสรรค่าให้บริการ พ.ศ.2554  
3. งานบริการวิชาการแสดงอัตลักษณ์ของคณะได้อย่างชัดเจน  
4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก  
5. คณะมีรายได้จากการให้บริการวิชาการจํานวนมาก 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ที่ให้บริการวิชาการมีจํานวนน้อย  

  ข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะทํางานบริการวิชาการและบันทึกข้อมูลผ่านระบบสํานักบริการวิชาการ  
2. ควรมีระบบติดตามประโยชน์ของการให้บริการวิชาการกับผู้ขอรับบริการ 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 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 
 จุดแข็ง 

1. มีการต้ังคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อดําเนินการตามวาระประชุมที่กําหนดจากแผนยุทธศาสตร์และ
สรุปผลก่อนจะนําส่งต่อไปยังกรรมการคณะชุดใหญ่ต่อไป 

2. มีการทวนผลจากกิจกรรมจากกรรมการกลุ่มย่อยก่อนแล้วจึงนําส่งต่อกรรมการคณะชุดใหญ่ต่อไปให้
ความเห็นหรือทราบหรือพิจารณาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเลิศต่อไป 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์อาวุโสที่ทํางานวิจัย อันได้รับการเชิดชูด้านศิลปวัฒนธรรมมีอายุมากแล้ว สมควรพิจารณาหา

มาตรการต่อไป ในการคํานึงถึงการดําเนินการในองค์นี้ต่อไปอย่างยั่งยืน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้มีนิสิตดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภายนอกจะโดดเด่นขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างกลไกขับเคลื่อนเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสายสนับสนุนจากทุกหน่วยงานหลักในสังกัดคณะให้ทํา
หน้าที่พิจารณาแนวทางดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานในทุกภารกิจตามนโยบาย หรือมติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง  

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 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 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเน้นกลยุทธ์การหารายได้จากกิจกรรมทางวิชาการและการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาในระยะยาว (จัดทํา
แผนงานที่ชัดเจนได้ง่ายกว่า การรับงานประเภทที่ปรึกษา/ออกแบบ)  

2. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการ (ระดับโครงการ/กิจกรรม) ในการหารายได้ (เพิ่มรายรับ) อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที ่1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.41 4.56 5.00 4.46 4.56 5.00 5.00 4.41 4.56 5.00 5.00 4.46 4.59 

มาตรฐานที ่2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.49 4.49 4.94 4.94 4.94 4.82 4.81 4.82 - 4.46 4.46 - 4.44 4.44 4.86 4.85 4.46 4.76 4.76 4.75 4.44 4.68 

   มาตรฐานที่ 2 ก
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.80 4.80 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.98 5.00 5.00 4.80 4.98 

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.49 4.49 4.90 4.89 4.90 4.70 4.67 4.70 - 4.40 4.40 - 4.38 4.38 4.78 4.77 4.40 4.67 4.64 4.61 4.38 4.56 

มาตรฐานที ่3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.92 5.00 5.00 4.86 4.92 

เฉลี่ยภาพรวม 4.49 4.49 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมากดีมาก ดีมาก ดีมากดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนได้ตามอัตลักษณ์ขององค์กร 
“สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
รวมท้ังคณาจารย์หลายท่าน มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แต่ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้เพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
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เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันภายในคณะ มีศักยภาพในการหารายได้มาสนับสนุนด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในสงัคม 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการบริหาร
จัดการความรู้จากผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับคณาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยโดดเด่น แต่ควรส่งเสริมงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นอันมาจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.67 4.71 5.00 4.25 4.37 5.00 4.27 4.40 5.00 5.00 4.25 4.71 4.75 4.71 4.27 4.57 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 - 4.92 4.92 - 4.90 4.90 4.90 4.90 4.92 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 

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

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

3.99 3.99 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.53 4.53 - 4.53 4.53 4.49 4.49 4.53 4.51 4.49 4.49 4.53 4.51 

เฉลี่ยภาพรวม 4.17 4.17 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.84 5.00 4.54 4.57 5.00 4.54 4.58 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะ
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 4.49 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพและส่วนใหญ่ทํางานวิจัย 
ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการใน
สังคม แต่ควรบูรณาการงานวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้น  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะกรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ.รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.33 4.33 4.90 4.90 4.90 4.80 4.80 4.80 - 4.40 4.40 - 4.37 4.37 4.77 4.77 4.40 4.70 4.69 4.69 4.37 4.63

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 3.99 3.99 4.67 4.67 4.67 4.33 4.33 4.33 - 3.53 3.53 - 3.53 3.53 4.40 4.40 3.53 4.25 4.20 4.20 3.53 4.08
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.83 4.83 - 4.79 4.79 5.00 5.00 4.83 4.96 5.00 5.00 4.79 4.95

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.895.00 4.58 4.625.00 4.59 4.63 5.00 5.00 4.58 4.80 4.91 4.90 4.59 4.76

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.67 4.75 5.00 4.41 4.56 5.00 4.46 4.59 5.00 5.00 4.41 4.78 4.80 4.75 4.46 4.67

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.86 4.86 - 4.86 4.86 5.00 5.00 4.86 4.93 5.00 5.00 4.86 4.93
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.00 4.50
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะกรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ.รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.49 4.49 4.95 4.94 4.95 4.84 4.83 4.845.00 4.54 4.575.00 4.54 4.57 4.87 4.87 4.54 4.76 4.79 4.78 4.54 4.70
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ 

ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ความพร้อมในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านปัจจัยและสิ่ง
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถหารายได้มาเสริมกับงบประมาณแผ่นดิน 
เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สามารถดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้านได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลการสัมภาษณ ์
 

กลุ่มอาจารย์ จํานวน 5 คน เวลา 13.00 – 14.00 น. 

1. ภาระงานของอาจารย์ที่รับผิดชอบงานทั้งหมด ประมาณ 35 ชม.ต่อสัปดาห์ ภาระสอนโดยเฉลี่ย 14 ชม. 
การแบ่งภาระงานตามภารกิจของคณะโดยดําเนินการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. คณะมีแผนการพัฒนาบุคลากรในการขอตําแหน่งทางวิชาการ และมีการสร้างแรงจูงใจในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ เช่น มีการติดประกาศการให้รางวัลสําหรับอาจารย์ที่มีการขอตําแหน่ง ประกาศให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และให้เงินรางวัล 10,000 บาท เป็นต้น 

3. คณะมีเงินอุดหนุนในการจัดทําหนังสือวิชาการ หรือตํารา โดยเสนอเนื้อหาให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อน 
ส่วนเอกสารตําราที่ใช้ในการเรียนการสอนคณะมีเงินในการสนับสนุน 

4. อาจารย์ 1 ท่าน รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตประมาณ 9 คน 
5. ขนาดห้องเรียน รองรับนิสิตประมาณ 40-50 คน มีห้องเรียนปฏิบัติการที่นิสิตสามารถใช้งานได้ทุกช้ันปี 
6. พ้ืนฐานของนิสิตที่เข้าศึกษาในปีแรก ค่อนข้างมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก และมีอัตราการออกก่อน

สําเร็จการศึกษาของนิสิตในชั้นปีที่ 1 ประมาณ 10%   
7. การรับสมัครนิสิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดเช่น สาขาเทคโนโลยีโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท 

เปิดรับประมาณ 30 คน แต่สมัครจริงมีประมาณ 20 คน เปิดรับปีละ 2 ครั้ง  
8. แผนการเรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น แผน ข แต่มีความพยายามในการปรับให้เป็น แผน ก มากขึ้น 
9. หลักสูตรปริญญาเอก เปิดมา 7 ปี แต่มีนิสิตตกค้างจํานวนมาก นิสิตค่อนข้างอ่อนภาษาอังกฤษ  
10. คณะมีแผนในการพัฒนาด้านกายภาพ เพื่อให้บริการแก่นิสิต เช่น ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น แต่ยังไม่เริ่ม

ดําเนินการ สําหรับห้องคอมพิวเตอร์จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
11.  ผู้ปกครองของนิสิตจะมีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรง 
12. แผนพัฒนาอาจารย์ มีการสนับสนุนงบประมาณโดยจัดสรรในแต่ละสาขา และให้สาขาบริหารจัดการเอง 

ประมาณ 50,000 บาท 
13. แหล่งทุนวิจัย มีของระดับมหาวิทยาลัย เช่น สวพ. บัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย 
14. ข้อเสนอแนะถึงผู้บริหาร 

- การเลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ควรทบทวนว่าความรู้ที่ได้จากวิจัยนั้น สามารถนําไปใช้จริงหรือไม่ 
ผลงานวิจัยบางงานไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

 
กลุ่มนิสิตปัจจุบัน จํานวน 8 คน เวลา 14.00 – 14.30 น.  

1. ความรู้สึกที่ได้เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- รู้สึกดีที่ได้ศึกษาในคณะ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น ฝึกฝนความอดทน  
- คณะมีกิจกรรมของคณะมากทําให้ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย 
- มีความรู้สึกสนุกกับการเรียน แต่ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียน โต๊ะ ไม่เพียงพอต่อการใช้การของ

นิสิต 
- การเรียนค่อนข้างหนัก ต้องมีการแบ่งเวลามากยิ่งขึ้น 
- รู้สึกประทับใจในความเป็นสถาปัตยกรรม รู้สึกท้อมากตอนเรียนชั้นปีที่ 2 เพราะเรียนหนักมาก เมื่อ

ผ่านมาได้รู้สึกภาคภูมิใจ 
- นิสิตปริญญาโท รู้สึกมีความสุขกับการเรียนแต่ค่อนข้างเรียนหนักมาก ซึ่งการทําวิทยานิพนธ์อาจารย์จะ

มีนโยบายให้นิสิตจบเร็วขึ้น 
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- นิสิตปริญญาโทชาวต่างชาติ รู้สึกประทับใจ รู้สึกแปลกและมีความสุขกับการเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน 
ผลลัพธ์ของการเรียนค่อนข้างดี คณะมีวิชาเรียนใหม่ น่าสนใจมากกว่าที่ลาว และมีอุปกรณ์พร้อมกว่า 

- นิสิตปริญญาเอก ค่อนข้างคาดหวังเรื่องการทําวิทยานิพนธ์ ในการเรียนปีแรกเป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
ส่วนห้องปฏิบัติการของนิสิตปริญญาเอกในปัจจุบันมีอาจารย์เข้ามาใช้งาน จึงไม่มีโอกาสใช้ห้องของ
ปริญญาเอกได้  

- มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในทุกช้ันปี และภายในมีอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้ใช้  แต่
ไม่ค่อยเพียงพอ 

- การ print งานของคณะต้องเสียค่าบริการ และไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เนื่องจากชํารุดบ่อย 
- ห้องสมุดจะมีหนังสือมาใหม่ มีการให้นิสิตช่วยกันโหวตเลือกหนังสือได้ แต่เวลาในการให้ยืมน้อยเกินไป 

2. อาจารย์ให้เวลาในการทํางานส่งในบางรายวิชาน้อยเกินไป 
3. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ นิสิตไม่ค่อยมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
4. มีความร่วมมือของนิสิตกับต่างคณะ/สถาบัน เช่น การแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิก เป็นต้น 
5. นิสิตไม่ค่อยรู้จักระหว่างระดับปริญญาตรี โท และเอก คณะควรมีกิจกรรมที่สามารถสร้างปฎิสัมพันธ์กันมาก

ย่ิงขึ้น รวมทั้งระดับปริญญาเดียวกันแต่ต่างสาขาด้วย 
6. เรื่องฝากถึงคณะ 

- การลงทะเบียนเรียนในวิชาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ภาษาอังกฤษจะลงทะเบียนไม่ได้ เนื่องจาก
หมู่เรียนเต็ม 

- อยากให้คณะเปิดให้นิสิตสามารถใช้บริการห้องสตูในเวลากลางคืนได้ 
- โต๊ะเรียนเป็นโต๊ะไม้ เวลาที่มีการตัดหรือกรีดทําโมเดลจะทําให้โต๊ะเสียหายได้ ควรมีโต๊ะเฉพาะที่

สามารถรองรับการตัดหรือกรีดได้ 
- อุปกรณ์การวิจัยที่มีราคาสูง การใช้งานจึงค่อนข้างไม่สะดวกต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้ ไม่มีการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล 
- คอมพิวเตอร์ของคณะมีไวรัส และเก่า  
- อุปกรณ์มีแต่ใช้งานได้ไม่เต็มที่ 
 

กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จํานวน 6 คน เวลา 13.00 – 13.30 น. 
1. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน ทําหน้าที่สนับสนุนตามภารกิจ ไม่ค่อยมีปัญหา 

ดําเนินการไปตามงาน ในการทํางานจริง เจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่สามารถและไม่ทราบชัดเจนในการเข้าไปเสนอแนะใดๆ 
เลยจากภารกิจที่ทํางานอยู่ ซึ่งจริงๆแล้ว เจ้าหน้าที่มองว่าแต่ละฝ่ายมีความสามารถในการทํางานในการกํากับของรัฐ 
ซึ่งน่าจะทํางานได้โดยตัวเอง โดยให้อาจารย์ทํางานเต็มที่ในสายงานของอาจารย์ แต่ในทุกวันนี้มีการกระจายงานและ
เงินรายได้อย่างไม่เป็นธรรมเฉพาะคนที่ได้มีโอกาสทํางาน เช่น การจัดอบรมสัมมนา หรือการจัดอบรมจากอาจารย์ 
แต่ทั้งที่จริงแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถคิดงานได้ด้วยตัวเอง และพัฒนาเข้าสู่องค์กรสํานักงานเลขานุการที่อยู่ส่วนกลางที่
สามารถรับงานจากคณาจารย์ 

 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน เวลา 13.30 – 14.00 น.  

1. คุณภาพบัณฑิตของนิสิตในความคิดของผู้ใช้บัณฑิต  
- เด็กเกษตรอ่อนมาก การสื่อสารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่มีความต้องการพัฒนาตนเองได้ ขยัน มีบุคลิกที่

เป็นมิตรกับสังคม ทํากิจกรรม มีจิตอาสา 
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- กระบวนการคิดในการทํางานออกแบบ ยังไม่แข็งแรง เป็นคนที่เปิดใจ ติดดิน ไม่เป็นน้ําเต็มแก้ว การ
เรียนจบสี่หรือห้าปี ก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนกัน  

2. สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมในหลักสูตร ได้แก่  
- รายวิชาสตูดิโอนอกสถานที่ กับคนนอกอาชีพแต่อยู่ในสาขา  
- มีวิทยากรแนะนําเรื่องการฝึกงาน ควรให้เวลากับกิจกรรมการฝึกงาน  โดยให้ช่วงเวลามีตลอดเทอม

เล่นสัปดาห์ละ1ครั้ง เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ได้รับว่าคืออะไรบ้างทั้ง 5 ด้าน เช่น การ debate งาน 
ไปพ้ืนที่ก่อสร้างจริง ไปดูต้นไม้ มีวิธีเลือก วิธีคัดสรรต้นไม้ จากประสบการณ์  

- บัณฑิตดูขาดเป้าหมายในชีวิต  แต่ถ้าทําให้รู้ตัว ให้ทําให้เขารู้ว่าเขาจะทําอย่างไรกับชีวิตต่อไป ต้องให้
อินกับการทํางานจริง การสร้างความสามารถพิเศษ การสร้างความแตกต่าง  

- ในสายสถาปัตย์หลัก เด็กดูจะโลกแคบ แต่เด็กจะลงลึกในการทําการศึกษาในรายละเอียดได้ดี  
- ในสายภูมิสถาปัตย์ ประเด็นเรื่องหนังสือในห้องสมุด หนังสือใหม่ๆมีน้อย ทําให้เด็กโลกแคบไปไม่เห็น

หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจการแบ่งปันและการทําความเข้าใจ และการข้ามสายวิชาชีพนั้นดีแต่ต้องมี
ประสบการณ์ และให้มีความหลากหลายเพื่อการหัดประยุกต์ให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ initial design 
for create product  เพื่อให้สร้างให้หัดทําขึ้นมา  

- นักเรียนแลกเปลี่ยน หลักสูตรอินเตอร์ ให้มีการส่งเสริมการนําไปใช้ เช่น การหัดการนําเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้ลืมความอายความเขิน ลบภาพความเขิน และได้พูดอยู่เยอะๆและบ่อยๆ เขียนผิด
อ่านผิด ให้คัดให้ปรับเงิน เพื่อให้คุ้นเคยสร้างความคุ้นเคย ให้ปรับวิถี วิธี และทัศนคติ การทําจดหมาย
ธุรกิจ ฟอร์แมทจดหมายธุรกิจ และการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ เพื่อให้คุ้นเคย pattern  อาจจะเพราะ
ความต้องการให้อยู่รอด อาจจะในการ sketch design และการนําเสนอภาษาอังกฤษ คิดอะไรมา 
และการได้โอกาสนําเสนอบ่อยๆในการนําเสนอโปรเจคบ่อยๆเป็นปกติ ทั้งบุคลิกภาพทั้งหมดในการ
ออกแบบ    

 
กลุ่มศิษย์เก่า จํานวน 4 คน เวลา 14.00 – 14.30 น. 

1. อัตลักษณ์ของหลักสูตร สถาปัตย์เพื่อสภาพแวดล้อม (แต่ก่อนเป็นเรื่องความยั่งยืน)  
2. บรรยากาศในการสร้างแรงบันดาลใจ พ้ืนที่แสดงความเป็นตัวตน สตูดิโอ แนวคิดเรื่อง green ที่ลงทุนสูง

และล้ําหน้าไป มาเร็วกว่ายุคกับคนไทยในวันนี้  การสนับสนุนงานวิจัยที่น้อยอยู่ สภาพแวดล้อม หนังสือ ห้องสมุด มี
ปัญหา แต่เกษตรมีจุดแข็งมากเรื่องคณะวิชาต่างๆทางการเกษตรกรและพืชพันธ์ุที่หลากหลายมาก แต่ยังดึงมาได้ไม่ดี  
บริบทโดยรอบที่ส่งเสริม การมีพิพิธภัณฑ์ เพื่อเสริมศักยภาพ  

3. ทําเลยังไม่ดีนัก ปริญญาเอก เหมือนปริญญาโท ที่มีแต่อ่อนบทความแล้วเอามาคุยกัน ยังขาดการประสาน
กับภายนอก ที่น่าจะมีเวทีภายนอก น่าจะมีเวทีสัมมนามากขึ้นที่จะได้นําเสนอผลงานให้ครบทุกสายทั้งพื้นถิ่น ฯลฯ 
แต่ขาดทางสายเทคโนโลยี  

4. ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
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ภาพกิจกรรม 
 

   

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 

 ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 

 

  

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 

   

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 

   
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน 
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน 
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
   

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1     จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ

ท้ังหมด 
    

2     จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่
บรรลุเป้าหมาย 

    

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 5 5 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 0 0 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 0 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่

ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 
2 2 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

2 2 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1 
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 
1 1 

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 0 
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถาน

ท่ีต้ัง 
0 0 

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถาน

ท่ีต้ัง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
0 0 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม 3 3 
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

กรอบ TQF 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม

กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

3 3 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 2 2 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชพีทั้งหมด 
2 2 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตาม

กรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

2 2 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 
60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555            230 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

3 3 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม

กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

0 0 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0 
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือใน

การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

0 0 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0 
80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0 
81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0 
83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0 0 
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับ

การศึกษา 
496 496 

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ
อนุปริญญา 

0 0 

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาตรี 

363 363 

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิต 

0 0 

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท 

103 103 

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท  (แผน ก) 

82 82 

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาโท(แผน ข) 

21 21 
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92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.
บัณฑิตขั้นสูง 

0 0 

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ
ปริญญาเอก  

30 30 

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

56 56 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 50 50 
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  6 6 
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  
56 56 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

1 1 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

30 30 

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

25 25 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปี
การศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่า
การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

12.24 12.24 

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ 

31 31 

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 0 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

16 16 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

15 15 

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

15 15 

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

1 1 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

9 9 

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

5 5 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

7 7 

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 0 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

4 4 
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113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

3 3 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์

0 0 

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 0 

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

1 1 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

2 2 

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการของปีท่ีผ่านมา 

17.86 17.86 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร 

343.20 343.20 

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา n/a n/a 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 283.29 283.29 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต n/a n/a 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 48.46 48.46 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง n/a n/a 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 11.46 11.46 
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 67 67 
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ 

ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
520 520 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพ
ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.69 3.69 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.80 3.80 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.66 3.66 
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132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.43 4.43 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา n/a n/a 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.39 4.39 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต n/a n/a 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4.56 4.56 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง n/a n/a 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  4.24 4.24 
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ

ข้อมูล สําหรับ สมศ1) 
60 60 

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ
เรื่องการมีงานทํา  

51 51 

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

45 45 

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ 

0 0 

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา 

0 0 

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 

0 0 

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

0 0 

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0 
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 1 1 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

17,135.56 15,000 

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

66 66 

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

25 25 

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

0 0 

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

15 15 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

n/a n/a 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

3.92 3.92 
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กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 5 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

n/a n/a 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.71 3.71 

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

n/a n/a 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

n/a n/a 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

n/a n/a 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต ตามกรอบ TQF 

3.82 3.82 

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ท้ังหมด 

20 20 

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.82 3.82 

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจาก
วิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความ
จากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

6 6 

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

0 0 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

5 5 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

1 1 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ใน 0 0 
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วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ี

เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
0 0 

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0 0 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ 

0 0 

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 0 

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 

0 0 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

11 11 

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

2 2 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

1 1 

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่
ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0 0 

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagoj
r.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จาํนวนบทความที่นับใน
ค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0 0 

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0 0 

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ 

0 0 
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184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 0 

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

0 0 

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

0 0 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.91 3.91 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.29 3.29 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.18 3.18 

191     จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม 

1 1 

       - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค ์

6 6 

       - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2,120 2,120 

       - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 4 4 
       - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม

สุขภาพ 
120 120 

       - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 3 3 
       - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ

รักษาสิ่งแวดล้อม 
580 580 

       - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 4 4 
       - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม 
680 680 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับ

การพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
6 6 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

50 50 

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืน
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

0 0 

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 

229,000 229,000 

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 229,000 229,000 
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197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายนอกสถาบัน 
8,002,000 8,002,000 

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,002,000 8,002,000 
201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ) 
50 50 

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 50 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ) 
0 0 

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 6 6 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 6 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 0 0 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 
218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

13 13 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  13 13 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

5 5 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
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227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ี
นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 3 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagoj
r.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จาํนวนบทความที่นับใน
ค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

4 4 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
3 3 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

0 0 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

0 0 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
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253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 7 7 
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้

ประโยชน์ 
7 7 

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

9 9 

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

0 0 

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

0 0 

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกิน
ร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

9 9 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

0 0 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผน

ท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
12 12 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

3 3 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 

1 1 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 

12 12 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ี

เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

3.62 3.62 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา

สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  
3.94 3.94 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการ
ท่ีสภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  

3.48 3.48 

269     จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 27 27 
270   

  
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

    
  

 -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 12 12 
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 -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 10 10 

271   
  

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ     

    
  

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ  22 22 

    
  

 -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 2 2 

272   
  

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ     

       - ด้านการวิจัย 4 4 
       - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 
       - ด้านอื่นๆ 2 2 

273   
  

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับนานาชาต ิ     

       - ด้านการวิจัย 2 2 
       - ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 2 
       - ด้านอื่นๆ 0 0 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284     รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 23,293,304.43 23,293,304.43 
285     รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,169,725.86 1,169,725.86 
286     ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคาร

สถานที่และที่ดิน     
       - ปีงบประมาณ     
       - ปีการศึกษา     
287     ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

(ปีงบประมาณ) 1,085,864.36 1,085,864.36 
288     ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
289     ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 742,731.50 742,731.50 
290     ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์

สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 797,380.88 797,380.88 
291     เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ)     
292     สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 48,945,464.27 48,945,464.27 
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• ข้อมูลการจดัอันดับ 

 ข้อมูลอาจารยห์รือนักวิจัยจากสถาบนันานาชาติเดินทางมาสอนหรือวจิัยที่คณะ เปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปีการศกึษา 2555 (ระบุข้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers 

to teaching or research 
(รายชื่ออาจารย์/นักวิจัยท่ีมาสอน

หรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1 n/a      

 ข้อมูลอาจารยห์รือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรอืวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ เป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า 3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปีการศึกษา 2555 (ระบขุ้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ) 
No. List of lecturers/researchers to 

teaching or research 
(รายชื่ออาจารย์/นักวิจัยที่ไปสอนหรือวิจัย) 

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาติ) 

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Period 
(ระยะเวลา) 

1 Asst.Prof. Araya Santisan arcays@k
u.ac.th 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

USA Urban 
Planning 

June 
2012-May 
2013 

 ข้อมูลบคุลากรประจาํหรือพเิศษที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (International Faculty Staff) (ไม่รวม
บุคลากรแลกเปลี่ยน) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
No. Name 

(รายชื่อบุคลากร) 
Nationality 

สัญชาติ 
Full-time / Part-

time 
Disciplines 
(สาขาวิชา) 

1 Associate Professor Joseph Khedari France Full-time  Building Technoloty 
2 Mr. Bart Lambregts The Netherlands Full-time  Urban Planing and 

Environment 
3 Dr.Sigit Dwtananto Arifwidodo Malaysia Full-time  Landscape Architechture 

 ข้อมูลบคุลากรที่มีหน้าที่ใหค้ําปรึกษาและแนะนําดา้นวชิาชพีแก่นิสิตทุกระดับ (Career Service 
Support) ) ปีการศึกษา 2555 (ระบขุ้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ) 
No. Name  

(รายชื่อบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา
และแนะนําด้านวิชาชีพแก่นิสิตทุกระดับ) 

Position 
(ตําแหน่ง) 

Name  
(รายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่ทํางานใน

หน่วยงานด้านการให้คําปรึกษาและแนะนํา  

Position 
(ตําแหน่ง) 

1 n/a    
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 ข้อมูลนสิิตจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ เปน็เวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา (Exchange Students – Inbound) ปี
การศึกษา 2555 (ระบุข้อมลูเปน็ภาษาอังกฤษ) 

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับปริญญา) 

Year 
(ชั้นปี) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Mr. Felix Edouard 
BAROUX 

Bachelor 4th year Architecture Architecture felix.baroux@gmail.com École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2011-15 
October 2012 

Mr. Timothée 
JOURDAIN 

Bachelor 4th year Architecture Architecture tim_j@hotmail.fr École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2011-15 
October 2012 

Miss Pauline BOHN Bachelor 4th year Architecture Architecture pauline.bohn13@gmail.com École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2011-15 
October 2012 

Mr. Mathieu BAEHR Bachelor 4th year Architecture Architecture mathieu.baehr@gmail.com École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2011-15 
October 2012 

Mr. Nittha BOUNPANY Bachelor 4th year Architecture Architecture tha_aroma@hotmail.com Souphanouvong 
University 

Lao PDR 10 October 2012 - 5 
March 2013 

Mr. Nilundone 
SOMKHONGKHAM 

Bachelor 4th year Architecture Architecture arun_popy@hotmail.com Souphanouvong 
University 

Lao PDR 10 October 2012 - 5 
March 2013 

Mr. Bounchanh 
PHIWLASY 

Bachelor 4th year Architecture Architecture aiylpb@gmail.com Souphanouvong 
University 

Lao PDR 10 October 2012 - 5 
March 2013 

Ms. Nina HOFMANN 
Master - 

Urban 
Planning 

Architecture nina.hofmann85@googlemail
.com 

Kassel University Germany 1 October 2012 - 15 
January 2013 

Ms. Nihad MOUFADIL 
Master - 

Landscape 
Architecture 

Architecture nmoufadil@gmail.com Kassel University Germany 1 October 2012 - 15 
January 2013 
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Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับปริญญา) 

Year 
(ชั้นปี) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Ms. Birte Maria 
BIEMANN 

Master - Urban 
Planning 

Architecture birdybiemann@aol.com Kassel University Germany 28 October 2012 - 
15 March 2013 

Mr. Helios CONSTANTIN Bachelor 4th year Architecture Architecture helios.constantin@bordeaux.
archi.fr 

École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2012-15 
October 2013 

Ms. Emilie DESMOULINS Bachelor 4th year Architecture Architecture emilie.desmoulins@bordeau
x.archi.fr 

École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2012-15 
October 2013 

Mr. Paul DULONG Bachelor 4th year Architecture Architecture paul.dulong@bordeaux.archi.
fr 

École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2012-15 
October 2013 

Ms. Margot RIEUBLANC Bachelor 4th year Architecture Architecture margot.rieublanc@gmail.com École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux  

France 15 October 2012-15 
October 2013 

 ข้อมูลนสิิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรอืวิจัยในมหาวทิยาลัยต่างประเทศ เปน็เวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (Exchange Students - Outbound) ปี
การศึกษา 2555 (ระบุข้อมลูเปน็ภาษาอังกฤษ) 

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับปริญญา) 

Year 
(ชั้นปี) 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Mr. Napapol Sukprasert Bachelor 4th year Landscape 
Architecture 

Architecture hahaha_farm@hotmail.com Kasetsart University Thailand 25 September 2012 - 17 
March 2013 

Miss Rung-arun 
Tiyanukulmongkhon 

Bachelor 4th year Architecture  Architecture piccolojang@hotmail.com Kasetsart University Thailand 25 September 2012 - 17 
March 2013 
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 ข้อมูลนสิิตระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศกึษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (Non-Thai Undergraduate/ Graduate/Postgraduate Students) (ไม่รวมนิสิต
แลกเปลี่ยน) ปีการศึกษา 2555 (ระบขุ้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ)  

No. Name 
(รายชื่อนิสิต) 

Nationality 
(สัญชาติ) 

Full-time / Part-
time 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะวิชา) 

ระดับปริญญาตรี 
 N/A     

ระดับปริญญาโท 
 N/A     

ระดับปริญญาเอก 
 N/A     

 

 ข้อมูลทุนการศึกษาที่มีใหน้สิิตทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ลําดับที่ ชื่อทุน ประเภท จํานวนเงินต่อทุน ร้อยละของจํานวน
เงินที่ได้รับเทียบ
กับค่าลงทะเบียน

ต่อปี 

จํานวนผู้รับทุน จํานวนเงินที่ให้ทุน
ทั้งหมด 

เป็นทุนของ
มหาวิทยาลัย 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 Scholarship of Master of Building Innovation and Technology 

program 
free 199,000 baths 100% 1 199,000  baths   

2 Scholarship of Master of Urba Planning and Environment 
program 

free 202,000  baths 100% 1 202,000  baths   

3 Highest-score admission scholarship  free 15,100  baths 100% 2 30,200  baths   
4 Highest-score directadmission scholarship  free 15,101 baths 100% 2 30,201  baths   
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 ข้อมูลผูร้ับทนุการศึกษาทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ) 

ลําดับที่ ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุนที่
ได้รับรวมทั้งหมด 

ค่าลงทะเบียนเรียนต่อปี ร้อยละของจํานวนเงินทุนที่
ได้รับต่อค่าลงทะเบียนเรียน 

1 Pitsanu Prarabub (Highest-score 
admission scholarship) 

devil_maker2907@hotmail.com Architecture 15,100  baths 30,200  baths 50% 

2 Pachot Kumpong (Highest-score 
admission scholarship) 

oblivion-night@hotmail.com Landscape 15,100  baths 30,200  baths 50% 

3 Natakit Kositchaiwat (Highest-score 
direct-admission scholarship) 

nattakit88@hotmail.com Architecture 15,100  baths 30,200  baths 50% 

4 Nantapoth Janwalaiporn (Highest-score 
direct-admission scholarship) 

tiiti_43658@hotmail.com Landscape 15,100  baths 30,200  baths 50% 

5 Kamsai Pantawong (Scholarship of 
Master of Building Innovation and 
Technology program) 

Khamsay99_pv@hotmail.com Building Technology 199,000 baths 199,000 baths 100% 

 

 บุคลากรประจาํและพเิศษที่ได้รับรางวลันานาชาติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั (Prolific Academic Experts) เชน่ Noble Prizes, Fields Metals, equivalent 
arts based awards (ระบขุ้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) ช่วงเวลาของขอ้มูล : สะสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
No
. 

Expert Name Award Name Award 
receive

d in 

Started 
at 

universi
ty in 
(year) 

Finished 
working 

at 
universi

ty in 
(year) 

Description of the award Link to the website where the 
award and award winner are 

1 Ass.Prof.Dr.Singh 
Intrachooto 

Holcim Awards Silver 
2011 Asia Pacific 

2012 2010 2011 Urban agriculture and factory 
conservation, Bangkok, Thailand-Urban 
Farm  

http://www.holcimfoundation.org/t1411/
Holcim_Awards_winners_for_Asia_Pacific
_announced_in_Singapore.htm 
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 รายชื่อหน่วยงานภายนอกทีต่ีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 (Industrial Research Projects) (ไม่รวม
สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานของรัฐ) (ระบุข้อมลูเปน็ภาษาอังกฤษ) 

No. Corporation Name Type of Organization (Company, Association, 
…) 

Country Year Brief Description of one project 

 N/A     

 
 ข้อมูลสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (International Research Collaborations) ในช่วง 5 ปี (2551 - 2555) ระบุขอ้มูลเปน็ภาษาอังกฤษ 

No. List of institutions with a cooperation agreement 
(รายชื่อสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

1 Department of Architecture, Urban Planning and Landscape Planning, University of 
Kassel 

Germany Student exchange (outbound & inbound)  

2 Faculty of Architecture and Civil Engineering, University of Applied Sciences (HTW 
Dresden) 

Germany Student exchange (inbound)  

3 École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux  France Student exchange (outbound & inbound), joint 
research, workshop 

 

4 Department of Urban Planning and Real Estate Studies, Hannam University South Korea   
5 Faculty of Architecture, Building and Planning, University of Melbourne Australia  Special Lecture  
6 Faculty of Engineering, Department of Architecture, Duta Wacana Christian University Indonesia   
7 Department of Geography, Planning and International Development Studies, 

University of Amsterdam 
 the Netherlands  Workshop, student research supervision  

8 Graduate School of Urban Studies (GSUS), Hanyang University South Korea   
9 Faculty of Architecture, Souphanouvong University Laos PDR  Workshop, student exchange (inbound), scholarship  

*ความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โครงการงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์/ข้อมูลทางการศึกษา โครงการร่วมพัฒนาผู้บริหาร 
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 ข้อมูลโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์           
ปีการศึกษา 2555 (ระบขุ้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period (ระยะเวลา) Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 

1. Appropriate architecture and  
   real estate in urban planning,  
   improvement of Koh Samui  
   community  

1. Faculty of Architecture,  
   Kasetsart University 
2. ASIA MUSEUM CO.,LTD 

Thai 8/2555-9/2556 100,000 

2. Planning of city structure of  
   Koh Samui for developing to  
   a low carbon city: vision and  
   adjustments for being green  
   space and 4 R. 

1. EEC Engineering  
 Network 

2. Faculty of Architecture, Kasetsart 
University 

Thai 5/2555-10/2555 900,000 

3. A study of traffic impact of  
   the extension factory Practika  
   CO.,LTD 

1. Faculty of   
 Architecture, Kasetsart University 

2. Practika CO.,LTD 

Thai 2/2555- 3/2555 88,000 

 ข้อมูลเครือขา่ยความร่วมมอืด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบนัองค์กรระหว่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (ระบขุ้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period (ระยะเวลา) Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 

1. Sustainable Planning for Local Administration –  
   SPA2013) 

1. ASIA MUSEUM CO.,LTD  
2. Faculty of Architecture, Kasetsart  
   University  
3. Hanyang University 
4. EPA Environmental Protection agency, USA 

USA 12/2555-3/2556 1,400,000 

2. Student field trip and negociation of  
   international cooperation at the Singapore  

1. Faculty of Architecture, Kasetsart 
University  
2. National University of Singapore 

Singapore 8/2555 11,009.40 
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 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน หรืออนุรักษศ์ลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Community/Cultural Investment) ในระยะทางรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยที่
ดําเนนิการตัง้แต่ปี 2551 - 2555 (ระบุขอ้มูลเปน็ภาษาอังกฤษ)  

1. โครงการทีม่ีเงินสนบัสนนุ 
No. Community Project Contribution 

Amount 
(Bath) 

Location of 
the Project 

Brief Description 

1 The project of design and 
renovation of landscape of 
Lad Tanod Canal in the the 
part of "Klong Suay Nam Sai ; 
Canal Restoration Project to 
honor His Majesty the King" 

148,500 Lad Tanod 
Canal, Bangkok 

Royal Thai Army hosted the press conference and opening ceremony of "Klong Suay Nam Sai ; Canal 
Restoration Project to honor His Majesty the King" in cooperation with Provincial Electricity Authority 
(PEA) including supporters from government and private sector on March 22, 2011 at PEA Head Office 
and Lad Tanod Canal. This poject is aimed to restore 8,400 canals in Bangkok and surrounding areas 
within December 5, 2011 in order to celebrate the auspicious occasion of His Majesty the King 's 84th 
Birthday Anniversary. The scope of work includes a plan to restore canals and provision of correct 
information and knowledge on water conservation and canal restoration to people in community. 
 
The project of design and renovation of landscape of Lad Tanod Canal in the the part of "Klong Suay 
Nam Sai ; Canal Restoration Project to honor His Majesty the King". Lad Tanod Canal is one of the 
selected site in area of 1st Anti - Aircraft Artillery Regiment under the Army Air Defense Command and 
located near PEA Head Office. There are 5 aims in the project which are: 1) to create conceptual design 
for landscape of Tanod Canal in the short-term period, 2) to design and restoration of landscape of 
existing Tanod Canal community, 3) to promote student in division of architecture to have a chance to 
express new design ideas to community, 4) to promote student in division of architecture to have new 
experience in real collaboration with company in community development subject, and 5) to bring a 
benefit of design guideline s for design and restoration for  Tanod Canal and nearby community to Laksi 
District office and Provincial Electricity Authority (PEA).  
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2. โครงการที่ไม่มีเงินสนับสนุน 
No. Volunteering Projects 

 
Number of 

Student/Staff 
Involved 

Number of 
Hours 
Spent 

Location of 
the Project 

Brief Description Amount of 
National 
Minimum 
Hourly 
Wage 

1 Workshop of "Dealing with 
high pressure: how to 
prevent Bangkok's last 
green lung from turning 
red?, at Bang Krachao" 

24 persons 360 hours Bang Krachao, 
Samut Prakan 
Province 

The 3rd International Training Program that carried the title " "Dealing with 
high pressure: how to prevent Bangkok's last green lung from turning red?" 
and that was held from 6 till 20 August 2010 at Bang Krachao in 
Phrapradaeng District in Samut Prakan province, was an academic cooperation 
between Ball State (USA), the University of Amsterdam (the Netherlands) and 
Kasetsart University. This program support the development of a sustainable, 
urban green space through the participation of various stakeholders, including 
academics, experts, community representatives, and the public.  

215 baths 

2 Training and Seminar for 
Thailand Service Learning 
Program 1: Revitalization 
of Historical Area: Talad 
Bangkhen Community 

43 persons 104 hours Talad 
Bangken 
Community, 
Bangkok 

Training and Seminar for Thailand Service Learning Program 1: Revitalization 
of Historical Area: Talad Bangkhen Community is collaboration between 
Division of Urban and Environmental Planning, Faculty of Architecture, 
Kasetsart University (KU) and College of Environment and Design, The 
university of Georgia, Program in Urban and Environemental Planning (special 
program) In the workshop, Talad Bangkhen (Bangkhen market) community 
along Klong Premprachakorn was used as an assignmnet that allowed the 
syudents to learn and work with the community. Although the workshop was 
conducted in a short period, the students created projects that were suitable 
to teh community way of life in terms of social and economic aspects and 
appropriate with the study area and its environments. The projects are listed 
as follows: 1) The Master Plan 2) The Joss House of Chao Mae Taptim and 3) 
Do it yourself (DIY) Garden 

216 baths 
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• สถานทีส่าํหรบัจัดกิจกรรมทางศาสนา (Religious Facilities on campus) ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 
No. Religious Facility Name Brief Description Address Distance from the campus 

 N/A    
 

 


