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คํานํา 
 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจําปของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ฉบับนี้ เปนภารกิจหลักของคณะฯ ท่ี จะตอง
ดําเนินการตามกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในองคกรท่ีตองเสนอตอมหาวิทยาลัยในฐานะผูบังคับบัญชา
ระดับสูงตอไป 

การรายงานผลการประเมินตนเองนอกจากจะมียุทธศาสตรหลักท่ีจะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ยังไดมีการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตรทางดานการวิจัยและการ
บริการวิชาการใหมีประสิทธิผลมากข้ึนท้ังในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยวิจัยของสถาบันตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปท่ีผานมา 
นอกจากนี้ คณะยังไดบูรณาการแผนเชิงรุกของคณะตามท่ีไดเสนอตอคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเขากับแผนปฏิบัติงานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรการประเมินแตละดาน รวมท้ังการปรับปรุง
แผนงานตางๆ ใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีข้ึน  โดยจากผลคะแนนประกันคุณภาพและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
การศึกษาในรอบปท่ีผานมาคณะฯ ไดมีการปรับแผนงานและโครงการตางๆ อาทิเชน โครงการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ โครงการสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ โครงการสงเสริมสนับสนุนและเตรียมพรอมใหอาจารย
ขอตําแหนงทางวิชาการ โครงการ AKU knowledge unit และ AKU training course นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได
จัดโครงการ  “สองทศวรรษสถาปตยเกษตร ” เพ่ือเปนการฉลองการครบ 20 ปของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค
โครงการคือเพ่ือจัดแสดงผลงานท่ีสรางชื่อเสียงของคณะฯ/สาขาวิชาและเกียรติคุณของคณาจารยและศิษย ใหศิษย
เกาและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ และเพ่ือรณรงคใหบุคลากรและนิสิตเขาใจและมีความรูสึกท่ีดีตอองคกร ตลอดจน
ตระหนกัและรกัองคกร  จากการปรับปรุงแผนงานและโครงการตางๆ ทําใหคณะฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีนาพอใจมาก
ยิ่งข้ึน โดยท่ีประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแกคณะทํางานฝายประกันคุณภาพ
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรทุกทาน  คณะกรรมการตลอดจนบุคลากรท่ีไดทุมเทสละเวลาและกําลังสมองระดม
ความตั้งใจจนกระท่ังรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี สวนขอบกพรองตางๆ หากมีในรายงาน
ฉบับนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอนอมรับไวเพ่ือแกไขปรับปรุงใหมีคุณภาพท่ีดีในโอกาสตอไป รวมท้ังคณะฯ ใคร
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดใหความกรุณาใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน  
กระท่ังรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยคุณภาพดังท่ีปรากฏอยูนี้ และคณะฯ ขอมุงม่ันรักษาระดับ
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตอไปตามปรัชญาและเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอันท่ีจะนํา
องคกรสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยอยางเต็มรูปแบบในอนาคตตอไป 
 

     
         (ผูชวยศาสตราจารยรัชด  ชมภูนิช)  

 คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร 
            วันท่ี  25  สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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บทนํา  
บทสรุปผูบริหาร 

 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาปนาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2537  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนสถาบันอุดมศึกษาใน กลุม ง สถาบันท่ีเนนการ

วิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง  4 
ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน  
ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง  
 คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา ภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ประกอบดวย  ตัวบงชี้ท่ี
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 1 9 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12  
(ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบงชี้ท่ี  3.3, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมา
พิจารณา) รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้  
  ผลการประเมินตนเองของ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ 
จํานวน 37 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 14 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 3.3, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 
มีคะแนนผลการประเมิน 4.71 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.11 อยู
ในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.89 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.65 อยูในระดับดีมาก 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
องคประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 4.36 4.29 ดี ดี 
องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพฒันานสิติ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องคประกอบที่  4 การวจิยั  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องคประกอบที่  5 การบริการทางวชิาการแกสงัคม 4.50 4.50 ดี ดี 
องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่  7 การบริหารและการจดัการ 4.96 4.56 ดีมาก ดีมาก 
องคประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.71 4.63 ดีมาก ดีมาก 
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• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพบัณฑิต         4.74 4.54 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 ดานการบริหารจดัการการอุดมศึกษา     
 ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.98 4.73 ดีมาก ดีมาก 
 ข ดานพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.50 4.50 ดี ดี 
มาตรฐานที ่3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.71 4.63 ดีมาก ดีมาก 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

ดานการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสยี 4.67 4.59 ดีมาก ดีมาก 
ดานกระบวนการภายใน 4.91 4.75 ดีมาก ดีมาก 
ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
ดานบคุลากร การเรียนรูและนวตักรรมม 4.38 4.38 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.71 4.63 ดีมาก ดีมาก 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา 

    

1)   ดานกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ดานวิชาการ 3.84 3.84 ด ี ดี 
3)   ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)   ดานการบริหารจัดการ 4.97 4.69 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    

1)    ดานการผลิตบัณฑิต 4.84 4.71 ดีมาก ดีมาก 
2)    ดานการวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
3)    ดานการใหบริการทางวชิาการแกสงัคม 4.50 4.50 ด ี ดี 
4)    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.71 4.63 ดีมาก ดีมาก 
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  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้  พบวา มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับ ดมีาก  (คะแนนผลการประเมิน  
4.51-5.00) จํานวน 30 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี   (คะแนนผลการประเมิน  3.51-4.50) จํานวน 5  
ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน  2.51-3.50) จํานวน 1 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมี
คุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน ตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีจุดแข็ง 
และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้ 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• จุดแข็ง 1. คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการแปลงแผนกล
ยทุธเปนแผนปฏบิตักิารประจาํปครบ 4 พันธกจิ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถงึพันธกจิดานบรหิารจดัการ 

2. คณะฯ หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมีคณะกรรมการ
กํากับในระดับคณะ หลักสูตร เพ่ือดําเนินงาน
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนด มีปรัชญา 
เปาหมาย และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีชัดเจนทุก
หลักสูตร ท้ังยังมีโครงการสงเสริมการเพ่ิมขีด
ความสามารถของอาจารยและบุคลากรดานวิชาการ
อยางเปนรปูธรรม รวมไปถงึมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมเพ่ือเอื้อตอการเรียนรูของนิสิต 

3. คณะฯ มีการจดัการใหบรกิารดานตางๆ ท่ี
สอดคลองกับความตองการพ้ืนฐานของนิสิต และมี
การจดัการใหบรกิารดานส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี
เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนิสิต โดยมีการจัดโครงการเพ่ือการเรียนรู
และสงเสรมิประสบการณทางวิชาชพีสถาปตยกรรม 
และภูมิสถาปตยกรรมแกนิสิต รวมท้ังยังมีระบบ
การใหคําปรกึษา โดยมีคณะกรรมการใหคําปรกึษา
และระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําแกนิสิต 

4. คณะฯ มุงเนนการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมอาคาร
ท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ซ่ึงปจจุบันปญหาดานสภาพแวดลอมเปนส่ิงท่ีท่ัว
โลกใหความสําคัญเปนอยางมาก และยงัมีอปุกรณ
และเครื่องมือในการตรวจวัดและทดสอบสมรรถนะ
อาคารท่ีหลากหลายและทันสมัย รวมไปถงึมีการ
สรางแรงจงูใจโดยการเชดิชแูละใหรางวัลผูมี
ผลงานวิจยัโดดเดน 

5. คณะฯ มีศนูยนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางอาคาร 
(CBIT) ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนดานวิจัยและ
บริการวิชาการท่ีมีเครือขายกับองคกรวิชาการ 
วิชาชีพ และอตุสาหกรรม และมีรายไดจากการจดั
กิจกรรมทางวิชาการและบริการวิชาการท่ีเกี่ยวของ
กับหลักสูตร โดยมีนิสิตท่ีมีประสบการณทางวิชาชีพ
ผังเมืองชวยเหลือสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการบริการ
ใหกบัหนวยงานภายนอก พัฒนาอาจารยใหใช

1. คณะผูบรหิารมีความสนใจและมีความจรงิใจใน

การดําเนินการดานการประกนัคุณภาพ และสง

ตอไปยังผูปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะสามารถบูรณาการบุคลากรท่ีมคีวาม

เชีย่วชาญหลากหลาย 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
วิชาชีพมาพัฒนาการเรยีนการสอน 

6. คณะฯ มีการกาํหนดแผนงานและงบประมาณท่ี
สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกบัแผนงานการดําเนินงานกจิกรรมตางๆ 
ท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย มีการบูรณาการ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภารกิจ
ดานการเรยีนการสอนในรายวิชาตางๆ อยางเปน
รูปธรรมและตอเน่ือง รวมถึงนิสิตและบุคลากร
รวมมือรวมใจในการเขารวมกจิกรรมตามแผนท่ีวาง
ไว 

7. คณบดีมีการกระจายอํานาจสูรองคณบดีและผูชวย
คณบดีฝายตางๆ ตามประกาศการมอบหมายการ
บริหารงาน และประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานฝายตางๆ โดยมีขอบเขตหนาท่ีชัดเจน 
และมีการรายงานตอคณบดี ท้ังยังมีแผนงานเพ่ือ
ชวยในการบริหารจัดการของคณะฯอยางชัดเจน
และมีการปรบัปรงุเพ่ือใหเปนปจจบุนั รวมไปถงึมี
การนําสารสนเทศมาใชในการประชาสัมพันธและ
ส่ือสารภายในองคกร 

8. คณะฯ ระบบและกลไกในการตรวจสอบการเงิน
ภายในคณะฯ โดยเปนไปตามระเบียบและขัน้ตอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการใชระบบ
บัญชีสามมิติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงชวย
สนับสนุนนโยบาย e-University ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9. คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพ
ครบทุกองคประกอบตามท่ีกาํหนด มีการกาํหนด
เอกลักษณของคณะฯ และมีการกําหนดตัวบงชี้และ
วิธีการดําเนินงานใหไดตามอัตลักษณน้ันอยาง
ชัดเจน รวมถึงมีการแตงต้ังคณะทํางานประกัน
คุณภาพจากตัวแทนของทุกหนวยงานเพ่ือการมี
สวนรวมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

• แนวทางเสรมิจดุแขง็ 1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานใหครบทุก
โครงการเพ่ือนํามาปรับปรุงแผนและโครงการในป
ถัดไปใหดียิ่งขึ้น 

2. มีการประชาสัมพันธผลลัพธของระบบการเรยีน
การสอนของคณะฯ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ือเปนการสงเสริมใหตางชาติเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของทางคณะฯ 

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหคําปรกึษา
แกนิสิตเพ่ิมมากขึ้น 

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในเรื่องของการวิจัย
และบทความวิชาการเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณฯ 

5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในเรื่องของการ
บริการวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเปนการสราง
ชื่อเสียงแกคณะฯ 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
6. ควรมีการจัดกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีบรูณาการระหวางมหาวิทยลัย
ตางประเทศมากขึ้นเพ่ือการสรางชื่อเสียงและ
ความรวมมือตอไป 

7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประสานงาน
และบรหิารงานภายในคณะฯ เพ่ิมมากขึน้
โดยเฉพาะในเรื่องของการทํา E-office อยางเต็ม
รปูแบบ 

8. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานประกนั
คุณภาพอยางเต็มรปูแบบ 

• จุดท่ีควรพัฒนา 1.อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมีสัดสวน
นอย ไมไดตามเกณฑของมหาวิทยาลัย กลุม ง 

2. ท้ังคณาจารยและนิสติยงัมีการผลิตผลงานเขยีน
บทความทางวิชาการ งานตีพิมพ เปนจาํนวนนอย 
และไมใชวารสารระดับนานาชาติ 

1. มีอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการในสัดสวนท่ียังไม
สูงมากนัก 
 

• ขอเสนอแนะ 1. มีนโยบายในการสงเสรมิใหอาจารยขอประเมิน
การสอนและขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการตาม
รอบระยะเวลาในการปฏบัิติงาน และมีการให
คาตอบแทนและการเชิดชูเกียรติกับบุคคลท่ีมีการ
ขอตําแหนงวิชาการดังกลาว 

2. มีนโยบายในการสงเสรมิและการใหคาตอบแทน
แกอาจารยท่ีตีพิมพผลงาน 

1. ควรดําเนินการใหอาจารยขอตําแหนงทาง
วิชาการตามแผนท่ีคณะไดกาํหนดไว 
 

• แนวปฏบัิตท่ีิดี 1. มีพัฒนาปรัชญาแนวคิดดานความยั่งยืนและ
สภาพแวดลอมอยางเปนรปูธรรมและเห็นได
ชัดเจนโดยสะทอนท้ังในการเรยีนการสอนและใน
โครงการตางๆ ท้ังทางดานวิชาการและดานอืน่ๆ 

2. มีการนําปรัชญาแนวคิดดานความยั่งยืนและ
สภาพแวดลอมสะทอนในรปูแบบตางๆ อยางเปน
รูปธรรม อาทิเชน การคัดแยกขยะ การใชกระดาษ
รไีซเคิล การลดการใชพลังงานและการใชลฟิท 
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บทท่ี 1  
ขอมลูพ้ืนฐานของคณะ 

1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และ ประวัติความเปนมา  

• ช่ือหนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• สถานท่ีตั้ง       เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

• ตราประจําหนวยงาน 

 
• สีประจําหนวยงาน สีเทา – ดิน  

• ประวัตคิวามเปนมา 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กอกําเนิดจากสาขาวิชาบริหารกอสราง หนึ่งใน
สาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวศิวกรรมศาสตร  ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซ่ึงมุงหวังท่ีจักเปดโอกาสทางการศึกษา และขยายองคความรูใหครบวงจรในฐานะ
มหาวิทยาลัยของรัฐในลําดับตน  แผนการกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร จึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแตแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี  7 และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหบรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 8 โดยการกอตั้งเปนภาควิชา ในระยะแรกเริ่ม  คณะทํางานรางหลักสูตร และจัดตั้งภาควิชา
สถาปตยกรรม  ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการจัดทําหลักสูตร และโครงการจัดตั้งข้ึนในป  พ.ศ. 
2534 โดยการรวมบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนบุคลากรหลักในการกอตั้งภาควิชา  และในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2537 ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร  จึงถือกําเนิดอยางเปนทางการโดยการเปดสอนเปนปแรก  ตาม
มติความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย  และทําการรับนิสิตเขาศึกษาจากการผานการคัดเลือกของ
ทบวงมหาวทิยาลยั  ในปแรกเปนจํานวน  20 คน และใชพ้ืนท่ีอาคารปฏิบัติการของสาขาบริหารงานการ กอสราง 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปนสถานท่ีทําการและหองเรียนของภาควิชา ในปเดียวกันนั้นเอง เพ่ือการเตรียมความพรอม
ดานอาคารสถานท่ีของภาควิชาท่ีจักตองขยายเปนระดับคณะ  ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร จึงไดระดมบุคลากร
ของภาควิชาฯ  จัดทําคําของบประมาณ  และทําการออกแบบอาคารหลงัแรกของคณะฯ  ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลสําหรับอาคารหลังท่ี 1 คือ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารในป  พ.ศ. 2538  

ในชวงป พ.ศ. 2537 เปนตนมา  ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายพัฒนา
บุคลากรในสาขาขาดแคลนเพ่ือพัฒนาบุคลากรผูสอนของสถาบันฝายผลิตบัณฑิต  และสาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตรก็เปนหนึ่งในสาขาวิชาชีพขาดแคลนท่ีไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท
และเอก เพ่ือเสริมกําลังบุคลากรผูสอนในคณะฯ อันเปนอีกกาวหนึ่งท่ีภาควิชาไดรับการจัดสรรทุนสงบุคคลท่ัวไปเพ่ือ
ศึกษาตอยังตางประเทศ  ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรสาขาขาดแคลนโครงการ 10 ป แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศท่ีไมเอ้ืออํานวย  โครงการดังกลาวจึงจําเปนตองหยุดชะงักลงในชวงป พ.ศ.  2541 อันเปนผล
ใหโอกาสดานการสรางเสริมกําลังทางวิชาการของภาควิชาฯ มีอันตองชะลอลงไปดวย อยางไรก็ดีในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
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ท่ี 8 ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับการอนุมัติใหทางการเปดสอนเพ่ิมอีก 3 สาขา คือ สาขาวิชาสถาปตยกรรม ในป 
พ.ศ. 2542 สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ในป พ.ศ. 2543 และสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ในป พ.ศ. 2544 ท้ังนี้
โดยสภาพทางเศรษฐกิจและปจจัยแวดลอมท่ีไมเอ้ืออํานวย จึงจําเปน ตองมีการปรับแผนเลื่อนระยะเวลาการเปดสอน
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

• ป พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการวางผังเมืองและ

สภาพแวดลอมระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 

• ป พ.ศ. 2547 เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร 

แทนหลักสูตรสถาปตยกรรมภายใน เพ่ือเปนการสงเสริมแนวทางของปรัชญาในการผลิตบัณฑิตท่ีปรับปรุงใหมใน

ป พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศปรับภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร

เปนคณะ สถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2543 เพ่ือใหการบริหารและจัดการเปนอิสระและคลองตัว 

กอปรกับเพ่ือการกาวสูการเปน 1 ใน 14 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีจักมีหนาท่ีหลักในการผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกรับใชสังคมตอไป 

• ผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ปท่ีดํารงตําแหนง รูปภาพ 

1 รศ.ยุพยง  เหมะศิลปน รักษาการหัวหนา
ภาควิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร 

2538 – 2538 

 
2 รศ.ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล หัวหนาภาควิชา

สถาปตยกรรมศาสตร 
2538 – 2539 

 
3 รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน หัวหนาภาควิชา

สถาปตยกรรมศาสตร 
2539 – 2543 

 
4 รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน รกัษาการคณบดคีณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 
2543 – 2544 

 
5 ผศ.พาสินี สุนากร คณบดคีณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 
2544 – 2548 
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ปท่ีดํารงตําแหนง รูปภาพ 
6 รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณบดคีณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 
2548 – 2552 

 
7 ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดคีณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 
2552 – 2556 

 
8 ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดคีณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 
2556 – ปจจุบัน 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนโยบายหลัก  

• ปรชัญา/ปณิธาน   

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตผูมีจริยธรรม คุณธรรม และความรูความสามารถ เปน

ผูนําในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดลอม โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ผสานความตองการของมนุษยเขากับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด  

• วัตถุประสงค 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมท้ังในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีในสาขาวิชา
ตางๆ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุงสรางองคความรูท่ีเปนเลิศทางดานสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม
ใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. เปนแหลงเผยแพรองคความรู และใหบริการความเชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีเขมแข็งเพ่ือรองรับการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม นักวิชาชีพสถาปตยกรรม และชุมชม 

4. พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูและองคกรแหงนวัตกรรมในทุกภาคสวนผานนโยบาย การบริหาร
จัดการ กิจกรรมองคกรท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนิสิต 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกดาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือดําเนิน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

6. วางแผนและกําหนดแนวทางการหารายไดอยางยั่งยืนดวยการแปรองคความรูเปนสินทรัพยทาง
วิชาการ จากการวิจัย บริการวิชาการ การฝกอบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

• วิสัยทัศน 

เปนผูนําดานการวิจัย วิชาการ และบูรณาการองคความรูในวิชาชีพดานการออกแบบสถาปตยกรรม
ยั่งยืนและสภาพแวดลอม ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดกําหนดแนวคิดการบริหารจัดการองคกรผานองคประกอบหลัก 3 สวนใน
องคกรดังตอไปนี้  

1)   บุคคล : AKU Idol : ฅ...คนบันดาลใจ เปนแนวคิดเพ่ือสรางคนและแรงบันดาลใจ (สีเขียว)  สราง
ความเชื่อม่ันและการยอมรับนับถือในความหลากหลายของกันและกัน เพ่ือสรางการรับรูตอสาธารณะในทุกสถานะ
ของผูเก่ียวของขององคกรท้ังนิสิต/ศิษยเกา และบุคลากรทุกฝาย ซ่ึงจะสะทอนแนวคิดและปรัชญาแหงคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ใหแสดงออกมาในตัวตน วิถีงาน/ชีวิตและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทัศนคติระดับบุคคลให
กลายเปนคานิยมและหลอหลอมเปนวัฒนธรรมองคกร 

2) องคกรและการบริหารจัดการ : Greenknowative Management  : บ…บรหิารดวยองค
ความรู ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดวยองคความรู จากการใหความสําคัญกับวางแผนเชิงกลยุทธท่ีมีความ
ยืดหยุน การสรางองคกรแหงการเรียนรู และการสรางสรรค เนนการปรับเปลี่ยนองคกรสูหนวยธุรกิจทางปญญาดวย
การบริหารความหลากหลายขององคความรูอยางเทาเทียมและเทาทัน การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาองคกรสีเขียวอยางยั่งยืน 

3) ส…สภาพแวดลอม  : Comfort Work+Place : องคกรนาสบาย  แนวคิดการพัฒนา
สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนท้ังเชิงกายภาพและกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนดวยการปรับวิธีคิด และการ Re-Design ปรับเปลี่ยนกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานเดิมใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ปรับกระชับงานเดิมใหลดข้ันตอนอุปสรรคลง เพ่ือนําไปสูสภาวะนาสบายในการทํางาน และ
การใชชีวิตในองคกรอยางมีความสุขท้ังกายและใจ 

• พันธกิจ 

1. การเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและเปนแหลงผลิตบัณฑิตท่ีเปน

คนดีมีคุณภาพ ท้ังทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพตางๆ ในศาสตรและสาขา

ตางๆ การบริหารหลักสูตรดําเนินการโดยคณะวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนภายใตมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

สถาบันสมทบท่ีไมใชหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยแตไดรับอนุมัติปริญญาภายใตชื่อของมหาวิทยาลัย จะตอง

ไดรับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรใหไดตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. การวิจัย   คือ การสรางองคความรูใหมและการนําความรูท่ีมีในมหาวิทยาลัยไปปรับใชเพ่ือ

แกปญหาวิกฤตของเศรษฐกิจและสังคมโดยผานกระบวนการวิจัย ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการและการ

พ่ึงพาตนเองไดในอนาคต คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาเปนผูกําหนดนโยบายและทิศ

ทางการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงาน

กลางท่ีทําหนาท่ีบริหารงบประมาณการวิจัย นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภายในอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ี

เก่ียวของกับการวิจัย ตั้งแตการดําเนินการวิจัยเฉพาะทาง บริการงานวิจัย สนับสนุนงานวิจัย และพัฒนาถายทอด

ผลงานวิจัย เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีจะสนับสนุนใหขาราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ

สรางผลงานวิจัยในทุกระดับ 

3. การบริการวิชาการแกสังคม   คือ การนําความรูสูสังคมโดยอาศัยความรู ความสามารถ และ

ผลิตผลของมหาวิทยาลัยไปใชใหเกิดประโยชน การบริการดังกลาวสามารถดําเนินงานโดยสํานักงานบริการวิชาการ

และหนวยงานตางๆ ภายในของมหาวิทยาลัยตามระเบียบและแนวทางการดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยประกาศไว 
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4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

ตลอดจนการรักษาไวซ่ึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะกรรมการดานเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรม

เปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาดานเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ดูแลกํากับการจัด

กิจกรรมประจําปในภาพรวม ตลอดจนประสานงานในการถายทอดประเพณีและคุณคาตางๆ สูบุคลากรและนิสิต

อยางตอเนื่อง 
 

• เปาหมาย 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมท้ังในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ 
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และมุงสรางองคความรูท่ีเปนเลิศทางดานสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอมให
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. เปนแหลงเผยแพรองคความรู และใหบริการความเชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีเขมแข็งเพ่ือรองรับการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม นักวิชาชีพสถาปตยกรรม และชุมชน 

4. พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูและองคกรแหงนวัตกรรมในทุกภาคสวนผานนโยบาย  การบริหาร
จัดการ กิจกรรมองคกรท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนิสิต 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกดาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือดําเนิน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

6. วางแผนและกําหนดแนวทางการหารายไดอยางยั่งยืนดวยการแปรองคความรูเปนสินทรัพยทาง
วิชาการ จากการวิจัย บริการวิชาการ การฝกอบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

• นโยบายหลัก 

1. ดานการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรใหมีจุดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะดานสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม พัฒนา
ศักยภาพนิสิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน พัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน พัฒนาระบบผูชวยสอน ( TA) ใหมีศักยภาพ สรางเครือขาย
วิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ 

2. ดานการวิจัย 

สนับสนุนและใหรางวลัจงูใจแก อาจารยและบุคลากร ในการสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ให
มากยิ่งข้ึน สงเสริมการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ พัฒนาระบบ
พ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุนใหม และระบบผูชวยวิจัย (RA) ใหมีศักยภาพ แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก สรางองคความรู
จากผลงานวิจัย และนําไปถายทอดเพ่ือเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน สรางเครือขายและความรวมมือในการวิจัย
กับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

3. ดานการบริการวิชาการ 

พัฒนาการใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน บูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สนับสนุนการหารายไดจากการโครงการ บริการวิชาการ พัฒนา
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ทักษะคณาจารยและบคุลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก สงเสริมการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารงานบริการวิชาการใหบุคลากรภายในและหนวยงานภายนอกทราบ 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม รวมถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหนิสิต 
คณาจารยและบุคลากรในคณะอยางเปนรูปธรรม และสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

5. ดานการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และเนนการมีสวนรวมของบุคลากร 
สนับสนุนการหารายไดและการพ่ึงพาตนเอง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนการจัดการความรู
ภายในองคกร และสงเสริมการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในสังคม 
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 แผนภูมิโครงสราง 
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  โครงสรางการบริหาร 

คณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาภมูสิถาปตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาคารสาขาวิชาการวางผงัเมอืง

และสภาพแวดลอม

สาํนักงานเลขานุการ
หัวหนาสาํนกังานเลขานกุาร

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

สถาปตยกรรมศาสตร

งานคลังและพัสดุ

งานบรกิารการศึกษา

งานบรหิารและธุรการ

งานนโยบายและแผน

งานอาคารสถานทีแ่ละโสตทศันูปกรณ

ข้อมลู ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2557

โครงสรางองคกร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2556 - 2560
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1.4 รายนามผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ 

• รายนามผูบริหาร 

 

 

  

  

ผศ.รัชด ชมภูนิช34

  

 
คณบดีคณะสถาปตยกรมศาสตร 

 

  

         

  

ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ 
รองคณบดีฝายนโยบาย 

และวิเทศสัมพันธ 
 

        อ.ดร.ภัทรนันท ทักขนนท34 อ.ขวัญชัย กาแกว 
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

และพัฒนากายภาพ 
 

 
       รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
 

  

 

       
 

  

ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผน 

และพัฒนา 
 

        อ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ 
      ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 
 

ผศ.ฐิติวุฒ ิชัยสวัสดิ์อารีย  
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

 
 

  

 

       
 

 
 

อ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล 
ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 

และพัฒนาทรพัยากร 

อ.สุทธิดา สัตยากร34 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

และประชาสัมพันธ 

ผศ.ดร.ชนิกานต ย้ิมประยูร34

 
 
 

  
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

 

http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-ratchot.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-ptrn.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-Thitiwoot.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-suttida.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-chanikran.html�
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• รายนามคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 

 

  

 

    ศ.เลอสม สถาปตานนท 
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 

อ.ธรีพล นยิม 
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

  

 ผศ.รัชด ชมภูนิช34   
คณบดีคณะสถาปตยกรมศาสตร 

 

   

 

 

 

 

 ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ 
รองคณบดีฝายนโยบาย 

และวิเทศสัมพันธ 
 

อ.ดร.ภัทรนันท ทักขนนท34   
รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ ทวีวงศ 
หัวหนาสาขาวชิา 
ภูมิสถาปตยกรรม 

รศ.34 อ.ดร.ธนภณ พันธเสน 
หัวหนาสาขาวชิาการวางผังเมอืง 

และสภาพแวดลอม 
 

พาสิน ีสุนากร 
หัวหนาสาขาวชิา 

เทคโนโลยีทางอาคาร 

ผศ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม 
หัวหนาสาขาวชิา
สถาปตยกรรม 

 

 

 

 

 
อ.ดร.ไพศาล เทพวงศศิรรัตน  

ผูแทนคณาจารย 
นางจันทรเพ็ญ พิรุณ34

 
เกษตร 

หัวหนาสํานกังานเลขานกุาร 

 
 
 

http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-ratchot.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-ptrn.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-Sopa.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-Junpen.html�
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• รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ 
 

 

 

  

 ผศ.รัชด ชมภูนิช34   
คณบดีคณะสถาปตยกรมศาสตร 

  

 

 
 

 ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ 
รองคณบดีฝายนโยบาย 

และวิเทศสัมพันธ 

อ.ดร.ภัทรนันท ทักขนนท34 อ.ขวัญชัย กาแกว 
รองคณบดีฝากิจการนิสิต 

และพัฒนากายภาพ 

 
    รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

อ.ดร.สุปรียา หวังพัชรพล 
ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 

และพัฒนาทรพัยากร 
 

อ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ.ฐิติวุฒ ิชัยสวัสดิ์อารีย  
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

 

ผศ.ดร.ชนิกานต ย้ิมประยูร34

 

  
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

 

 

 

 

 ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร 
ผูชวยคณบดีฝายวางแผน 

และพัฒนา 

อ.สุทธิดา สัตยากร34   
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและ

ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ ทวีวงศ 
หัวหนาสาขาวชิาภูมิ

สถาปตยกรรม 

รศ.34 อ.ดร.ธนภณ พันธเสน 
หัวหนาสาขาวชิาการวางผังเมอืง 

และสภาพแวดลอม 

พาสิน ีสุนากร 
หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร 

ผศ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม 
หัวหนาสาขาวชิา
สถาปตยกรรม 

  

        
 

 จันทรเพ็ญ พิรุณ34 อ.ดร.ไพศาล เทพวงศศิรรัตน  
ผูแทนคณาจารย 

 

เกษตร 
หัวหนาสํานกังานเลขานกุาร 

นางนิธินาถ เห็นจงชม 
ผูแทนบุคลากร 

    

http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-ratchot.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-ptrn.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-Thitiwoot.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-chanikran.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-suttida.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-Sopa.html�
http://www.arch.ku.ac.th/2010/prof-Junpen.html�
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1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน  

  ปการศึกษา 2556  คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 5 หลักสูตร 4 
สาขาวิชา โดยเปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข 2 หลักสูตร 2 
สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรสหวิทยาการของคณะดําเนินการรวมกันท้ัง 4 
สาขาวิชาภายใตการบริหารจัดการของสาขาวิชาสถาปตยกรรม ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 60 ของหลักสูตรท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในแตละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 
(หนวย : หลักสูตร) 

ภาควิชา/สาขาวิชา หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรนานาชาติ รวม หลกัสตูรภาคพิเศษ* 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 1 - - 1 - - - - 2 - - - - 
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 1 - - - - - - - 1 - - - - 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดลอม 

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร - 1 1 - - - - - 1 - 1 1 - 
รวม 2 2 1 - - - - 5 - 2 - 

หมายเหตุ

• หลักสูตรภาษาไทย รวมท้ังหมด 5 หลักสูตร 

 –  ใส * ไวที่หลกัสตูรภาคพเิศษ หากเปนการนําหลักสูตรภาคปกติที่มีอยูแลว ไปเปดสอน 

 ระดับปริญญาตรี รวม 2 หลักสูตร 
ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 50 - 50 
2 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมบัณฑิต 43 - 43 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 93 - 93 

 

 ระดบัปรญิญาโท รวมท้ังหมด 2 หลักสูตร 
ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต - 14 14 
2 หลักสูตร37 - สถาปตยกรรมศาสตร มหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 21 21 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน - 35 35 

 

 ระดบัปรญิญาเอก รวม 1 หลักสูตร 
ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดลอมสรรคสราง 8 - 8 

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 8 - 8 
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1.6 จํานวนนิสิตทั้งหมด FTES และผูสําเร็จการศึกษา 

• จํานวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
(ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) 
ระดับปริญญา หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรนานาชาติ รวมท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ปริญญาตร ี 372 - - - 372 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก - 90 - - 90 

แผน ข - 12 - - 12 
ปริญญาเอก 31 - - - 31 
รวมจาํนวนนสิติท้ังหมด 403 102 - - 505 
รวมจาํนวนนิสติปรญิญาโท แผน ก 
และปริญญาเอก 

31 90 - - 121 

รอยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และปรญิญาเอกตอจํานวน
นิสิตท้ังหมด 

6.14 17.82 - - 23.96 

• จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร. ปการศึกษา 2556 แยกตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ระดับปริญญา หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรนานาชาติ รวมท้ังหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 269.39 - - - 269.39 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท - 55.22 - - 55.22 

ปริญญาเอก 9.13 - - - 9.13 
รวม FTES 278.52 55.22 - - 333.74 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2557) 
ระดับปริญญา หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรนานาชาติ รวมท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ปริญญาตร ี 77 - - - 77 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก - 13 - - 13 

แผน ข - 1 - - 1 
ปริญญาเอก 1 - - - 1 
รวมจาํนวนบัณฑิตท้ังหมด 78 14 - - 92 
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1.7 จํานวนอาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556  
   (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี)   
  (การนับจาํนวนบุคลากร กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน   6 - 9 เดือน คิด

เปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได) 

• จาํนวนอาจารยประจํา (FTET) (ไมนับรวมลาศึกษาตอ) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - 11 15.5 26.5 
ผูชวยศาสตราจารย - 8 6 14 
รองศาสตราจารย - 2 3 5 
ศาสตราจารย - 1 1.5 2.5 

รวม - 22 26 48 

• จาํนวนอาจารยประจําท่ีลาทุกประเภท (ลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยตางประเทศและลา.....) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - 3 - 3 
ผูชวยศาสตราจารย - 2 - 2 
รองศาสตราจารย - - - - 
ศาสตราจารย - - - - 

รวม - 5 - 5 

• จาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - 14 15.5 19.5 
ผูชวยศาสตราจารย - 10 6 16 
รองศาสตราจารย - 2 3 5 
ศาสตราจารย - 1 1.5 2.5 

รวม - 27 26 53 

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
นักวิจัย - - - - - 
ชวยวิชาการ 3 21 4 - 28 

รวม      
แรงงาน เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับ
รถ ฯลฯ 

2 - - - 2 
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1.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที ่

 รายจายจริง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สดัสวนงบประมาณ 

แผนดิน : เงิน
รายได 

แผนดิน เงินรายได รวม 

รวม 12,122,273.66 13,036,185.53 25,158,459.19 100 1.00 : 1.08 
-  งบบุคลากร 7,982,780.00 3,470,014.47 11,452,794.47 45.52 1.00 : 2.30 
-  งบดาํเนินการ 2,415,635.66 5,703,609.01 8,119,244.67 32.27 0.42 : 1.00 
-  งบลงทุน 1,643,858.00 830,738.38 2,474,596.36 9.84 1.98 : 1.00 
-  งบอุดหนุน 80,000.00 1,430,348.20 1,510,348.20 6.00 0.06 : 1.00 
-  งบรายจายอ่ืนๆ - 1,563,384.47 1,563,384.47 6.22 0.00 : 1.00 
-  งบกลาง - 38,091.00 38,091.00 0.15 0.00 : 1.00 

• ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผนดนิ 11,710,000.00 
-  งบประมาณเงินรายได 19,821,100.00 

รวมท้ังหมด 31,531,100.00 
สดัสวนงบประมาณแผนดิน : เงินรายได    

 
ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ (บาท) 

แผนดิน เงินรายได รวม 
-  งบบุคลากร 7,571,000.00 5,130,800.00 12,701,800.00 
-  งบดาํเนินการ 2,267,000.00 5,840,500.00 8,107,500.00 
-  งบลงทุน 1,792,500.00 660,000.00 2,452,500.00 
-  งบอุดหนุน 80,000.00 4,232,300.00 4,312,300.00 
-  งบรายจายอ่ืนๆ - 3,801,000.00 3,801,000.00 
-  งบสํารองจาย/งบกลาง - 100,000.00 100,000.00 

รวมท้ังหมด 11,710,500.00 19,764,600.00 31,475,100.00 

 อาคารและสถานท่ี 
(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใชอาคาร) 

ชือ่อาคาร ปท่ีเร่ิม
ใช 

พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลงังาน (ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ท่ี 
ชือ่อาคาร 

1 อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางอาคาร 

2540 3,857.27 ใช 
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ชือ่อาคาร ปท่ีเร่ิม
ใช 

พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลงังาน (ใช/ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ท่ี 
ชือ่อาคาร 

2 อาคารคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

2541 11,373.12 ใช 

 

 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

• พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จาํนวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  12,400.00 ตารางเมตร 

2. พ้ืนท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  4,167.43 ตารางเมตร 

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดย
วัสดุประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

ทางเทาเปนคอนกรีต+ตวัหนอน 2,098.80 ตารางเมตร 
ลานจอดรถคอนกรตี 1,206.50 ตารางเมตร 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area  441.60 ตารางเมตร 

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

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท - 
2. รถจกัรยานยนต 1 
3. รถจักรยาน - 

1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเดนที่ภาคภูมิใจ 

 ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศนของคณะไววา “เปนผูนําดานการวิจัย วิชาการ  และ
บูรณาการองคความรูในวิชาชีพดานการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืน  และสภาพแวดลอม  ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ  ตลอดจนมี ภารกิจ ในการจัดการเรียนการสอนในศาสตรดานสถาปตยกรรมและท่ีเก่ียวของ เพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีจิ ตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบดานวิชาชีพตอสังคม   
และศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูตอบสนองการเรียนการสอน  ดานการออกแบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ” ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นวาคณะฯ มีความโดดเดนในการมุงเนนและ
ปลูกฝงใหนิสิตมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม  
 จึงได กําหนดเอกลกัษณของคณะสถาปตยกรรมศาสตร คือ  “สถาปตยกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอม”  
 โดยมีผลงานเดนท่ีภาคภูมิใจ ดังนี้ 

• คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับคัดเลือกใหเปนผูทรงคุณวุฒิใน

รายการ “รอยมือสรางเมือง” นอกจากนี้คณบดีและนิสิตสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้นปท่ี 4 

ไดรวมออกแบบพ้ืนท่ีสวนกลางชุมชนบานม่ันคงบางบอน โดยเปนสวนหนึ่งในโครงการ พัฒนาชุมชนบานม่ันคง 

ชุมชนบานม่ันคง เขตบางบอน กรุงเทพมหานครในรายการดังกลาว ซ่ึงถือไดวาเปนโครงการท่ีนําประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคมอยางยิ่ง 
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• 32อาจารย 32ดร.โสภา วิศิษฏศักดิ์ 32และคณะฯ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 32จาก 32"ชุดอุปกรณกันแดดและ
ชองรับแสงจากดานบนท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันรังสีตรง" และไดรับรางวัลเหรียญบรอนซ32จาก 32

 

"แผงกันแดดท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันรังสีตรง" จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 ณ กรงุโซล 
ประเทศเกาหลี 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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• อาจารย ดร.โสภา วิศิษฏศักดิ์ รางวัลนักวิชาการดีเดนคณะสถาปตยกรรมศาสตร จาก CDAST 

2013 รับรางวัลเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ในงานสถาปนิก 57 

 

 
 

• อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : 

รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2556  รางวัลระดับดี เรื่อง “การศึกษาแบบองครวมของการปรับตัวในบริบทใหญท่ี

แตกตางของกลุมชาติพันธุไท -ลาว ในพ้ืนท่ีลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย ”  นําทีมโดย  ศาสตราจารยอรศิริ

ปาณินท และคณะวิจัย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยศรันย สมันตรัฐ ผูชวยศาตราจารย ดร.วันดี พินิจวรสิน นายจตุพล 

อังศุเวชนายศรุติ โพธิ์ไทร นางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี นางสาวพุดตาน จันทรางกูร 
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• ผลการประกวดนวัตกรรมป 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้นมีอาจารยในสาขาเทคโนโลยีทาง
อาคาร และนิสิตในระดับปริญญาโท ไดรับรางวัลดังนี้ 

สาขามนุษยศาสตรและสังคม  
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรซีเนียร ผลงาน Jean Sheet เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

ผูสรางสรรค  ผศ.ดร.สิงห  อินทรชูโต 
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

- รางวัลรองชนะเลิศ  ประเภทบุคลากรซีเนียร  ผลงาน  Metiles 
ผูสรางสรรค  ผศ.ดร.สิงห  อินทรชูโต 

- รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทบุคลากรผลงาน  Metiles 

ผูสรางสรรค  ผศ.ดร.สิงห  อินทรชูโต  

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงาน  รูปแบบอุปกรณกระจายแสงและสะทอนแสงสําหรับทอนําแสงแนวดิ่ง 
ผูสรางสรรค  นางสาวอดิษา วงษชมภู ดร.ภัทรนันท ทักขนนท และ ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ 

 

 
 

 
  

• นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัลในระดับชาติตางๆ ดังนี้ 
1. รางวัลชมเชยจากการประกวดจัดสวนหยอมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว ใน

งานสานตองานพอสราง 86 พรรษา มหาราชา ประกอบดวย นายสุขพล ถาวรณสถิต นางสาว
ณัฐกาญจน พิศาลสินธุ นางสาวณัฐกฤตา รื่นฤทธิ์ นางสาวศุภกิจ วรกิจพิพัฒน นางสาวรวินดา 
รุงสมัย จากสาขาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. 32รางวัลชมเชย ผลงาน วันเด็กกับสวนสวย จากการประกวดออกแบบสรางสรรคพรรณไมริมทาง
เปนสวน สวย ในงานบานและสวนแฟร  2013 ประกอบดวย นายธนกิจ กิตติอนุกูล           
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นายธเนศวร แพรัตนดิลก และนายปวีณ บัญชรเทวกุล จากสาขา วิชาภูมิสถาปตยกรรม              
คณะสถาปตยกรรมศาสตร0

3. 32

  
รางวัลชมเชย ผลงาน สวนแตกแทรกตัว จากการประกวดออกแบบสรางสรรคพรรณไมริมทาง
เปนสวนสวย ในงานบานและสวนแฟร  2013 ประกอบดวย นางสาวเบญจวรรณ เอ้ียวเล็ก 
นางสาวบราลี พงศพิณทุ กาญจน และ นางสาวพัธนันท กิตติวงษวัฒน จากสาขา วิชา          
ภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร0

4. 32

  

 

รางวัลท่ี 2 จากการประกวดโครงการเติมเต็มชีวิต ใชความคิดบนผนัง จัดโดยปูนเสือมอตาร 
ไดแก นางสาวธีรดา ธิติรัชนนท จากสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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• ทางคณะฯ จัดโครงการ  “สองทศวรรษสถาปตยเกษตร ” เพ่ือเปนการฉลองการครบ 20 ปของ
คณะฯ โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการ และการสัมมนาเชิงวิชาการของสาขาตางๆ และจากผูท่ีมีชื่อเสียงในวงการ
สถาปตยกรรม โดยมีวัตถุประสงคโครงการคือ   

1. เพ่ือจัดแสดงผลงานท่ีสรางชื่อเสียงของคณะฯ/สาขาวิชาและเกียรติคุณของคณาจารยและศิษย

ใหศิษยเกาและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ  

2. เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณแกศิษยเกาและศิษยปจจุบันท่ีมีผลงานดีเดนในดานตางๆ  

3. เพ่ือเสริมความสัมพันธระหวางสถาบันกับศิษยเกา ศิษยปจจุบัน  

4. เพ่ือรณรงคใหบุคลากรและนิสิต เขาใจและมีความรูสึกท่ีดีตอองคกร ตลอดจนตระหนักและรัก

องคกร 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2555 
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 

ไมม ี   

องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ 

1. ควรมีการสงเสริมการพัฒนาอาจารยเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ 

ไดดําเนินการแลว (100%) 
โดยฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดจัด
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารยและ
บุคลากรวิชาการ โดยมีอาจารยลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ 1 ทานมีการตอบรับหรือรายงานความคืบหนา
การขอตําแหนงทางวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยจํานวน  
2 คน ท้ังยังมีการติดตาม กําหนดมาตรการ และ
ประเมินผลการทํางานของผูมีตําแหนงทางวิชาการและมี
หนังสือหรือตํารา 2 เลมรอจัดพิมพและมีอาจารยขอรับ
ทุนสนับนุนการเขียนหนังสือและตํารา 2 เลมในชวงป
การศึกษาท่ีผานมา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

2. ควรพัฒนาระบบการจัดเอกสารอางอิงตามตัว
บงช้ีใหมีความสอดคลองกัน และสะดวกใน
การตรวจสอบมากข้ึน 

อยูระหวางดําเนินการ (50%) 
โดยท้ังคณะมีระบบการจัดเอกสารอางอิงตามตัวบงช้ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน แตยังไมไดมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศครบวงจรแกงานประกันคุณภาพฯ  

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

3. ควรมีการจัดทําแผนการบริหารพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนระยะ 5 
ป โดยมีการนําผลการประเมินมาพิจารณา
ปรบัปรงุแผนในทุกๆรอบป 

ดําเนินการแลว (100%) 
โดยมีการตั้งตัวแทนบุคลากรเพ่ือเขารวมแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารคณะโดยมีสวนรวมในการประชุม
คณะกรรมการคณะ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

องคประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพัฒนานสิติ 

5. นําระบบสารสนเทศ เขามาชวยจัดเก็บขอมูล

รวมถึงการประเมนิผลแบบ Online 

อยูระหวางดําเนินการ (70%) 
มกีารสรางระบบ online และการใช E-office ใน
การประสานงานตางๆ แตยังนํามาชวยในการจัดเก็บ
เอกสารไดไมทั้งหมด 

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
กายภาพ 

6. เพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการ ใหนิสิตไดมี

ปฏิสัมพันธกับนิสิตตางคณะเพ่ือสราง

เครือขาย 

ดําเนินการแลว (100%) 
โดยมีการจัดโครงการคาย Seafe…2556  (คายอาษา
ปลูกปา) เพื่อใหนิสิตไดมีปฏิสัมพันธกับนิสิตตางคณะ
เพื่อสรางเครือขาย 

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
กายภาพ 

7. เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ

พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพของ

นิสิต เชน มีหองท่ีใหนิสิตในแตละช้ันปไดเขา

มาพบปะ ทํากิจกรรมกลุมรวมกันได 

ดําเนินการแลว (100%) 
รวมกับฝายอาคารสถานที่จัดหาพื้นที่เหมาะสมใน
การทาํกิจกรรมของนสิติและคณะ โดยมีการจัดพื้นที่
การจัดแสดงผลงานชั้น 1 บริเวณโถงไข 

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
กายภาพ 

8. มีจุดหรือหนวยบริการนิสิตท่ีครบวงจร เปน 

One Stop Service ท่ีนิสิตสามารถ

อยูระหวางดําเนินการ  (65%) 
โดยฝายกิจการนิสิตนั้นใหนิสิตสามารถปรึกษาปญหา

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการไดเบ็ดเสร็จทุกดาน และสามารถ

ปรึกษาปญหาไดตลอดเวลาดวยวิธีการสาย

ดวน (hotline) 

ไดตลอดเวลาดวยวิธีการสายดวน (hotline)  กายภาพ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 

1. ควรบูรณาการงานวิจัยใหดําเนินไปถึงการ
สรางสรรคผลงาน หรือควรสรางสรรค
ผลงานเพ่ิมเติมจากแรงบันดาลใจท่ีไดจาก
งานวิจัย 

ดําเนินการแลว (100%) 
โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการไดมีจดหมายขาว
ทางดานวิจัยทุก ๆ 2 เดือน แจงแกอาจารยและบุคลากร
ภายในคณะฯ ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับการรวบรวมแหลงทุน
วิจัยวบรวมหลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัย และนําเสนอตัวอยางการเรียนการสอนและ
การวิจัยท่ีประสบความสําเร็จ รวมท้ังขาวการประกวด
งานสรางสรรคและงานวิจัยตาง ๆ โดยประชาสัมพันธ
ทาง e-mail และดวยเอกสาร print-out 

ผูชวยคณบดีฝาย
วิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 

1. สนับสนุนใหอาจารยในคณะทํางานบริการ
วิชาการและบันทึกขอมูลผานระบบสํานัก
บริการวิชาการ 

ดําเนินการแลว (100%) 
มีการกระจายงานไปยังสาขาวิขาผานหัวหนาสาขาวิชา
เพ่ือกระจายงานใหกับบุคลากรในสาขาตอไป และ'มีการ
บันทึกขอมูลผานหนังสือและใหทางคณะฯบันทึกผาน
ระบบบริการวิชาการ โดยจํานวนอาจารยท่ีทํางาน
บริการวิชาการท่ีเขาระบบงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 

ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 

2. ควรมีระบบติดตามประโยชนของการ
ใหบริการวิชาการกับผูขอรับบริการ 

ดําเนินการแลว (100%) 
มีการจัดทําและรวบรวมเอกสารสรุปผลการประเมินงาน
บริการวิชาการของผูขอรับบริการทุกโครงการโดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมไมต่ํากวา 3.51 
 

ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรใหมีนิสิตดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับภายนอกจะโดดเดนขึ้น 

ดําเนินการแลว (100%) 
มีอาจารยอ่ืนๆ นอกจากอาจารยอาวุโสและนิสิตไดรับยก
ยองและเชิดชูจากหนวยงานภายนอกทางดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากน้ียังมีเพ่ิมสวน
งบประมาณดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการเพ่ิม
หนาท่ีของคณะกรรมการกิจการนิสิตในเรื่องความ
รับผิดชอบดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
กายภาพ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

1. ควรสรางกลไกขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยแตงตัง้คณะกรรมการ 1 ชุด 
ซึง่ประกอบดวย ผูแทนสายสนับสนุนจากทุก
หนวยงานหลักในสังกัดคณะใหทําหนาท่ี

ดําเนินการแลว (100%) 
โดยมีการแตงตั้งผูแทนสายสนับสนุนและมีการกําหนด
หนาท่ีอยางเหมาะสม 

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ 

พิจารณาแนวทางดําเนินการและติดตามผล
การปฏิบัติงานในทุกภารกิจตามนโยบาย 
หรือมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ และรายงานผลตอผูบริหารอยาง
ตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

1. ควรเนนกลยุทธการหารายไดจากกิจกรรม
ทางวิชาการและการฝกอบรม เพ่ือให
บุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมไดอยาง
กวางขวาง อีกท้ังยังเปนการสรางช่ือเสียงใน
ฐานะสถาบันการศึกษาในระยะยาว (จัดทํา
แผนงานท่ีชัดเจนไดงายกวา การรับงาน
ประเภทท่ีปรกึษา/ออกแบบ) 

อยูระหวางดําเนินการ (70%) 
คณะฯ ไดมีการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนาและดูงาน 
อยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรมตอป อยางไรก็ตาม
โครงการดังกลาวยังไดรายไดท่ียังไมครอบคลุม 

ผูชวยคณบดีฝาย
แผนและพัฒนา 

2. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการ (ระดับโครงการ/
กิจกรรม) ในการหารายได (เพ่ิมรายรับ) อยาง
ตอเน่ือง 

ดําเนินการแลว (100%) 
คณะฯ ไดมีการปรับแผนกลยุทธการเงินในสวนการหา
รายไดเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ผูชวยคณบดีฝาย
แผนและพัฒนา 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ไมม ี   
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการดาํเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2556 

จากการดําเนินงานในรอบปของคณะสถาปตยกรมมศาตรตามภารกิจ 5 ขอ คือ 
1. การจัดการเรียนการสอนในศาสตรดานสถาปตยกรรมและท่ีเก่ียวของเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบดานวิชาชีพตอสังคม 
2. ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูตอบสนองการเรียนการสอนดานการออกแบบท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
3. ใหบริการวิชาการแบบบูรณาการและเผยแพรองคความรูในลักษณะตางๆ เพ่ือสงเสริมทักษะการปฏิบัติ

วิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสถาปตยกรรมและภูมิปญญาไทย 
5. บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและสรางองคความรูขององคกรใหเกิดทรัพยสินทางปญญา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จึงไดจัดทําแผนเชิงรุกเพ่ือตอบสนองภารกิจดังกลาว ซ่ึงคณะฯ ไดมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสูความย่ังยืน 

• ไดมีการจัดการสภาพแวดลอมอาคารอยางมีประสิทธิภาพท้ังเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือการสรางภาพ

ลักษณะองคกรดานสถาปตยกรรมสีเขียวและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิเชน การปรับปรุงโรง

อาหารคณะฯ การจัดทําระบบการจองหอง ทําฐานขอมูลกายภาพและระบบสาธารณูปการตางๆ 

โดยผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย  

• มีการสรางขวัญและกําลังใจและสรางความเชื่อม่ันภายในองคกรดวยการสรางบุคลากรตนแบบทุก

ระดับ อาทิเชน โครงการ AKU Idolโดยผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย 

• มีการพัฒนาศักยภาพการใหบริการอยางครบวงจร โดยมีโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล /ลด
ข้ันตอนดวยระบบ IT&Managementโดยดําเนินการนําระบบสารสนเทศเขามาใชกับระบบการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช E-office 

2. การพัฒนาการเรียนรูสูความย่ังยืน  
- มีการประยุกตใชแนวคิดสถาปตยกรรมสีเขียวกับการเรียนการสอน โดยจัด Green Knowledge 

Base อาทิเชน โครงการ AKU Green Books และ  AKU Book shop ซ่ึงเปนการสนับสนุนการ
เขียนหนังสือและตําราของอาจารยในคณะฯ และนํามาวางจําหนายใน Scrap shop นอกจากนี้
คณะฯ ยังมีโครงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม ประเทศ โดยสอดแทรก
แนวคิดสถาปตยกรรมสีเขียวในกิจกรรมดังกลาว อาทิเชน โครงการออกคายอาสาชนบทครั้งท่ี 11  

- คณะฯ ไดมีโครงการพัฒนาดานการเรียนการสอนเพ่ือตอบรับกับการเปดประชาคมอาเซียนและ
การจัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการซ่ึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท่ี
ไดทํา MOU โดยในปนี้ไดมี กิจกรรมความรวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศประเทศลาว 

- นอกจากนี้คณะฯ ยังไดมี การจัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ และการพัฒนา MOU ใหมกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆอาทิเชน การลงนามในขอตกลงความรวมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยสาขาการศึกษา
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ของมหาวิทยาลัยฮานยาง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ Université de Nantesประเทศ
ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ การรับนิสิตแลกเปลี่ยน ณ . University 
of Kassel ประเทศเยอรมันนี จํานวน 3 คน และมีการรวมปฎิบัติการภาคสนามกับ DR. Byung 
Su Kang คณบดีและนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตรการบริหารการผังเมือง จาก Chungnam 
National University ประเทศเกาหลีใต 

- การจัดโครงการแสดงนิทรรศการและการประชุมวิชาการท่ีเก่ียวของกับองคความรูภายใน 
โครงการ AKU Green Forum ทําใหแลกเปลี่ยนประสบการณและรวบรวมองคความรูดาน 
Green Architecture and Environment  การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ /วิชาชีพ
ในระดับนิสิตกับสถาบันการศึกษา /สมาคมวิชาชีพและสํานักงานสถาปตยกรรมดวยการจัด
ฝกอบรมในโครงการหลัก AKU Green Training Program อาทิเชน โครงการฝกอบรมและดูงาน
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวนทองถ่ิน 2556 รุนตางๆ ซ่ึงมีการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญและผูสนใจจากภายนอกเขามามีสวนรวม ซ่ึงทําใหไดเครือขายความรวมมือกับสวน
วิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดกิจกรรมความรวมมือกับองคกรนิสิตเกา การ
ใหบริการหลังจบการศึกษา โดยโครงการ AKU Alumni Forum เชน มีการจัดกิจกรรม “เกษตร
ชวนปน” และตนกลาสถาปตย นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ AKU Awards ซ่ึงไดเปนการยกยอง
ชูบุคลากรและนิสิตปจจุบัน/ศิษยเกาท่ีมีผลงานโดดเดนโดยไดดําเนินการตามเปาหมาย 

- การจัดโครงการสองทศวรร ษสถาปตยเกษตร เพ่ือเปนการฉลองการครบ 20 ปของคณะฯ โดยใน
งานจะมีการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาตางๆ และการสัมมนาเชิงวิชาการของสาขาตางๆ และ
จากผูท่ีมีชื่อเสียงในวงการสถาปตยกรรม 

- คณะฯ ไดมีการจัดโครงการ 20 โครงการเขียวยั่งยืน …คืนสูสังคม โดยเปนโครงการตอบแทนคืนสู
สังคมจากคณะฯ โดยเปนการใชความรูขององคกรอันประกอบดวยศาสตรดานสถาปตยกรรม ภูมิ
สถาปตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีทางอาคาร มาสรางประโยชนใหสังคม
สาธารณะ โดยเปนการบูรณาการโครงการจากความตองการของของสังคมท่ีแทจริงเขากับการ
เรียนการสอน 

3. การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยวิจัย  โดยการสรางแรงจูงใจในการทําวิจัย เสนอผลงาน และเขารวมประชุม
วิชาการ โครงงานบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ “การบริหารจัดการท่ีดียอมนํามาซ่ึงแรงจูงใจใน
การทํางาน” 
- บูรณาการคน แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยทมีตัวแทนจากทุกสาขา 

- บูรณาการสื่อสารนโยบาย แหลงทุน แหลงเผยแพรผลงาน ฯลฯ ผานชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ 
การประชุมตางๆ บอรดประชาสัมพันธ อีเมลล เว็บไซต ตัวแทนสาขาวิชา อยางตอเนื่อง 

- บูรณาการระบบการติดตาม มีการติดตามงานในท่ีประชุมระดับคณะฯ ระดับสาขาวิชา ดวยแบบ
สํารวจ และแบบบันทึกงานทีสรางข้ึนใหม ซ่ึงมีกําหนดการรายงานและผูรับผิดชอบชัดเจน รวมท้ัง
การเก็บหลักฐานเพ่ือการประกันคุณภาพไวลวงหนา 

- บูรณาการผลประโยชน มีการออกระเบียบวาดวยการกําหนดและการจัดสรรคาใหบริการใหแก
คณะฯ และหนวยงานยอยเพ่ือรวบรวมผลประโยชนท่ีชัดเจน และการรับผลประโยชนรวมกันแทน
การรวมศูนย 

- บูรณาการกฎระเบียบ ทบทวนระเบียบบุคคลเพ่ือการจัดเวลาสําหรับการทําวิจัยและเขียนบทความ 
รวมท้ังการกําหนดภาระงานใหสงเสริมการทําวิจัยไดมากข้ึน และมีการกําหนดเกาณฑเพ่ือมอบ
รางวัลผุผลิตผลงานตีพิมพดีเดนแหงป 

http://www.univ-nantes.fr/english�
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- บูรณาการระบบสารสนเทศ พยายามบูรณาการระบบเก็บขอมูลของคณะฯ สํานักประกันคุณภาพ
กับขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  

- การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยดําเนินการสํารวจความเชี่ยวชาญของอาจารย ประสบการณ และ
ความเห็นท่ีมีตอสถาปตยกรรมสีเขียว และมีการปรับปรุงโครงการโดยการปรับปรุงเว็บไซทของ
คณะฯ โดยการลงฐานขอมูลทางดานงานวิจัย 

- การจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากการวิจัยสูสังคม ไดจัดทําโครงการปรับปรุง
มาตรฐานการออกแบบ การออกระเบียบวาดวยการกําหนดและการจัดสรรคาใหบริการใหแก
คณะฯ และหนวยงานยอย การจัดทํามาตรฐานคาบริการวิชาชีพออกแบบกิจกรรท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ การปรับปรับอัตราคาบริการวิชาชีพ การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยประเมิณผลการ
ใชอาคาร และการสรางแรงจูงใจตีพิมพเผยแพรผลงานการออกแบบ 

- มีการจัดโครงการบูรณาการบริการออกแบบกับการเรียนการสอน โดยผลิตผลงานสรางสรรคท่ี
สามารถนําไปใชประโยชน โดยท่ีผานมาไดจัดระบบการกระตุน สนับสนุนการบันทึก รายงาน และ
ติดตามผลอยางตอเนื่อง  

- มี โครงการ AKU Green Expressionอาทิเชน นิทรรศการผลงานคณาจารยและนิสิตเดนในรอบป 
และโครงการการศึกษาแบบองครวมของการปรับตัวในบริบทใหญท่ีแตกตางของกลุมชาติพันธุไท -
ลาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย โดย ศ.อรศิริปาณินท 

- โครงการAKU Research Academy สําหรับนักวิจัยรุนใหมพัฒนาผลงานตีพิมพ/ขอเสนอโครงการ 
- โครงการAKU Research Forumในสวนของงานวิจัยโดยจัดกิจกรรม AKU Visiting Professor 

“ALEXANDER BRODSKY” ณ. หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
4. การพัฒนาองคความรูสูองคกรธุรกิจทางปญญา  มีการปรับโครงสรางก ารบริหารจัดการสูหนวยธุรกิจ

ทางปญญา ดังนี้ 

- มีโครงการ AKU Knowledge Unit โดยคณะฯ ไดมีการจัดหนวยธุรกิจทางปญญา Business Unit 
และจัดสรรสัดสวนคาอํานวยการแกคณะฯ  

- มีการจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานความยั่งยืนของเมืองและสภาพแวดลอม มีรายได
จัดสรรสูคณะฯ และสาขาวิชามากข้ึนทําใหเกิดการสรางแรงจูงใจในหนวยงานและหนวยงานยอย 

- มีการจัดทําแผนกลยุทธ พัฒนาชองทางและโครงการดานการหารายไดเขาสูองคการ แผนกลยุทธ
การเงินขององคการ 

- มีการจัดโครงการหาทุน : สถาปตยเกษตรรักษโลก อาทิเชน การจัดการแขงขันกอลฟการกุศล 
“สถาปตยสัมพันธ” 

- การแตงตั้งท่ีปรึกษาคณบดีดานกลยุทธการเงิน 

- การออกระเบียบวาดวยการกําหนดและการจัดสรรคาใหบริการใหแกคณะและหนวยงานยอย 
- การจัดทํามาตรฐานคาบริการวิชาชีพออกแบบ 
- การปรับปรุงระบบควบคุมทางการเงินเพ่ือสะทอนคาใชจายจริงของแตละโครงการ 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ  สาํหรับคณะวชิา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ีใชสําหรับหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไม
บรรลุเทานั้น 
 ผลการประเมินตนเองของ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ 
จํานวน 37 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 14 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 3.3, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 
มีคะแนนผลการประเมิน 4.71 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.11 อยู
ในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.89 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.65 อยูในระดับดีมาก 
 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉล่ีย 4.63 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดมีาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน รวม 37 ตัวบงช้ี  
(คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 2 3.82 4.50 4.55 4.36 การดําเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 5 - 5.00 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.80 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

4.11 4.89 4.65 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดมีาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดมีาก 
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบงชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้
คุณภาพ 

 

เปาหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(= บรรลุ,  
= ไมบรรลุ) 

1.1 8 ขอ - - 8  5  

2.1 6 ขอ - - 6  4   

2.2 รอยละ 45 - - (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก=49.057 เม่ือ
เทียบคารอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ขึน้ไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.088) 

 4.09   

2.3 รอยละ 18 - - (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=14.151 เม่ือ
เทียบคารอยละของอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกาํหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึน้ไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 2.359) 

 2.36   

2.4 7 ขอ - - 7  5   

2.5 7 ขอ - - 7  5   

2.6 7 ขอ - - 6  4   

2.7 6 ขอ - - 6  5   

2.8 5 ขอ - - 5  5   

สมศ.๑ รอยละ 89 - - (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ=51/จํานวน
บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ =54) 
เทากับรอยละ 94.44 เมื่อเทียบ
รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.722 

 4.72   

สมศ.๒ 3.95 - - ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕)  = 3.980 

 3.98   
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ตัวบงชี้
คุณภาพ 

 

เปาหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(= บรรลุ,  
= ไมบรรลุ) 

สมศ.๓ รอยละ 30 - - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ี
ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทเทากับ 
7.25/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 
21) = รอยละ 34.52 เมื่อเทียบคา
รอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 
ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

 5   

สมศ.๔ รอยละ 50 - - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ี
ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเทากับ
0.750/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ 
=1) = รอยละ75.000 เมือเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

 5   

สมศ.๑๔ สัดสวน 
4.25 

- - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารย
ประจําเทากับ 228.50/จํานวน
อาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 53) 
เทากับ 4.31 เมื่อเทียบดัชนี
คุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ันคะแนนจงึเทากับ 
3.59 

 3.59   

3.1 7 ขอ - - 7  5   

3.2 6 ขอ - - 6  5   

4.1 7 ขอ - - 7  5   

4.2 6 ขอ - - 6  5   

4.3 สัดสวน
355,000 
บาท/คน 

- - (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 20,326,824.00/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=
48.00)=423,475.50 บาทเมื่อเทียบ
คาคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.00 

 5   
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ตัวบงชี้
คุณภาพ 

 

เปาหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(= บรรลุ,  
= ไมบรรลุ) 

สมศ.๕ รอยละ 
18.50 

- - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพรเทากับ10.750/จํานวน
อาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด
เทากับ53.000) = รอยละ20.283 
เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน  ดงัน้ันคะแนนเทากับ 
5.000 

 5   

สมศ.๖ รอยละ 26 - - (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน=28.000/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
=53.000)= รอยละ 52.830 เมื่อ
เทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน  จึงมีคาเทากับ 5.000 

 5   

สมศ.๗ รอยละ 
12.50 

- - (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 
6.000/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมด = 53.000)= 
รอยละ 11.321  เมื่อเทียบคารอย
ละ 10 เทากับ  5 คะแนน จึงมีคา
เทากับ 5.000 

 5   

5.1 5 ขอ - - 5  5   

5.2 5 ขอ - - 5  5   

สมศ.๘ รอยละ 55 - - (ผลรวมของจาํนวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั=13.000/จํานวน
โครงการ/กิจกรรมบรกิารทาง
วิชาการท้ังหมด =28.000)=มีคา
เทากับ รอยละ 46.429 เมื่อเทียบ
คารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  
จึงมีคาเทากับ 5.000 

 5   

สมศ.๙ 4 ขอ - - 3  3   

6.1 6 ขอ - - 6  5   
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ตัวบงชี้
คุณภาพ 

 

เปาหมาย 
 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(= บรรลุ,  
= ไมบรรลุ) 

สมศ.๑๐ 5 ขอ - - 5  5   

สมศ.๑๑ 5 ขอ - - 5  5   

7.1 7 ขอ - - 7  5   

7.2 5 ขอ - - 5  5   

7.3 5 ขอ - - 5  5   

7.4 6 ขอ - - 6  5   

สมศ.๑๓ คะแนน 
4.82 

4.80 1.00 4.800  4.80   

8.1 7 ขอ - - 7  5   

9.1 9 ขอ - - 9  5   

สมศ.๑๕ รอยละ 
4.88 

- - (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด=4.757/จาํนวนป =1ป)=
4.757 

 4.76   
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 คณะ สถาปตยกรรมศาสตร  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ดังนี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกระบวนการในการจัดทําแผน โดยมีจัดทํา
แผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และมีการถายทอดแผน มี
การแปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ โดยผูรับผิดชอบแตละแผนงานไดเสนอโครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธพรอม
ท้ังงบประมาณ โดยมีการพิจารณารวมกันในคณะกรรมการประจําคณะและผูรับผิดชอบแผนงานท่ีเก่ียวของ โดยมี
กลไกการติดตามผล และรายงานผลในการประเมินผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ ท้ังนี้ มีการนํา
ผลจากการประเมินผลตามตัวบงชี้ ผลจากการดําเนินงานของคณบดี และผลจากการประกันคุณภาพมาใชในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบของประชุมเชิงปฏิบัติการในปตอไป 
  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ ซ่ึงไมนําคะแนนมาประเมินท้ัง 3 ตัวบงชี้ พบวา 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย  5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 
หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 
ขอ 

มีการดําเนินการ 6 หรือ 
7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

 

  เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
  1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปน
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554)  

คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ในชวงป พ.ศ. 2553 – 
2556 (เอกสาร 1.1-1-1) ที่สอดคลองกับ
นโยบายพัฒนาคณะฯ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม เนื่องดวย
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดมีการปรับ
ยุทธศาสตรซ่ึงคณะไดมีการปรับเปล่ียนใหมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 ไดมีการปรับใหมีความสอดคลอง 
(เอกสาร 1.1-1-2, 1.1-1-3) และสืบเนื่องจาก
การประชุมไดมีเสนอใหมีการทบทวนปรัชญา 
ปณิธาน เอกลักษณรวมกัน ผานการวิเคราะห
ตนเองถึงสภาพแวดลอมภายในเพื่อสะทอนหา
ปจจัยภาวะที่เปนจุดแข็งและจุดออนของคณะ 
รวมถึงสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อพิจารณาถึง
โอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิด โดยมีการ
รวบรวมขอเสนอจากอาจารย บุคลากรสู
ผูบริหาร เพื่อใหปรัชญา ปณิธานมีความทันสมัย 
และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย (เอกสาร 1.1-1-

1.1-1-1 แผนยทุธศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในชวงป พ.ศ. 2553– 2556 
1.1-1-2 บันทึกชวยจําการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพเิศษ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนฯ ประจําป 
2555 และประจําป 2556 ในการประชุมวันที ่
13 มีนาคม 2555 
1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4ป (พ.ศ.2555 - 
2558) 
1.1-1-4 บันทึกชวยจําการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพิเศษการ
จัดทําแผนกลยุทธคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จาก SWOT Analysisในการประชุมวันที ่8 
ตุลาคม 2555  
1.1-1-5 SWOT Analysis คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  
1.1-1-6 นโยบายและพัฒนาตามนโยบายการ
พฒันาในระยะ 4 ป 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3591;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3591;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3591;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3591;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3591;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
4) ซ่ึงประจวบกับการส้ินสุดวาระของคณบดี 
โดยทางสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะฯได
รางนโยบายการพัฒนาคณะ ไดมีที่มีจากการ
รวมวิเคราะหตนเองจากประชาคม (เอกสาร 
1.1-1-5) และคณะไดสงตัวแทนคณะทํางาน
จัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ ทั้งนี้เมื่อมี
การแตงต้ังคณบดีขึ้นใหม จะมีการใช
แผนพัฒนาที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เปนกรอบในการดําเนินงานตอไป (เอกสาร 1.1-
1-6)  

  2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน  

แผนกลยุทธของคณะฯ ไดผานการรวมจัดทํา
จากคณะกรรมการประจําคณะและผูรับผิดชอบ
ในแตละแผนงาน ซ่ึงทําใหผูรับผิดชอบเขาใจถึง
วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายของกลยุทธ 
(เอกสาร 1.1-2-1) โดยมอบหมายใหหัวหนา
สาขาวิชา หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงเปน
คณะกรรมการประจาํคณะฯ นําไปถายทอด
ใหแกคณาจารยและบุคลากรภายในสังกัด อีก
ทั้งคณะฯ ไดมีเผยแพรขอมูลผานเว็บไซทคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร (เอกสาร 1.1-2-2)       
e-office คณะสถาปตยกรรมศาสตร (เอกสาร 
1.1-2-3) บอรดประชาสัมพันธ เร่ือง แผนกล
ยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (เอกสาร 
1.1-2-4) ซ่ึงชวยใหทราบทิศทางการดําเนินงาน
ที่มุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการ
แปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ  

1.1-2-1 หนังสือเวียน เร่ือง ขอติดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และจดัสง
แผนปฏิบัติราชการ 2556 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2555 
1.1-2-2 เวบ็ไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
www.arch.ku.ac.th 
1.1-2-3 e-office คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
1.1-2-4 บอรดประชาสัมพันธ เร่ือง แผนกล
ยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป  

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม  

คณะไดมีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ วาระพเิศษ สําหรับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 2556 
(เอกสาร 1.1-3-1) โดยมีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป (เอกสาร 
1.1-3-2) ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบใหดําเนินการเสนอแผนงานโดยการ
วิเคราะหและแปลงแผนกลยุทธของคณะ พรอม
นําผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะของผูบริหาร คณะกรรมการ
ประจําคณะไปทบทวน ปรับปรุง ใหเปน
แผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงการเสนอ
งบประมาณของแตละฝายในที่ประชุม  

1.1-3-1 บันทึกชวยจําการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพเิศษ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนฯ ประจําป 
2555 และประจําป 2556 ในการประชุมวันที ่
13 มีนาคม 2555 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําป 2556  

  4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัว
บงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป  

คณะไดใหผูรับผิดชอบในแตแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ มีการจัดทําตัวบงชี ้(KPI) พรอม
ทั้งเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อใช
วัดความสําเร็จของแผนงานและโครงการ ซ่ึง
การนําเสนอตัวชี้วัดจากผูรับผิดชอบถือเปนการ
สงเสริมใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา
ตัวบงชี้และคาเปาหมาย ที่ชวยใหเกิดความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
เปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน อีกทั้งมีการปรับ
แผนตามองคประกอบในการประกันคุณภาพ

1.1-4-1 บันทึกชวยจําการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพเิศษ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนฯ ประจําป 
2555 และประจําป 2556  ในการประชมุ วันที ่
13 มีนาคม 2555 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําป 2556 
1.1-4-3 บันทึกชวยจําการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพเิศษ การ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2557 คร้ังที ่
1 วันที ่15 กุมภาพันธ 2556 วาระที ่2.3 การ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
เพื่อใหตัวบงชี้มีความสอดคลองกัน (เอกสาร 
1.1-4-1, 1.1-4-2, 1.1-4-3)  

ปรับแผนปฏิบัติการประจําป 2556 เนื่องจากผล
ประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2554 

  5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาํปครบ 4 พันธกิจ  

คณะมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาํปครบ 4 พันธกิจ โดยแผนปฏิบัติการ
ของคณะมีการจัดทําในรูปแบบปฏิทินการ
ปฏิบัติงานในทุกพันธกิจ เพื่อใหผูติดตามการ
ดําเนินงานสามารถตรวจสอบและติดตามการ
ดําเนินงานกับผูรับผิดชอบในแตละโครงการ 
โดยจะมีการกํากับติดตามกันเปนลําดับขั้นอยาง
เปนระบบจากผูติดตามถึงผูรับผิดชอบและ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหแนใจวาทุกภาคสวนได
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถวนสมบูรณ 
(เอกสาร 1.1-5-1)  

1.1-5-1 รายงานแผนและผลการปฏบิตัิ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556  

  6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา  

คณะมีการติดตามผลการดําเนินงาน และมีการ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
เร่ืองการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปของคณะ โดยมีการรายงาน
ความคืบหนาเทียบกับเปาหมายตามตัวบงชี้ใน
ทุกแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
คณะ โดยผูที่เกี่ยวของในแตละพันธกิจที่ไม
สามารถดําเนินงานตามเปาหมายมีการชี้แจง
เหตุผลในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
เพื่อนํามาปรับปรุงแผนการดําเนินงานให
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริง (เอกสาร 1.1-6-1, 1.1-6-2, 1.1-
6-3)  

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
5/2556 วันที ่3 กรกฎาคม 2556 วาระที ่
6.1.3 เร่ือง ผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3 ตุลาคม 
2555 - มิถุนายน 2556 
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
8/2556 วันที ่25 กันยายน 2556  วาระที ่
6.1.1 เร่ือง การติดตามการดําเนินงานตามแผน 
ประจําปงบประมาณ 2556 
1.1-6-3 รายงานแผนและผลการปฏบิตัิ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556  

  7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 
คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา  

คณะมีการรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีตอคณะกรรมการประจํา
คณะและสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งไดมีการนํา
การสรุปผลการติดตามและประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัยมารายงานผลตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารคณะ
ทราบ (เอกสาร 1.1-7-2, 1.1-7-3, 1.1-7-4, 
1.1-7-5) เพื่อใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของไปใชใน
การพิจารณาปรับปรุงตอไป นอกจากนี้ ยังไดนํา
ผลจากการประกันคุณภาพป 2554 มาใชในการ
ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
(เอกสาร 1.1-7-1) ซ่ึงมีความสอดคลองกับตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ของคณะฯ และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ (เอกสาร 1.1-7-6, 1.1-7-7) 

1.1-7-1 รายงานการประชุมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2557 วันที่ 15 
กุมภาพันธ 2556 เร่ือง การปรับแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 เนื่องจากผลประกัน
คุณภาพประจําปการศึกษา 2554 
1.1-7-2 รายงานผลการดําเนินในการดํารง
ตําแหนงบริหารของคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ครบรอบ 4 ป 
1.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 30 
มกราคม 2556 วาระที ่7.1 สรุปการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ครบรอบปที่ 2 
1.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 30 
มกราคม 2556 วาระที ่7.21 การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี หลังจาก
ที่ไดดํารงตําแหนงการบริหารครบรอบ 3 ป 
ผานระบบ online 
1.1-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2556 วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2556 วาระที ่7.2 การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี หลังจาก
ที่ไดดํารงตําแหนงการบริหารครบรอบ 4 ป 
1.1-7-6 บันทึกขอความ เร่ือง การรายงานผล
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 
1.1-7-7 สรุปการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  

  8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  

คณะมีการนําผลจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2556 (เอกสาร 1.1-8-1) ผลจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในป 2555 (เอกสาร 
1.1-8-2, 1.1-8-3) และผลจากการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี หลังจากที่
ไดดาํรงตําแหนงการบริหารครบรอบ 4 ป 
(เอกสาร 1.1-8-4) ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการในป 2557 (เอกสาร 1.1-8-5) ซ่ึงไดมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับมา   

1.1-8-1 รายงานแผนและผลการปฏบิตัิ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556 
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะทํางาน
ประกันคุณภาพ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 25 
มกราคม วาระที ่2.6 เร่ือง การปรับแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 เนื่องจากผลการประเมิน
และการปรับการทํางานทางดานประกัน
คุณภาพประจําปการศึกษา 2554 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 4 เมษายน 
2556 วาระที ่6.1.3 เร่ือง การปรับแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 เนื่องจากผลประกัน
คุณภาพประจําปการศึกษา 2554 
1.1-8-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2556 วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2556 วาระที ่7.2 การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี หลังจาก
ที่ไดดํารงตําแหนงการบริหารครบรอบ 4 ป 
1.1-8-5 บันทึกชวยจําการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพเิศษ การ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2557 คร้ัง
ที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 วาระที ่2.3 
การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 2556 
เนื่องจากผลประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 
2554 
1.1-8-6 บันทึกชวยจําการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพเิศษ การ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2558 วันที ่
7 มีนาคม 2557  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑๖.๑ (สมศ.) ผลการบริหารสถาบันใหเกดิอัตลกัษณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

  เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
  1 มีการกําหนดกลยุทธและแผนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ 
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของสถาบัน โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดจัดทําแผนกลยุทธ
คณะฯ โดยมีกลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ (เอกสาร
16.1-1-1) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยฯ เร่ืองการผลิตบัณฑิตที่มีความรู
และมีคุณธรรม กลยุทธคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนานิสิตให
สอดคลองกบัอตัลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในภารกิจที ่6 การ
พัฒนานิสิตใหสอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

16.1-1-1 แผนกลยุทธคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  

  2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของทั้งนิสิตและบุคลากร
ภายในคณะฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ สรางจิตสํานึกที่ดี เสริมสรางความรัก
ความสามคัคี สรางความมุงมั่น เรียนรูการทํางาน
เปนทีม และสรรคสรางสังคมและสภาพแวดลอม
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ผานการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง  ๆดังเชนโครงการ
โครงการคืนสูเหยา 20ป AKU (เอกสาร 16.1-2-1) 
โครงการ คาย S.E.A.F.E ปลูกปาชายเลน ป2556 
ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางสโมสรนิสิต 4 คณะ 
ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะประมง และคณะสังคมศาสตร 
(เอกสาร16.1-2-2) โครงการคายอาสา
ศิลปวฒันธรรม ป2556 (เอกสาร 16.1-2-3) 
รวมถงึโครงการASCC VERNADOC 
2014  (ASEAN Socio-Cultural Community: 
Vernacular Documentation Camp) ซ่ึง
ประกอบดวยผูเขารวมจากประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและนานาชาติ (เอกสาร 16.1-2-4)  

16.1-2-1 เอกสารโครงการคืนสูเหยา 20ป 
AKU  
16.1-2-2 เอกสารโครงการ คาย S.E.A.F.E 
ปลูกปาชายเลน ป 2556 
16.1-2-3 เอกสารโครงการคายอาสา
ศิลปวฒันธรรม ป2556 
16.1-2-4 เอกสารโครงการ ASCC 
VERNADOC 2014 (ASEAN Socio-Cultural 
Community: Vernacular Documentation 
Camp)  

  3 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคลองกบัอตัลักษณ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จัดการประเมิน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองอัตลักษณ โดยในสวน
ของบุคลากรมีผูเขาประเมินจํานวน 310คน 
คํานวณคะแนนได 4.20 คะแนน โดยในสวน
ของนิสิตมีผูเขาประเมินจํานวน 27 คน คํานวณ
คะแนนได 3.76 คะแนน (เอกสาร 16.1-3-1)   

16.1-3-1 เอกสารแสดงสรุปผลการประเมนิ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองอัตลักษณ : ตัวบงชี้ที่ 
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  

  4 ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอ
สังคม  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดดําเนินโครงการ
และกิจกรรมตางๆที่กอใหเกิดผลกระทบที่เปน
ประโยชน/หรือสรางคุณคาตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง ดังเชน โครงการ ASCC VERNADOC 

16.1-4-1 เอกสารโครงการ ASCC 
VERNADOC 2014 (ASEAN Socio-Cultural 
Community: Vernacular Documentation 
Camp) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
2014 (ASEAN Socio-Cultural Community: 
Vernacular Documentation Camp) โดย
การดําเนินโครงการขางตนกอใหเกิดประโยชน
และคุณคาตอสังคมโดยรวมในดานการอนุรักษ
มรดกสถาปตยกรรมของชาติและการสราง
จติสํานึกสาธารณะตอสภาพแวดลอม รวมถงึให
ผูเขารวมโครงการรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
และการทํางานเปนทีม ซ่ึงสอดคลองตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสาร 
16.1-4-1) นอกจากนี้ยังมีโครงการ คาย 
S.E.A.F.E ปลูกปาชายเลน ป 2556 ซ่ึงเปน
ความรวมมือระหวาง 4 คณะวชิา ไดแก คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สังคมศาสตร ประมง 
ศึกษาศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีและสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึง
ความสําคัญของ ชุมชน สังคม และการอนุรักษ
สภาพแวดลอม อีกทั้งสรางประโยชนคืนกลับสู
ธรรมชาติดวยการรวมกันปลูกปายเลน (เอกสาร 
16.1-4-2)   

16.1-4-2 เอกสารโครงการ คาย S.E.A.F.E 
ปลูกปาชายเลน ป 2556 
 

  5 ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีปรัชญาในการสราง
สถาปตยกรรมสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอมและมี
ความพรอมในการสงเสริมภารกิจหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมอยูเสมอ และในปการศึกษา 2556 
นี้ ผศ. ดร. สิงห อินทรชูโต ไดรับการยกยองใน
ระดับชาติ โดยไดรับประกาศเกียรติบัตร 
Carbon Neutral Certificateเพือ่แสดงวาได
ทําการชดเชยคารบอน เครดิต ปริมาณ 9.19 
ตันคารบอนไดออกไซตเทียบเทา เพื่อตอสูกับ
ปญหาโลกรอน จากองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) ซ่ึงสงเสริมการ
สรางสํานึกดีตอสังคมและสภาพแวดลอม 
รวมถึงการนําพาสังคมปจจุบันไปสูสังคมสรรค
สรางตอไปในอนาคต  (เอกสาร 16.1-5-1)   

16.1-5-1 สําเนาประกาศเกียรติบัตรจาก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) Carbon Neutral 
Certificate  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a n/a n/a n/a 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

n/a 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑๖.๒ (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลกัษณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ ๕) 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล 
สําหรับ สมศ2 16.2)  

60 60 60 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล 
สําหรับ สมศ2 16.2)  

15 15 15 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล 
สําหรับ สมศ2 16.2)  

- - - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ  

13 13 13 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕)  

4.09 4.09 4.09 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ  

8 8 8 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕)  

3.8 3.8 3.8 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ  

- - - 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕)  

- - - 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเตม็ ๕)  

3.98 3.98 3.98 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ  (คะแนนเตม็  
๕)=3.980 
 
ผลการดําเนนิงาน  

มหาวิทยาลัยมีปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา  (เอกสาร16.2-1) รวมท้ังมีการจัดทํา
แผนกลยทุธ (พ.ศ. 2556-2565) (เอกสาร16.2-2) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556 – 2565) ซึ่ง
แผนกลยุทธดังกลาวจัดทําข้ึนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพ่ือท่ีจะจัดทําเปนแผนระยะยาวเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โดยไดนํากรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ตลอดจนขอมูลการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2566 
มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2556 – 2565) โดยแผนดงักลาวจะ
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นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) (Action Plan) (เอกสาร16.2-3) ในการบริหารวิทยาเขตและหนวยงาน
ตางๆ ในเชิงรกุ ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เสริมสรางความเขมแข็งอยางตอเน่ืองภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมุงหวัง
ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืนและเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีวา  “สํานึกดี มุงมั่น 
สรางสรรค สามัคคี” แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการดังกลาวทําใหเมื่อมีการจัดทําวิจัยสถาบันเรื่อง การประเมิณคุณภาพบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยน้ัน  ผลการประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมน้ันมีคะแนนคอนขางสูง  โดยคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  3.98โดยท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และโท รุนปการศึกษา  2554 
จํานวน 75คน ทํางานและมีนายจางจํานวน 54คน ไดรับการประเมิน จํานวน21 คน โดยไดรบัคะแนนการประเมนิในแตละดานดงัน้ี  
ดานสํานึกดีไดคะแนนเฉลี่ย 4.10 ดานมุงมั่นไดคะแนนเฉลี่ย 3.93 ดานสรางสรรคไดคะแนนเฉลี่ย  3.80 ดานสามัคคีไดคะแนนเฉลี่ย  
4.10 รวมเปนคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 3.98 คะแนน (เอกสาร16.2-4) 
 
รายการหลกัฐาน 
16.2-1 http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=13 
16.2-2 แผนกลยทุธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2556-2565) 
16.2-3 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2555-2558) 
16.2-4 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับตร ีโท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
 ประจาํป พ.ศ.2556 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a n/a n/a n/a 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

n/a คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕)=3.980 

3.98 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
ท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕)=3.980 

3.98 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑๗ (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

  เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
  1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับจุดเนน จดุเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเอกลักษณของคณะฯ 
(เอกสาร 17-1-1) ผานกลยุทธคณะฯ ดานการ
พัฒนาสูมหาวิทยาลัยวิจัยและตอบสนองตอความ
ตองการแกปญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและ
ประเทศ และเปนผูนําในระดับนานาชาติ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน  โดยเฉพาะใน
ภารกิจที ่1 การจัดกิจกรรมถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีจากการวิจัยสังคม (เอกสาร 17-1-
2) ทั้งนี้ใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในเร่ืองการสราง
ความเขมแข็งดานการวิจัยดวย ทั้งนี้คณะฯไดมี
การนําองคความรูที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
ศาสตรทางสถาปตยกรรมไปถายทอด ดังเชน 
โครงการบรรยายทางวิชาการโดย 'Alexander 
Brodsky' ซ่ึงประกอบดวยโครงการยอย 
International Program in Built Environment 
Studies inThailand 2013 (iBEST): บางกอก
นอย  ๆ(Bangkok: Less, Not Least) (เอกสาร 
17-1-3) เปนตน  

17-1-1 http://www.arch.ku.ac.th/2013/ 
en/about/philosophy 
17-1-2 แผนกลยทุธคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
17-1-3 เอกสารโครงการบรรยายทางวิชาการ
โดย 'Alexander Brodsky' และโครงการ 
International Program inBuilt 
Environment Studies in Thailand 2013 
(iBEST): บางกอกนอยๆ (Bangkok: Less, 
Not Least)  

  2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีนโยบายในการสราง
ระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยในการสรางและถายทอดองค
ความรูเพื่อตอบสนองตอความตองการแกปญหา
และพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในประเด็น
ยุทธศาสตรที ่3 ของมหาวิทยาลัยฯ เร่ืองการ
ถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรต้ังกลยุทธที่ 1 สงเสริม
การพัฒนาวิชาการ และกลยุทธที ่2 การพฒันา
ระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ ที่มุงเนน
การถายทอดองคความรูสูทองถิ่นและสังคม เชน
โครงการ AKU Green Training Program  โดย
เนนหลักสูตรระยะส้ันจัดโดยสาขาวิชาการวางผัง
เมืองฯ เร่ือง “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” รุนที ่3 
(Sustainable Planning for Local 
Administration - SPA2013 the Third) 
หัวขอ “รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจากรางสูเมือง” (Happy Journey: 
Reviving City through Rail Development) 
(เอกสาร 17-2-1) และเร่ืองการสรางหุนสวนใหม
เพื่อการเติบโตอยางชาญฉลาด ใน

17-2-1 โครงการฝกอบรมและดูงาน
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” รุนที่ 3 
(Sustainable Planning for Local 
Administration - SPA2013 the Third) 
หัวขอ “รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจากรางสูเมือง” (Happy Journey: 
Reviving City through Rail 
Development)  
17-2-2 โครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวน”(Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2014) 
หัวขอ “การสรางหุนสวนใหมเพื่อการเติบโต
อยางชาญฉลาด ในสหรัฐอเมริกา”(Making 
New Partners for Smart Growth in the 
USA)  
17-2-3 เอกสารแสดงกิจกรรมที่ดําเนินผาน
รายการ รอยมือสรางเมือง  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
สหรัฐอเมริกา”(Making New Partners for 
Smart Growth in the USA)  (เอกสาร 17-2-2)  

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน 
และจดุเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดใหมีการ
ประเมินความพึงพอใจ ในดานการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน มีผลการประเมิน 4.07 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผูประเมิน
จํานวน 117 คน (เอกสาร 17-3-1)  

17-3-1 เอกสารสรุปผลการประเมินความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับอัตลักษณ :ตัวบงชี้ 
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน  

  4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน 
จดุเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการดําเนินงานตาม
กลยุทธใหบรรลุตามจุดเนน จดุเดน หรืองค
ความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอสังคมในเชิงวิชาการและการ
บริการวิชาการที่เนนการถายทอดองคความรู 
การใหบริการคืนกลับสูสังคม เนนดานการ
ออกแบบสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม 
เพื่อแกปญหาในพื้นที่ตาง  ๆเชน การจดัอบรม
หลักสูตรระยะส้ันแกองคการบริหารสวนทองถิ่น 
เชน โครงการฝกอบรมและดูงานหลักสูตร “การ
วางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวน
ทองถิ่น 2556” รุนที ่3 (Sustainable Planning 
for Local Administration - SPA2013 the 
Third) หัวขอ “รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิต
และเศรษฐกิจจากรางสูเมือง” (Happy 
Journey: Reviving City through Rail 
Development) และ โครงการฝกอบรมและดู
งาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวน”(Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2014) 
หัวขอ “การสรางหุนสวนใหมเพื่อการเติบโต
อยางชาญฉลาด ในสหรัฐอเมริกา”(Making 
New Partners for Smart Growth in the 
USA) (เอกสาร 17-4-2) รวมถึงกลยุทธที ่4 
พัฒนาภาพลักษณองคกรและการประชาสัมพันธ 
โดยจัดการใหบริการวิชาการกับหนวยงาน
ภายนอกผานรายการ รอยมือสรางเมือง โดย
คณบดี ผศ. รัชด ชมภูนิช (เอกสาร 17-4-3)  

17-4-1 โครงการฝกอบรมและดูงาน
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” รุนที่ 3 
(Sustainable Planning for Local 
Administration - SPA2013 the Third) 
หัวขอ “รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจากรางสูเมือง” (Happy Journey: 
Reviving City through Rail 
Development)  
17-4-2 โครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวน”(Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2014) 
หัวขอ “การสรางหุนสวนใหมเพื่อการเติบโต
อยางชาญฉลาด ในสหรัฐอเมริกา”(Making 
New Partners for Smart Growth in the 
USA)  
17-4-3 เอกสารแสดงกิจกรรมที่ดําเนินผาน
รายการ รอยมือสรางเมือง  

  5 สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จดุเดน 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด 
และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ  

ผลงานประดิษฐคิดคน "ชุดอุปกรณกันแดดและ
ชองรับแสงจากดานบนที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันรังสีตรง" ของอ.ดร.โสภา วิศิษฏศักด์ิ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร นางสาวณัฏรี 
ศรีดารานนท นิสิตปริญญาเอกสาขาส่ิงแวดลอม
สรรคสราง และศาสตราจารย ดร.โจเซฟ เคดารี 
ผูทรงคุณวุฒิ ไดรับรางวัลเหรียญทองและรางวัล
พเิศษ FIRI DIPLOMA: FIRI Award for the 
Best Innovation จาก The First Institute 
Inventors and Researchers in I.R. IRAN 
และ "แผงกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันรังสีตรง" ไดรับรางวัลเหรียญบรอนซ 
จากงาน Seoul International Invention 
Fair (SIIF) 2013 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 
(เอกสาร 17-5-1)  

17-5-1 เอกสารผลงานประดิษฐคิดคน "ชุด
อุปกรณกันแดดและชองรับแสงจากดานบนที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันรังสีตรง"  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a n/a n/a n/a 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

n/a 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a 
   

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต โดยคณะมี
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน เปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเพ่ิมข้ึนของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีระบบการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีระบบหองสมุด จัดหาอุปกรณและจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอน มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มีการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิต และผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร  
  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ตามตัวบงชี้ สกอ.  8 ตัวบงชี้  และ  
สมศ. 5 ตัวบงชี้  พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  4.36  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

37 กระบวนการ ชนิดของตัวบงชี ้

37

คะแนน 1 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 
ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 2 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 3 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป  

มกีาร
ดําเนินการ 4 
หรือ 5 ขอ 
ตามเกณฑ
ทั่วไป  

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุม  

 

37

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบ
ปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับ อนุมัติใหเปดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรท่ีสภา สถาบันอนุมัติใหปด
ดําเนินการแลว  
2. การนับจาํนวนนักศกึษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในป การศึกษาน้ันๆ และ
นับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป ตาม
รายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดก็ได 

หมายเหตุ 

37 ขอ เกณฑมาตรฐาน 
 

 ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
  1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม

และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีการดําเนินการ
ดานวิชาการโดยประสานงานกับกองบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการใชคูมือการ
เสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสาร 2.1-1-1) 
และไดกําหนดใหมีคณะกรรมการวิชาการและ
ประกนัคุณภาพของคณะฯ ในการทําหนาที่
กํากับดูแล พิจารณากล่ันกรอง ใหความ
เห็นชอบ โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรตางๆ ซ่ึงเปนระบบและ กลไก
ในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร
ทุกขั้นตอน (เอกสาร 2.1–1-2) โดยสอดคลอง

2.1-1-1 แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน 1) การ
บรรจุหลักสูตรใหมไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 2) การเสนอขออนุมัติเปด
หลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร 3) การเสนอ
ขออนุมัตินําหลักสูตร/รายวิชาไปเปดสอนตาง
วิทยาเขต 4) การขออนุมัติเปดโครงการพิเศษ/
ภาคพเิศษ และคูมือการเสนอหลักสูตร/
รายวิชาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
2.1-1-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ 
เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร, คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
กับวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของคณะฯ 
และใหเปนตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรของ
สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ เชน สภาสถาปนกิ 
(เอกสาร 2.1-1-3) โดยมีการประเมินผลและ
ติดตาม การดําเนินงานของหลักสูตรตางๆอยาง 
สม่ําเสมอ อีกทั้งยังไดมีการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานฝายวิชาการและประกัน คุณภาพ
เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ กํากับดูแลการ
ดําเนินงานดานวิชาการและประกันคุณภาพได
อยาง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เอกสาร 2.1-1-4, 
2.1-1-5, 2.1-1-6, 2.1-1-7)  

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต, คําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต, คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผังเมืองและ
สภาพแวดลอม, คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร, คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดลอมสรร
สราง, คําส่ังแตงคณะกรรมการวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 
2.1-1-3 ประกาศสภาสถาปนิก เร่ือง การ
รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
เพื่อสมัครเปนสมาชิกสามัญสถาปนิก และ
ขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลัก พ.ศ.2548 
และประกาศสภาสถาปนิกเรื่องการรับรองปริญ
ยาในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม หลักสูตรภมูสิถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
2.1-1-4 รายงานวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต ป 2553, เอกสาร
อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551, บันทึก
ขอความเร่ือง ขอสงเอกสารหลักสูตรสาขาวชิา
ภูมิสถาปตยกรรม พ.ศ. 2555, รายงานวิจัย
เพื่อประเมินหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550, รายงาน
วิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ป 
2553, รายงานวิจัยเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมสรร
สราง ป 2554 
2.1-1-5 หลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐาน, เอกสารอนุมัติหลักสูตรตางๆ 
จากสภามหาวิทยาลัย, เอกสารรับรองหลักสูตร
ตางๆ จากสภาสถาปนิก, เอกสารอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุงตางๆ 
2.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและประกันคุณภาพ เร่ือง การ
ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-7 คูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการและ
ประกันคุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไมมีการขอปด
หลักสูตร แตยึดแนวทางและขั้นตอนการเปด/
ปดหลักสูตร และรายวิชาของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสาร 2.1-2-1, 
2.1-2-2)  

2.1-2-1 เอกสารหลักเกณฑ/แนวทางการปด
หลักสูตร/รายวิชา 
2.1-2-2 เว็บไซดกองบริการการศึกษา 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร http://eduserv.k
u.ac.th/ 

  3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีหลักสูตรที่
ดําเนินการเปดสอน จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

2.1-3-1หลักสูตรที่เปดสอนที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐาน, เอกสารอนุมัติหลักสูตรตางๆ 
จากสภามหาวิทยาลัย, เอกสารรับรองหลักสูตร

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรการวางผังเมอืงและ สภาพแวดลอม
มหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรม
หาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) และหลักสูตร
ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาส่ิงแวดลอมสรรค
สราง (เอกสาร 2.1–3-1) โดยอยูภายใต 4 
สาขาวิชา มีการประเมินผล การดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
มีการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เอกสาร 2.1–3-2, 
2.1-3-3) โดยไดเร่ิมใชในปการศึกษา 2554 
ทั้งนี้หลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรภมูสิถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต เปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพโดยไดรับการ
รับรองจากสภาสถาปนิก (เอกสาร 2.1-3-4, 
2.1-3-5, 2.1.3-6) อยางไรก็ตามคณะมิไดนับ
รวมหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต อีก 1 หลักสูตร เนื่องจากเปนหลักสูตร
สหวิทยาการที่ไดทําการเรียนการสอนและ
ดําเนินการรวมกับภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
อยูภายใตความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
ซ่ึงจะเปนหนวยงานที่จัดทําการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรดังกลาวและปจจุบันไดงดรับนิสิต
แลว นอกจากนี้ในปการศึกษา 2555 ที่ผาน
มายังมีโครงการจัดต้ังหลักสูตรการออกแบบ
อตุสาหกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท รวมเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตรดวย  

ตางๆ จากสภาสถาปนิก, เอกสารอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุงตางๆ 
2.1-3-2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.1-3-3 เอกสาร มคอ.2 
2.1-3-4 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสภา
สถาปนิก 
2.1-3-5 ประกาศสภาสถาปนิก เร่ือง การ
รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
เพื่อสมัครเปนสมาชิกสามัญสถาปนิก และ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลัก พ.ศ.2548 
2.1-3-6 เอกสารรับรองหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิตและหลักสูตรภมูิ
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิตโดยสภาสถาปนกิ  

  4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ
ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมนิ 5 ขอแรกและอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดใน
แตละป ทุกหลักสูตร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแตง
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 
(เอกสาร 2.1-4-1) ทําหนาที ่ควบคุมกํากับดูแล
การดําเนินงานทางดานวิชาการ ไดแก การ
เรียนการสอน ระบบการเปด-ปดหลักสูตร 
รวมทั้ง ควบคุมใหแตละหลักสูตรดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยมีการประเมินการ
ดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑ
ที่ กําหนด (เอกสาร 2.1-4-2, 2.1-4-3, 2.1-4-
4, 2.1-4.5)  

2.1-4-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการชุดตาง  ๆ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร, คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต, คําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต, คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการวางผังเมือง
และสภาพแวดลอม, คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร, คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดลอมสรร
สราง, คําส่ังแตงคณะกรรมการวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 
2.1-4-2 มคอ.7 
2.1-4-3 เอกสารกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร 
2.1-4-4 หลักสูตรที่เปดสอนที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐาน, เอกสารอนุมัติหลักสูตรตาง  ๆ
จากสภามหาวิทยาลัย, เอกสารรับรองหลักสูตร
ตาง  ๆจากสภาสถาปนิก, เอกสารอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุงตาง  ๆ
2.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรตาง ,ๆรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
  5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมนิครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคณะกรรมการชุด
ตางๆ เพื่อรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล ใหมี
การ ดําเนินการใหครบถวนทั้ง 3 ขอขางตน 
(เอกสาร 2.1-5-1) เชน คณะกรรมการวิชาการ
และประกันคุณภาพ คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการพฒันา
หลักสูตร ฯลฯ นับต้ังแตปการศึกษา 2554 ที่
เร่ิมใชหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการจัด
การศึกษา และพฒันาหลักสูตรและติดตามผล
การประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
ตัวบงชี้ และเกณฑที่กําหนด (เอกสาร 2.1-5-2, 
2.1-5-3)  

2.1-5-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการชุดตาง  ๆ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร, คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต, คําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต, คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการวางผังเมือง
และสภาพแวดลอม, คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร, คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดลอมสรร
สราง, คําส่ังแตงคณะกรรมการวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 
2.1-5-2 เอกสารกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร 
2.1-5-3 มคอ.7 

  7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ
วิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวา
รอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอน
ทั้งหมด จํานวน 5 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย จํานวน 3 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรการวางผังเมอืงและสภาพแวดลอม
มหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมสรรคสราง ดังนั้น
จึงมีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เอกสาร 2.1-7-1, 2.1-7-2)  

2.1.7.1 เอกสารกําหนดอาจารยประจํา
หลักสูตร 5 หลักสูตร 
2.1.7.2 หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คือ 
หลักสูตรการวางผังเมอืงและสภาพแวดลอม
มหาบัณฑิต, หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร, 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ส่ิงแวดลอมสรรคสราง 

  8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ
วิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่
ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรเปดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย จํานวน 3 
หลักสูตร คือ หลักสูตรการวางผังเมอืงและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต หลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (นวตักรรม
อาคาร) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ิงแวดลอมสรรคสราง โดยทั้ง 3 
หลักสูตร มีจํานวนนิสิตไมถึงรอยละ 30 ของ
จํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

37ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา  

37เกณฑการประเมนิ -  

37หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน 
ท้ังน้ี อาจใชคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ี ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในกรณีท่ีมี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา หนา 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ไดไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน 

37เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ  

ผลการคํานวณ  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ  

53 53 53 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

26 26 26 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกป
การศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)  

44.64 44.64 44.64 

 

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=49.057 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.088) 
 
ผลการดําเนนิงาน  
 ในปการศกึษา  2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  จํานวน 48 คน ลาศึกษาตอ  5 คน มี
อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 26 คน สําหรับในปการศึกษา 2555 คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  จํานวน 
50 คน ลาศึกษาตอ 6 คน มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 25 คน 
 
รายการหลกัฐาน 
2.2-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปการศึกษา 2556ผลการดําเนนิงาน 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 33 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=44.643 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 
60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 3.72) 
(คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจํา

3.72 บรรลุเปาหมาย 
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เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา=-52.581 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ี
นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได
เทากับ -21.909 คะแนนจงึถูกปรบัคา=0) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 
3.720 

 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 45 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=49.057 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 
60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.09) 
(คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา=4.417 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ีนข
องรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 1.84) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 
4.088 

4.09 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 45 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=49.057 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 
60 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 4.09) 
(คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา=4.417 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ีนข
องรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

4.09 บรรลุเปาหมาย 
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เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 1.84) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 
4.088 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจาํท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

37ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

37เกณฑการประเมนิ - 

37หมายเหตุ 
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือกเหมือนกับ
สถาบัน 

37เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
 

 ผลการคํานวณ 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ  

53 53 53 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  29.5 29.5 29.5 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  

16 16 16 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย  

5 5 5 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  

2.5 2.5 2.5 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการ
เพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)  

17.86 17.86 17.86 

 

 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ=14.151 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 2.359) 
 
ผลการดําเนนิงาน  
 ในปการศกึษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 48 คน ลาศึกษาตอ 5 คน มี
ตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 16 คน รองศาสตราจารย 5 คน และศาสตราจารย 2.5 คน สําหรับในปการศึกษา 
2555 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 50 คน ลาศึกษาตอ 6 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน 
ผูชวยศาสตราจารย 11 คน รองศาสตราจารย 7 คน และศาสตราจารย 3 คน 
 
รายการหลกัฐาน 
2.3-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปการศึกษา 2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 17 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ = 17.857 เมื่อเทียบ
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีไดเทากับ 2.976)  
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปท่ีผานมา = -32.147 เมื่อเทียบคาการ
เพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 
-26.789 คะแนนจงึถูกปรบัคา=0) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 
2.976 

2.98 บรรลุเปาหมาย 

 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 18 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=14.151 เมื่อเทียบ
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีไดเทากับ 2.359) 
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปท่ีผานมา=-3.709 เมื่อเทียบคาการ
เพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 
-3.091 คะแนนจงึถูกปรบัคา=0) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 
2.359 

2.36 ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 18 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=14.151 เมื่อเทียบ
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีไดเทากับ 2.359) 
(คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปท่ีผานมา=-3.709 เมื่อเทียบคาการ
เพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 6 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 
-3.091 คะแนนจงึถูกปรบัคา=0) 
เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 
2.359 

2.36 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

37 กระบวนการ ชนิดของตัวบงชี ้

37

คะแนน 1 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 

มีการดําเนินการ  3 หรือ 
4 ขอ  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 7  ขอ 

 

37

หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ ความพึงพอใจของ
คณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและ กําลังใจ หรือหลักฐาน
เชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 

หมายเหตุ 

37 ขอ เกณฑมาตรฐาน 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนคิการ
สอนและการวดัผลและมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีแผนการบริหาร
และพัฒนาคณาจารยดานวิชาการ และบคุลากร
สาย สนับสนุน โดยมีแผนปฏิบัติงานดาน
วิชาการ (เอกสาร 2.4-1-1) มีการทบทวน
เปาหมายและผลการดําเนินงานของ แตละ
หลักสูตรรวมกันทั้งคณะเพื่อการพัฒนาดาน
วิชาการและพัฒนาอาจารยใหพรอมสําหรับการ
สราง ความกาวหนาทางวิชาการและการบูรณา
การภายในคณะ (เอกสาร 2.4-1-2) มีการวิ
เคราะหฺจุดออนจุดแข็ง ในการทํางาน ดานตางๆ
ของคณะ (เอกสาร 2.4-1-3) มีระบบสนับสนุน
และติดตามเร่ืองการพัฒนาอาจารย โดยเฉพาะ

2.4-1-1 แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ 2555-
2559 
2.4-1-2 โครงการสัมมนาวิชาการประจําป 
เร่ือง “การพัฒนางานดานวิชาการของ AKU” 
2.4-1-3 ขอมูลการขออัตรากําลังของคณะ 
2.4-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ คร้ังที่3/2557วันที3่0 เมษายน 
2557 วาระ6.3 รายงานความกาวหนาการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
2.4-1-5 โครงการสงเสริมการผลิตหนงัสือและ
ตํารา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ดานการ ขอตําแหนงทางวิชาการ (เอกสาร 2.4-
1-4) และมีการพัฒนาอาจารยและบุคลากรดาน
วิชาการ โดยเฉพาะการสงเสริมการเขียนหนังสือ
และตําราเพื่อใหไดตีพิมพโดยเชิญวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหการอบรม
โดยเฉพาะ (เอกสาร 2.4-1-5)  

  2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมกีารบริหารและ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนที่กําหนด โดยมกีารสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและ
กําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร 
(เอกสาร 2.4-2-1) มีการวิเคราะหและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและ
บุคลากร (เอกสาร 2.4-2-2, 2.4-2-5) และมี
โครงการเพื่อพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
และการติดตามใหเปนไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร และแผนอตัรากาํลัง โดยสัมพันธกับ
การแกปญหาเร่ืองภาระงานที่ถือวามี
ความสําคัญเกี่ยวของกัน (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)  

2.4-2-1 เอกสารการรับสมคัรและจดัสอบ
บคุลากรใหม 
2.4-2-2 เอกสารภาระงานอาจารยและบุคลากร 
2.4-2-3 แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา 
2.4-2-4 โครงการสงเสริมการเขียนตําราและ
หนังสือ 
2.4-2-5 มาตรฐานภาระงานกําหนดตําแหนง
และใบมอบหมายงาน 
2.4-2-6 การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 
2.4-2-7 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป 
2556 
2.4-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ คร้ังที6่/2556วันที3่1 กรกฎาคม 
2556 เร่ือง การขอตําแหนงทางวิชาการ 
2.4-2-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ คร้ังที5่/2556วันที ่3 กรกฎาคม 2556 
เร่ือง ภาระงาน  

  3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุง
อาคารสถานที่เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการ
ทํางาน (เอกสาร 2.4-3-1) การยกยองเชิดชูเกียรติ
อาจารยและบุคลากร (เอกสาร 2.4-3-2) การมีการ
อบรมดานการเขียนหนังสือและตําราโดยจัด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและมีงบประมา
ในการสนับสนุนการเขียนหนังสือและตํารา 
(เอกสาร 2.4-3-3) การสงเสริมการส่ือสาร การ
แสดงความคิดเหน็ เพื่อสรางความรวมมือกันใน
องคกรผานการใชอีเมลและโครงการสัมมนาตาง
รวมถึงมีผูแทนคณาจารยเพื่อเปนตัวแทนความ
คิดเห็นของอาจารยในคณะฯ ในการประชมุ
คณะกรรมการคณะฯ (เอกสาร 2.4-3-4, 2.4-3-5) 
และการสนับสนุนนโยบายดูแลสุขภาพของ
บุคลากร (เอกสาร 2.4-3-6)  

2.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ คร้ังที่ 3/2557วันที่ 30 เมษายน 
2557 เร่ือง การปรับปรุงอาคารสถานที ่
2.4-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ คร้ังที่ 3/2557วันที่ 30 เมษายน 
2557 เร่ือง การยกยองเชิดชูเกียรติ 
2.4-3-3 โครงการสงเสริมการผลิตหนงัสือและ
ตํารา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2.4-3-4 e-mail และเอกสารของหนวย
ประชาสัมพันธสถาปตยเกษตร 
2.4-3-5 คําส่ังแตงต้ังผูแทนคณาจารย 
2.4-3-6 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. 
ประจําป 2556 

  4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมรีะบบการติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยมี
โครงการพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย 
Routine to Research (เอกสาร 2.4-4-1) มีการ
จัดอบรมสงเสริมการเขียนหนังสือและตํารา 

2.4-4-1 ผลงาน R2R "คูมือระบบประกัน
คุณภาพ" 
2.4-4-2 โครงการสงเสริมการเขียนหนังสือและ
ตํารา 
2.4-4-3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยของ
นักวิจัยรุนใหม (RAF) 
2.4-4-4 ประกาศนียบตัรโครงการอบรม  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
(เอกสาร 2.4-4-2) การจัดการเรียนการสอนใหมี
การบูรณาการความรูและทักษะจากโครงการ
ตาง  ๆเชนโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัย
รุนใหม (RAF) (เอกสาร 2.4-4-3) นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาความรูและทักษะทางทางดาน
คอมพิวตอรสําหรับบุคลากรโดยการสงไปอบรม
ตามโครงการตาง  ๆ(เอกสาร 2.4-4-4)  

  5 มกีารใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบคุลากรสายสนบัสนนุ และดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน 
มีการดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ เพื่อควบคุมดูแลการดําเนินงาน 
ดานจรรยาบรรณ (เอกสาร 2.4-5-1, 2.4-5-3) ทั้ง
ยังมีการประชาสัมพันธผานส่ือตาง  ๆ(เอกสาร 
2.4-5-2) และมกีารถายทอดจรรยาบรรณดาน
การวิจัย (เอกสาร 2.4-5-4)  

2.4-5-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 
2.4-5-2 เอกสารจรรยาบรรณอาจารย 
2.4-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ เร่ือง จรรยาบรรณอาจารย 
2.4-5-4 ส.ค.ส.จรรยาบรรณนักวจิยั 

  6 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบคุลากรสายสนบัสนนุ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ 2556 และในทุกปฝาย
วิชาการจะมีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
ประจําป ซ่ึงเปนโครงการปฏิบัติการเพื่อเปนการ
ทบทวนทิศทางของงานวิชาการของคณะฯ โดย
ในปนี้เปนการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการฝายวิชาการประจําป 2557 และ
โครงการตาง  ๆรวมถึงเปนการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพของ
หลักสูตรทกุหลักสูตร มคอ.7 (เอกสาร 2.4-6-1, 
2.4-6-2, 2.4-6-3)  

2.4-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ ประจําปงบประมาณ 2556 
2.4-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
3/2557 วันที ่30 เมษายน 2557 วาระที ่6.1.2 
การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 2556 และ
2557 เนื่องจากผลการประเมินและ การปรับ
การทํางานทางดานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.4-6-3 โครงการสัมมนาวิชาการประจําป
การศึกษา 2556  

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 
2556 (เอกสาร 2.4-7-1) และไดมีการปรับ
แผนปฏิบัติการประจําป 2557 จากผลประกัน
คุณภาพและผลการประเมินโครงการ
ตาง  ๆ(เอกสาร 2.4-7-2) นอกจากนี้ในการ
สัมมนาวิชาการประจําปการศึกษา 2556 นั้น ได
มีการนําผลการประเมินของแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2557และโครงการตาง  ๆรวมถึงการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตรมคอ.7 ในวัน
แรกของการสัมมนาวิชาการประจําป 2556 มา
ทําการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฝายวิชาการ
ประจําป 2557 และโครงการตาง  ๆอีกคร้ัง รวม
ไปถึงการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร และ
การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนตอไป (เอกสาร 2.4-7-3)  

2.4-7-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ ประจําปงบประมาณ 2556 
2.4-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
3/2557 วันที ่30 เมษายน 2557 วาระที ่6.1.2 
การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 2556 และ 
2557 เนื่องจากผลการประเมินและ การปรับ
การทํางานทางดานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.4-7-3 โครงการสัมมนาวิชาการประจําป
การศึกษา 2556  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (สกอ.) หองสมดุ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

37 ปจจัยนําเขา ชนิดของตัวบงชี ้

37

คะแนน 1 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ขอ 

 

37  ขอ เกณฑมาตรฐาน 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให
นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตรา
ไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรโดยสํานักบริการคอมพิวเตอรมี
การจัดการและจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ
เคร่ือง (เอกสาร 2.5-1-1, 2.5-1-2, 2.5-1-3)  

2.5-1-1 เอกสารแสดงจํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคณะฯ 
2.5-1-2 ภาพถายหองคอมพิวเตอรของคณะฯ 
2.5-1-3 ขอมูลจากสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มก.  

  2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ 
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกป
การศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเครือขายการ
บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น  ๆผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรม
การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา (เอกสาร 2.5-
2-1) นอกจากนี้ในป 2555 ที่ผานมาไดเร่ิมทํา
การกอสรางที่และปรับปรุงอาคารเพื่อดําเนิน
โครงการแหลงเรียนรู สถาปตยเกษตรรักษโลก 
โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใหมีแหลง
เรียนรูอยูประจําคณะ (เอกสาร 2.5-2-2)  

2.5-2-1 หองสมุดเครือขาย 
http://www.lib.ku.ac.th/ 
2.5-2-2 โครงการแหลงเรียนรู สถาปตยเกษตร
รักษโลก 
 

  3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการใหบริการทั้ง
ดานกายภาพและการอํานวยความสะดวกดาน
อาคารสถานที ่โสตทัศนูปกรณ และ
คอมพิวเตอร โดยมีการจางบริษัทใหบริการดาน
ตางๆ ไดแก การดูแลรักษาความปลอดภัย การ
ทําความสะอาดอาคาร และการจัดทําเว็บไซต
คณะฯ (เอกสาร 2.5-3-1, 2.5-3-2, 2.5-3-3)  

2.5-3-1 แบบฟอรมส่ังงานฝายอาคารสถานที่/
โสตทัศนูปกรณ/คอมพิวเตอร 
2.5-3-2 เอกสารการจางบริษัทใหบริการดาน
ตาง  ๆเชน สัญญาจางบริการรักษาความ
ปลอดภยั, สัญญาจางเหมาทําความสะอาด 
อาคาร, เอกสารการจางออกแบบและเขียน
โปรแกรมเวบ็ไซดคณะฯ 
2.5-3-3 ภาพถายหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน
อื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ดานอาหารและสนามกีฬา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยมีการใหบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนในดานงานทะเบียนนิสิตโดยมี
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรคือระบบ
สารสนเทศนิสิต (เอกสาร 2.5-4-1, 2.5-4-2) มี
สถานพยาบาลเพื่อการบริการอนามัย (เอกสาร 
2.5-4-5) และการจัดการบริการดานอาหาร 
เชน โรงอาหาร มก. และโรงอาหารประจําคณะ 
(เอกสาร 2.4-4-6) นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
ดานกีฬาโดยมีสํานักกีฬาและมีการจัดกิจกรรม
กีฬาอยางตอเนื่อง (เอกสาร 2.4-4-3, 2.4-4-4)  

2.5-4-1 ภาพถายหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
2.5-4-2 ระบบสารสนเทศนิสิต มก. 
https://www.regis.ku.ac.th/  
2.5-4-3 โครงการแขงขันกีฬาบุคลากร 
2.5-4-4 สํานักการกีฬา มก.website : 
www.sp.ku.ac.th/    
2.5-4-5 สถานพยาบาล มก. website : 
www.inf.ku.ac.th/ 
2.5-4-6 ภาพถายโรงอาหารของ มก. และโรง
อาหารของคณะฯ 

  5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการใหบริการดาน
สาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีการ
อํานวยความสะดวกดานอาคารสถานที ่การ
บริการหองน้ํา โดยมีการจางบริษัทให บริการ
ดานตางๆ ไดแก การดูแลรักษาความปลอดภัย
การทําความสะอาดอาคารและการจัดทํา
เวบ็ไซตคณะฯ (เอกสาร 2.5-5-1, 2.5-5-2) 
โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

2.5-5-1 ภาพถายงานระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยตางๆ 
2.5-5-2 เอกสารการจางบริษัทใหบริการดาน
ตางๆ เชน สัญญาจางบริการรักษาความ
ปลอดภยั, สัญญาจางเหมาทําความสะอาด
อาคาร, เอกสารการจางออกแบบและเขียน 

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีผลการประเมิน
คุณภาพของบริการ เชน ในระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการดูแลรักษาอาคาร มีการ
สํารวจความตองการของนิสิตผูใชอาคารเพื่อ
นํามาปรับปรุงดานกายภาพของคณะ (เอกสาร 
2.5-6-1, 2.5-6-2)  

2.5-6-1 ผลการประเมินบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยและประเมินแมบาน 
2.5-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ตอการใหบริการ ประจําปการศึกษา 2556  

  7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความ
ตองการของผูรับบริการ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานและโครงการการบริหารจัดการ
อาคาร เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพมาใช
เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
(เอกสาร 2.5-7-1)  

2.5-7-1 โครงการแหลงเรียนรูสถาปตยเกษตร
รักษโลก  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

37 กระบวนการ ชนิดของตัวบงชี ้

37

คะแนน 1 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ           
1 ขอ 

มีการดําเนินการ            
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ             
 4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ             
6 ขอ 

มีการดําเนินการ                      
ครบ 7 ขอ 

 

37  ขอ เกณฑมาตรฐาน 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย 
(เอกสาร 2.6-1-1) สามารถตอบสนองความ
ตองการและความถนัดของนิสิต เนนใหนิสิตมี
สวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่
เนนการคิดวิเคราะห ใหมีทักษะในการเรียนรู
และ แสวงหาความรู รวมทั้งการสรางและ
พัฒนาความรูใหมๆดวยตนเอง มีการจัด
กจิกรรม ที่เนนนิสิตเปนสําคัญ เชน การ
นําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ รายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ มีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาโครงงาน
วิทยานิพนธและวิทยานิพนธ และนํามาปรับใช
กับรายวิชาดังกลาว มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที ่เปนตน (เอกสาร 2.6-1-2, 2.6-1.3) 
นอกจากนี้ในระดับบัณฑิตศึกษานั้นคณะฯ มี
ระบบและกลไกตามขอบังคับวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา(เอกสาร 2.6-1-5)มีการจัด
กิจกรรมที่เนนนิสิตเปนสําคัญ เชน การนําเสนอ
โครงรางวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธ (เอกสาร 2.6-1-4, 2.6-1-7) 
นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังกําหนดวัตถุประสงค 
และเปาหมายของการจัดการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ในแตละรายวิชาและดําเนินการ
วเิคราะหผล การดําเนินงานของแตละหลักสูตร 
ทั้งนี้ในแตละหลักสูตร/สาขาวิชา ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของแตละ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการประชุมของ
แตละสาขาวชิา เปนประจําทุกเดือนเพื่อใหการ
บริหารหลักสูตรบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว 
(เอกสาร 2.6–1-6)  

2.6-1-1 เอกสารประมวลการสอน (Course 
Syllabus) และมคอ 3ทุกหลักสูตร 
2.6-1-2 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชา
และอาจารยโดยนิสิต 
2.6-1-3 เอกสารสรุปแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานวิทยานิพนธและวิทยานิพนธ 
2.6-1-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงราง
วิทยานิพนธและรายงานความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธนิสิตปริญญาเอก 
2.6-1-5 คูมือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มก. ป
การศึกษา 2556 
2.6-1-6 รายงานการประชุมแตละสาขาวิชา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
2.6-1-7 รายงานความกาวหนาโครงการ
วิทยานิพนธ นิสิตปริญญาโท 

  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา และมีการจัดทํารายละเอียด
โครงการพานิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ (เอกสาร 2.6-2-1, 2.6-2-3) โดย
อาจารยผูสอนชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา
และแผนการสอนใหนิสิตทราบต้ังแตคาบแรก
ของการเรียนการสอน และผานโครงการ

2.6-2-1 เอกสารประมวลการสอน (Course 
Syllabus) 
2.6-2-2 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชา
และอาจารยโดยนิสิต 
2.6-2-3 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
2.6-2-4 โครงการปฐมนิเทศของสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางอาคาร 
2.6-2-5 การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ปฐมนิเทศนิสิต นอกจากนี้มีการระบุเนื้อหาการ
สอน กจิกรรม ส่ือตางๆและมีการประเมินผล
การเรียนรูหลายรูปแบบ ทั้งนี้โดยมีการประเมิน
รายวิชาในระหวางภาคการศึกษาและส้ินสุด
ภาคการศึกษาผานระบบกลางของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุง
รายวิชา (เอกสาร 2.6-2-2, 2.6-2-4, 2.6-2-5)  

โดยระบบกลางของมหาวิทยาลัย 

  3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะ
การเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีรายวิชาที่สงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตัวเองและการใหผูเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัยโดยในทุกหลักสูตรมีการ
สงเสริมประสบการณนอกหองเรียนผาน
โครงการนํานิสิตทัศนศึกษาและเนนการคิด 
อภปิราย และการแลกเปล่ียนความรู ความ
คิดเหน็ ประสบการณในโครงการเสวนาของ
รายวิชาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชา
โครงรางวิทยานิพนธและวิทยานิพนธของทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบันฑิตศึกษา (เอกสาร 
2.6-3-1, 2.6-3-2, 2.6-3-3, 2.6-3-4)  

2.6-3-1 รายวิชาที่มีการปฏิบัติการ สัมมนา
กรณีศึกษาและโครงการวิจัยของ 5 หลักสูตร 
2.6-3-2 ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
รายวิชาโครงรางวิทยานิพนธและวิทยานิพนธ 
2.6-3-3 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงราง
วิทยานิพนธและรายงานความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธ 
2.6-3-4 รายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ  

  4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสงเสริมใหผูมี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอน (เอกสาร 2.6-4-
1) มีการทัศนศึกษาเยี่ยมชม หนวยงาน
ภายนอก (เอกสาร 2.4-4-2) มีการเชิญศิษยเกา
มาเปนอาจารยพิเศษ มีการจัดโครงการสัมมนา
ที่เชิญศิษยเกาและบุคคลภายนอกซ่ึงมี
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพเขามามีสวน
รวม (เอกสาร 2.6-4-3, 2.6-4-4, 2.6-4-5)  

2.6-4-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
รายวิชาที่มีสวนรวมจากชุมชนภายนอกของ 5 
หลักสูตร 
2.6-4-2 โครงการศึกษานอกสถานที่ของนิสิต
ในรายวิชาตางๆ  
2.6-4-3 หนังสือเชิญอาจารยและวิทยากร
พิเศษจากภายนอก 
2.6-4-4 โครงการ IBEST 
2.6-4-5 โครงการ Landscape Day 

  5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาจากการวิจัยและมีกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดย
อาจารยมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
มีการทําวิจัยสถาบันดวยการสอบถามขอมูล
ระหวางเรียนกับนิสิตปจจุบันและบัณฑิต มี
รายวิชาที่มีการปฏิบัติการ สัมมนา กรณีศกึษา 
และโครงการวิทยานิพนธ และโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารย (เอกสาร 
2.6-5-1 ถึง 2.6-5-8)  

2.6-5-1 เอกสารการวิจัยชั้นเรียน  
2.6-5-2 บันทึกชวยจําจากการประชุมรายวิชา 
โครงงานวิทยานิพนธ (Thesis Proposal)และ
วิทยานิพนธ (Thesis) 
2.6-5-3 เอกสารสรุปแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
โครงงานวิทยานิพนธและวิทยานิพนธป 2556 
2.6-5-4 เอกสารสรุปการนําเสนอโครงราง
วิทยานิพนธและรายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ 
2.6-5-5 เอกสารการสัมมนาอาจารย สาขาวิชา
การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 
2.6-5-6 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะฯ 
2.6-5-7 เอกสารสรุปการประเมินผลรายวิชา
และอาจารยโดยนิสิต 
2.6-5-8 ผลการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานรายวิชาโครงงานวิทยานิพนธและ
วิทยานิพนธ  

  6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่
มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

  7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชาอยางตอเนื่องทั้งมี
การพฒันาและปรับปรุงการจดัเรียนการสอน 
อาทิเชน การเปดรายวิชาใหมตามความ
ตองการของนิสิตและแนวทางการพัฒนาของ
ประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการ
ประเมินตอผูบังคับบัญชาระดับสูง (เอกสาร 
2.6-7-1 ถึง 2.6-7-5)  

2.6-7-1 เอกสารประมวลการสอน (Course 
Syllabus) 
2.6-7-2 บันทึกการประชุมประเมินรายวิชา
วิทยานิพนธ 
2.6-7-3 เอกสารการวิจัยชั้นเรียน 
2.6-7-4 รายงานผลการดําเนินงานตามแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนิสิต 
2.6-7-5 การขอเปดรายวิชาใหม 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 6 ขอ 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 6 ขอ 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

37 กระบวนการ ชนิดของตัวบงชี ้

37

คะแนน 1 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ ตามเกณฑทั่วไป 
และครบถวนตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
 

37  ขอ เกณฑมาตรฐาน 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตในหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิตและหลักสูตรภมูิ
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิตตามรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร (เอกสาร 2.7-1-1, 2.7-1-2)   

2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบันหลักสูตรภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธผิล
ทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการวิเคราะหติดตาม
ผลและนําผลจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
โดยหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต ที่
ไดรับการปรับปรุงและเร่ิมใชในปการศึกษา 
2554 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา คณะกรรมการวิชาการและประกัน
คุณภาพของคณะและผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
กระบวนการติดตามกิจกรรม การประเมนิ
หลักสูตร การเรียนการสอนระหวางเรียนและ
ปลายภาคการศึกษา มีการจัดสัมมนาอาจารย
เพื่อหารือ ในการแกปญหารวมกันทั้งในภาพรวม
ของคณะและเฉพาะของหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง และเกิดการบูรณาการ 
(เอกสาร 2.7-2-1, 2.7-2-2, 2.7-2-3)    

2.7-2-1 บันทึกการประชุมการสัมมนาอาจารย
ประจําป 2556 
2.7-2-2 บันทึกการประชุมการสัมมนาอาจารย
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 
2.7-2-3 บันทึกการประชุมอาจารยสาขาวิชา
ภูมิสถาปตยกรรม ประจําป 2556 

  3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบณัฑิต  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตโดยมีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรและส่ือทางการศึกษา
ที่เหมาะสม (เอกสาร 2.7-3-1, 2.7-3-4) มีการ
สอบถามความตองการของนิสิตเพื่อสงเสริมการ
เรียนการสอน และสังคมการเรียนรูของนิสิต 
ผานการส่ือสารดวยระบบสารสนเทศ และ 
social network (เอกสาร 2.7-3-2) รวมทั้งมีการ
จัดทําโครงการแหลงเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองแบบ edutainment อยางเปน
รูปธรรม (เอกสาร 2.7-3-4) 

2.7-3-1 รายการครุภณัฑของคณะฯ 
2.7-3-2 website คณะสถาปตยกรรมศาสตร
www.arch.ku.ac.th และ
www.facebook.com/GreenAKU 
2.7-3-3 โครงการแหลงเรียนรูสถาปตยเกษตร
รักษโลก 
2.7-3-4 โครงการจัดอบรมการใชเคร่ืองมือ
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 
 

  4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมรีะบบและกลไก
การสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยมีทั้งการ
ประชาสัมพันธโครงการวิชาการและการใหทุน
ในการเสนอผลงานทางวิชาการ (เอกสาร 2.7-
4-1 ถึง 2.7-4-6)  

2.7-4-1 เอกสารประชาสัมพันธแหลงตีพิมพ 
เผยแพรบทความทางวิชาการและโครงการ
สัมมนาวิชาการตางๆ แกนิสิต 
2.7-4-2 ประกาศทุนเขารวมเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
2.7-4-3 รายชื่อนิสิตเขารวมเสนอผลงานทาง
วิชาการ มก.และงานวิชาการอื่นๆ 
2.7-4-4 จดหมายขาวสถาปตยเกษตร 
2.7-4-5 โครงการ IBEST 
2.7-4-6 โครงการ Landscape Day 

  5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการปลูกฝง
สอดแทรกจริยธรรมดังปรากฏในประมวลการ
สอนทุกรายวิชาและกติกาสถาปตย: แนวทาง
ปฏิบัติสําหรับสําหรับนิสิตคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (เอกสาร 2.7-5-2) มีกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาทั้งที่จัดโดยคณะและที่ริเร่ิม
โดยนิสิตโดยมีทั้งกิจกรรมสวนกลางของคณะ
และมหาวิทยาลัย เปนกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่รุนนอง การ

2.7-5-1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดใหแกนิสิต เชน 
โครงการวนัพฒันาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ประจําป 2556, โครงการปฏบิตัธิรรมของ
อาจารย บุคลากรและนิสิต ประจําป 2556, 
โครงการพิธีไหวครูชางและครอบครูชาง
สถาปตยกรรม ปการศึกษา 2556, โครงการวนั
คลายสถาปนาคณะสถาปตยกรรมศาตร และ
วันขึ้นปใหม 2556 
2.7-5-2 กติกาสถาปตย :แนวทางปฏิบัติ
สําหรับนิสติคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ตอบแทนสังคมหรือชวยเหลือสังคมในยาม
วกิฤติ ทั้งนี้โดยมีการกําหนดเกณฑและการ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม (เอกสาร 2.7-5-
1, 2.7-5-3)  

2.7-5-3 เอกสารแสดงชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต 

  7 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีรายวิชา
วิทยานิพนธและรายวิชาที่มุงเนนดานการวิจัย 
การเขียนบทความ ทางวิชาการและพัฒนา
ทักษะของนิสิตใหสามารถจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธหรืองานวิจัยเพื่อไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เอกสาร 
2.7-7-1, 2.7-7-2)  

2.7-7-1 ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
รายวิชา 247592 การเขียนบทความทาง
วิชาการและการส่ือสารงานเชิงเทคนิค 
2.7-7-2 ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
รายวิชา 01246591, 01246597, 01247591, 
01247597, 01249691, 01259697 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

หมายเหตุ 

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ มหาวิทยาลัย 
ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขา รวมการ
คัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป)  
2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทา ข้ึนไป (เชน 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย 
หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา วิชาชีพ) 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
ไวเปนลายลักษณอักษรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้งในหลักสูตรระดับ

2.8-1-1 รายละเอยีดหลักสูตร มคอ.2 ไดแก 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต, 
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต, 
หลักสูตรการวางผังเมอืงและสภาพแวดลอม

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
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กก ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อ
สรางแนวปฏิบัติ ไดมีการกําหนดกติกาสถาปตย
สําหรับนิสิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ดวย (เอกสาร 2.8-1-1, 2.8-1-2)  

มหาบัณฑิต, หลักสูตรสถาปตยกรรมศาตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร, 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
ส่ิงแวดลอมสรรคสราง 
2.8-1-2 กติกาสถาปตย :แนวทางปฏิบัติสําหรับ
นสิติคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

  2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแจงขอมูล
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เพื่อเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริมตามขอ 1ไปยงั
ผูบริหารคณาจารยนิสิตและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งคณะ  โดยเปนสวนหนึ่งของ
เอกสารทุกรายวิชา  และมีการประชาสัมพันธ
ภายในคณะ (เอกสาร2.8-2-1, 2.8-2-2, 2.8-
2-3)  

2.8-2-1 เอกสาร มคอ.3 พรอมกติกาสถาปตย :
แนวทางปฏิบัติสําหรับนิสิตคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
2.8-2-2 โครงการสัมมนาวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 
2.8-2-3 โครงการปฏบิตัธิรรมประจาํป 2556 
 

  3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมโีครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในรูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งการยกยองชมเชยนิสิต การ
สรางกิจกรรมดานจริยธรรมที่มีสวนรวมกับ
หนวยงานหรือองคกรและสังคมภายนอกและมี
การเผยแพรโครงการตางๆสูสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้แตละโครงการมีการระบุตัวบงชี้
และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน อาทิเชน 
โครงการคายอาสาศิลปวฒันธรรม ประจําป
การศึกษา 2556และโครงการคายอาสาพัฒนา
คร้ังที่ 11 (เอกสาร 2.8-3-1,2.8-3-2)  

2.8-3-1 โครงการคายอาสาศิลปวฒันธรรม 
ประจําปการศึกษา2556 
2.8-3-2 โครงการคายอาสาพัฒนาคร้ังที ่11 

  4 มกีารประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้  

โครงการทางดานสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรมกีารประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมผีลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงชี้ (เอกสาร 2.8-4-1, 2.8-4-2)  

2.8-4-1 แบบประเมินและผลการประเมินของ
โครงการคายอาสาศิลปวฒันธรรม ประจําป
การศึกษา2556 
2.8-4-2 นโยบายแนวทางและผลการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2556-2557 

  5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
นักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศเกยีรติคณุดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ  

นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรวมกิจกรรมที
ไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ โดยคณะฯ มีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญดาน
การสงเสริมปฏิภาณไหวพริบทั้งในดานการ
ออกแบบและนวัตกรรมตาง  ๆโดยแตละ
โครงการสะทอนการใชความรู ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะอันเปนอัตลักษณของ
นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตรในการชวย
สังคม (เอกสาร 2.8-5-1)  

2.8-5-1 รางวัลนิสิต  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3585;&�
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 4 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : ไมมีนิสิตท่ีไดรับรางวัลดานคุณธรรมจริยธรรมในระดับประเทศ 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ 
ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว ผูท่ีศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล 
สําหรับ สมศ1)  

71 71 71 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง
การมีงานทํา  

68 68 68 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ)  

51 51 51 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  0 0 0 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํา
กอนเขาศึกษา  

8 8 8 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมี
รายไดประจําอยูแลว  

3 3 3 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา  

3 3 3 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  0 0 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร  0 0 0 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ =51/
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ  =54) เทากับรอยละ  94.44 เมื่อเทียบรอยละ  100 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ  
4.722 
 
ผลการดําเนนิงาน  
 ในปการศกึษา  2556 มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวน  71 คน มีผูตอบแบบสํารวจจํานวน  68 คน แยกเปนบัณฑิตท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระจํานวน  51 คน บัณฑิตท่ีไมไดงานทํา  3 คน มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปน้ันท่ีตอบแบบสํารวจ  (ไม
นับรวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และลาอุปสมบท ) จํานวน 54 คน รอยละบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป เทากับ 94.44 คะแนนท่ีไดเทากับ 4.72 
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รายการหลกัฐาน 
1-1 การสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 97 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=45/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสาํรวจ =51) เทากับรอยละ 
88.24 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 
5 คะแนน ดงัน้ัน คะแนนจงึเทากับ 
4.412 

4.41 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 89 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=51/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสาํรวจ =54) เทากับรอยละ  
94.44 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 
5 คะแนน ดงัน้ัน คะแนนจงึเทากับ 
4.722 

4.72 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 89 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=51/จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสาํรวจ =54) เทากับรอยละ  
94.44 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 
5 คะแนน ดงัน้ัน คะแนนจงึเทากับ 
4.722 

4.72 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ (สมศ.) คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3617;&�
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ผลการประเมนิตนเอง 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล 
สําหรับ สมศ2 16.2)  

60 60 60 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล 
สําหรับ สมศ2 16.2)  

15 15 15 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2)  

0 0 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

13 13 13 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)  

4.09 4.09 4.09 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

8 8 8 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)  

3.8 3.8 3.8 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

0 0 0 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)  

0 0 0 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
บัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเตม็ ๕)  

3.98 3.98 3.98 

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) = 3.980 
 
ผลการดําเนนิงาน  
 ป พ.ศ. 2556 มีผูสําเร็จการศึกษารุนปการศึกษา  2554 จํานวน 75 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีทํางานและมีนายจาง  จํานวน 
54 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน จํานวน 21 คน แยกเปนระดบัปรญิญาตรี  จํานวน 13 คน ระดับปริญญาโท  จํานวน 8 
คน รอยละผูสําเร็จการศึกษา เทากับ 28.00 คะแนนท่ีไดเทากับ 3.98 
 
รายการหลกัฐาน 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตร ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

ประจาํป พ.ศ. 2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

3.67 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 3.820 

3.82 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

3.95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  = 3.980 

3.98 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

3.95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  = 3.980 

3.98 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ - มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 

๐.๗๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

- การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงาน
ท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
 - การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได  
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร                                          72 

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย   
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ 
ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม  
การเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ  เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัด
แสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน 
การเผยแพรในระดับภมูภิาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซยีน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ)  
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมไดอยูใน
กลุมอาเซียน) 
เกณฑการใหคะแนน 
- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๕ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
- (สบช. ใชบัญญัติไตรยางคเทียบกําหนดรอยละ ๙๐ เทากับ ๕ คะแนน) 

หมายเหตุ นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

0 0 0 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  

13 13 13 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  

1 1 1 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพ
ระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพ
ในระดับชาต ิ 

0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพ
ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพ
ในระดบันานาชาต ิ 

0 0 0 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ป
การศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)  

21 21 21 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
(สบช.) จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร  

0 0 0 

(สบช.) จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหัสเดียวกัน)  0 0 0 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเทากับ 7.25/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ  21) = รอยละ 34.52 เมื่อเทียบคารอยละ  25 เทากับ 5 
คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ปการศึกษา  2556 มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  จํานวน 21 คน มีบทความวิจัยฯ  ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (proceedings) จํานวน 13 ผลงาน และผลงานบทความวิจัยฯ  ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  จํานวน 1 ผลงาน คิดเปน
รอยละผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ 34.52 คะแนนท่ีไดเทากับ 5.00 
 
รายการหลกัฐาน 
3-1 สรุปผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 22 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเทากับ 3.25/จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมดเทากับ 12) = รอยละ 27.083 
เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 30 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเทากับ 7.25/จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมดเทากับ 21) = รอยละ 34.52 
เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 30 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเทากับ 7.25/จํานวน

5.00 บรรลุเปาหมาย 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3617;&�


 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร                                          74 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมดเทากับ 21) = รอยละ 34.52 
เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากับ 5 
คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔    (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้   ผลผลิต 
เกณฑการประเมนิ   กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 
๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI  
๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
๐.๗๕ -มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี ๓ หรือ ๔ 
(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  

๑.๐๐ -  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี ๑ หรือ ๒ 
(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus  

 - การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการ
ตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

 *องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ 
ไดแก บรไูน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลปิปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือการจัดแสดงโขนระหวาง 
ไทย - ลาว เปนตน 
การเผยแพรในระดับภมูภิาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ) 
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
เกณฑการใหคะแนน  
- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
- (สบช. ใชบัญญัติไตรยางคเทียบกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน) 

37เกณฑมาตรฐาน 37เชิงปริมาณ 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI 
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับ
คานําหนักอ่ืนๆ)  

1 1 1 1 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)  

1 1 1 1 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ)  

0 0 0 0 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimago
jr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับใน
คานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)  

0 0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการ
เผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0 0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาต ิ 

0 0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

0 0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  

0 0 0 0 

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ  

0 0 0 0 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ป
การศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)  

1 1 1 1 

(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป  

0 0 0 0 

(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา
เดียวกัน  

0 0 0 0 

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกเทากับ0.750/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =1) = รอยละ75.000 เมือเทียบคารอยละ 50 เทากับ 5 
คะแนน ดังน้ันคะแนนเทากับ 5.000 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ปการศึกษา 2556 มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน มีบท ความวิจัยฯ  ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคา
นํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ ) จํานวน 1 ผลงาน และบทความวิจัยฯ  ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
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ปรากฎในประกาศของ  สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี  จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ ) จํานวน 1 ผลงาน คิด
เปนรอยละผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ 50.00คะแนนท่ีไดเทากับ 5.00 
 
รายการหลกัฐาน 
4-1 สรุปผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a n/a n/a n/a 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

n/a (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ี
ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเทากับ
0.750/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =1) = 
รอยละ75.000 เมือเทียบคารอยละ 
50 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนน
เทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ี
ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเทากับ
0.750/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =1) = 
รอยละ75.000 เมือเทียบคารอยละ 
50 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนน
เทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3617;&�


 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร                                          77 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑการพิจารณา 
            กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 

ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐ 

 
เกณฑการใหคะแนน 
         ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน  
         (สบช.  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๓.๖ เทากับ ๕ คะแนน)  

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ  

53 53 53 

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  

0 0 0 

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา  

14 14 14 

จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา  

15.5 15.5 15.5 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  

0 0 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา  

10 10 10 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา  

6 6 6 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  

0 0 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา  

2 2 2 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา  

3 3 3 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเทา  

0 0 0 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา  

1 1 1 

จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา  

1.5 1.5 1.5 
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ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ  228.500/จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด
เทากับ 53) เทากับ 4.31 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึงเทากับ 3.59 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ปการศึกษา 2556 มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน 53 คน เปนอาจารยประจํา  (ท่ี
ไมตําแหนงทางวิชาการ ) ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท  หรือเทียบเทาจํานวน 14 คน อาจารยประจํา  (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา จํานวน 15.5 คน อาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  หรือเทียบเทา  จํานวน 
10 คน อาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเทา  จํานวน 6 คน อาจารยประจําตําแหนง      
รองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา จํานวน 2 คน อาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา จํานวน 3 คน อาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  หรือเทียบเทา  จํานวน 1 คน อาจารยประจํา
ตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเทา  จํานวน 1.5 คนผลรวมคาถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ  4.31 
คะแนนท่ีไดเทากับ 3.59 
 
รายการหลกัฐาน 
14-1 คาดัชนีคุณภาพอาจารย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

สัดสวน 3.8 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารย
ประจําเทากับ 237.000/จํานวน
อาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 56.00) 
เทากับ 4.232 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนจึงเทากับ 3.527 

3.53 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

สัดสวน 4.25 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารย
ประจําเทากับ 228.500/จํานวน
อาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 53.00) 
เทากับ 4.311 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนจึงเทากับ 3.593 

3.59 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

สัดสวน 4.25 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารย
ประจําเทากับ 228.500/จํานวน
อาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 53.00) 
เทากับ 4.311 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนจึงเทากับ 3.593 

3.59 บรรลุเปาหมาย 

http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php�
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังนี้ 
ทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดใหความสําคัญตอการพัฒนานิสิต โดยมีนโยบายจัดตั้งคณะทํางานใหคําปรึกษาทาง
วิชาการแกคณาจารยท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิต และยังแตงตั้งคณะทํางานกิจการนิสิตโดยในคณะทํางานมี
ตัวแทนจากสโมสรนิสิตรวมอยูดวย เพ่ือใหแนวทางการพัฒนานิสิตของทางคณะฯ เปนไปแนวทางท่ีสอดคลองกัน  
และในปการศึกษา 2556 นี้เปนปแรกท่ีทางคณะฯ และสโมสรนิสิตไดเขารวมการทําประกันคุณภาพของกิจการนิสิต 
โดยมีความมุงหวังท่ีจะนําผลจากการประกันคุณภาพมาใชเปนแนวทางในการทํางานตอไป  
 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบงชี้ สกอ. 3 ตัวบงชี้ 
คือ ตัวบงชี้ท่ี 3.1, 3.2 และ 3.3 (ตัวบงชี้ท่ี 3.3 เปนตัวบงชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมนํามาคํานวณ
คะแนน) พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี ้

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคาํปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 หรือ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 

 

หมายเหตุ ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดย อนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมกีารจดับริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนิสิต โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรมกีาร
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางใน
การลงทะเบียน ระเบียบขอบังคับตางๆ 
คําแนะนําในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยแกนิสิตรวมถึงการ
จัดโครงการวันปฐมนิเทศและพบผูปกครอง 
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2556, โครงการวนัพบ
อาจารยที่ปรึกษาภาคตน ปการศึกษา 2556 
และศูนยใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตของกอง
กิจการนิสิต มก. เปนตน (เอกสาร 3.1-1-1, 
3.1-1-2, 3.1-1-3, 3.1-1-4, 3.1-1-5, 3.1-1-6, 
3.1-1-7)  

3.1-1-1 ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
3.1-1-2 คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาประจําป
การศึกษา 2556 
3.1-1-3 ศูนยใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตของกอง
กิจการนิสิต มก. 
3.1-1-4 หนวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
3.1-1-5 อาจารยที่ปรึกษานิสิตใหมประจําภาค
ตน ปการศึกษา 2556 
3.1-1-6 โครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผูปกครอง ปการศึกษา 2556 
3.1-1-7 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม 2556  

  2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดบริการ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต เชน มี
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง  ๆผาน
บอรดประชาสัมพันธตามอาคารเรียนตางๆ 
อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีเว็บไซตคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร www.arch.ku.ac.th 
www.facebook.com/GreenAKU  และ
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  (เอกสาร 3.1-2-1, 
3.1-2-2, 3.1-2-3)  

3.1-2-1 เวบ็ไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
www.arch.ku.ac.th, 
www.facebook.com/GreenAKU 
3.1-2-2 แผนพัฒนาปรับปรุงงานบริการ
การศึกษา ป 2557 
3.1-2-3 รายงานการประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คร้ังที่ 4/2557 (วาระที ่
2.2.7และรายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ัง 2/2557
อยูในวาระที ่3.4    
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา  

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต โดยคณะมีการจัด
กิจกรรมและโครงการแนะแนวประสบการณ
วิชาชีพ วิชาชีวิตของนิสิตคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในโครงการ“ปจฉิมนิเทศนิสิต ตนกลา 
สถาปตย” มีการแนะนํากฎระเบียบ 
จรรยาบรรณของการปฏิบัติวิชาชีพโดย
สถาปนิกอาวุโสและศิษยเการวมทั้งคณาจารย
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตและคุณภาพในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อเปนสถาปนิกที่ดีพรอมใน
อนาคต อีกทั้งยังมีโครงการที่เกี่ยวของ คือ 
โครงการปฐมนิเทศนิสิต และโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตฝกงานป 4 (เอกสาร 3.1-3-1, 
3.1-3-2, 3.1-3-3, 3.1-3-4)  

3.1-3-1 โครงการ“ปจฉิมนิเทศนิสิต ตนกลา 
สถาปตย” 
3.1-3-2 โครงการปฐมนิเทศนิสิต และโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตฝกงานป 4 
3.1-3-3 แบบประเมินโครงการปจฉิมนิเทศ
นิสิต ปการศึกษา 2556 (ตนกลาสถาปตย)  
3.1-3-4 แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ฝกงาน ป 4 ปการศึกษา 2556 
 

  4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดบริการ
ขาวสารแกนิสิตเกา โดยคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรมีการดําเนินการจัดทําและสงขอมูล
ขาวสารอยางสม่ําเสมอในเว็บไซตของคณะ และ
โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต ปการศึกษา 2555 
(ตนกลาสถาปตย) เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลของ
ชมรมศิษยเกาใหเปนปจจุบันมากที่สุด เพื่อ
ติดตอและเปนการประชาสัมพันธ รวมทั้งการสง
ขาวสารในรูปแบบตาง  ๆเชน ส่ือทางสังคม
ออนไลนในรูปแบบตาง  ๆเวบ็ไซตคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร www.arch.ku.ac.th 
และโครงการงานคืนสูเหยาศิษยเกาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร (คืนสูเหยา 20 ป) เปนตน 
(เอกสาร 3.1-4-1, 3.1-4-2, 3.1-4-3)  

3.1-4-1 ทําเนียบรายชื่อศิษยเกาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
3.1-4-2 เวบ็ไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
www.arch.ku.ac.th 
www.facebook.com/GreenAKU 
3.1-4-3 โครงการงาน 20 ป AKU คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ป 2556 (คืนสูเหยา) 
 

  5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา  

คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา โดยกิจกรรมดังกลาว
ทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชาโดยไดจัด
รวมกับชมรมศิษยเกา จัดโครงการคืนสูเหยา
ศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร (คืนสูเหยา
20 ป) และ รวมถึงโครงการปจฉิมนิเทศตนกลา 
สถาปตย เปนตน (เอกสาร 3.1-5-1, 3.1-5-2)  

3.1-5-1 หนังสือเชิญศิษยเกามาเปนวิทยากร 
อาจารยผูชวยสอน 
3.1-5-2 โครงการงาน 20 ป AKU คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ป 2556  

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

คณะมีการดําเนินการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในดานตางๆ โดยมกีารติดตาม
ประเมินผลจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดคะแนน
เฉล่ียของผลการปะเมินความพึงพอใจไมตํ่ากวา 
3.51 ตามแบบสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบริการระบบกลไกการให
คําปรึกษาและบริการขอมูลสารสนเทศ 
ประจําปการศึกษา 2556 (เอกสาร 3.1-6-1, 
3.1-6-2)  

3.1-6-1 การประเมินผลสรุปแบบสอบถาม
ความพงึพอใจในการใชบริการระบบกลไกให
คําปรึกษาทางวิชาการและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 
3.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ัง 2/2557 
วาระที่ 2.3  

  7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา  

คณะมีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการมาปรับปรุงและพัฒนาองครวมของ
การใหบริการแกนิสิตในดานตางๆ (เอกสาร 
3.1-7-1, 3.1-7-2)  

3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ัง 
2/2557  เร่ืองการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนิสิต อยูในวาระที ่2.2 
3.1-7-2 มีการสํารวจขอมูลจากนิสิตเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการบริการ  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 6 ขอ 4.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 
 

  เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดจดัสรร
งบประมาณสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติใหครบทุกดาน โดยมีการกําหนดแผน
กิจกรรมนิสิตใหสอดคลองกับแผนงบประมาณ
เงินรายไดประจําป 2556 ในหมวดงบอุดหนุน
คาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต โดย
สอดคลองกบัโครงการ/กิจกรรมของแผนงาน
ปฏิบัติการดานกลุมงานพัฒนานิสิตแผนงาน
ดานกิจการนิสิตประจําป 2555-2556 โดยเนน
กิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคจริง  (เอกสาร 
3.2-1-1, 3.2-1-2)  

3.2-1-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบอุดหนุน 
หมวดคาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 
3.2-1-2 โครงการ/กิจกรรมของแผนงาน
ปฏิบัติการดานกลุมงานพัฒนานิสิตแผนงาน
ดานกิจการนิสิตประจําป 2556 -2557 

  2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีกิจกรรมใหความรู
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
โดยในโครงการวันพบผูปกครองและปฐมนิเทศ
นิสิตชั้นที ่1 ปการศึกษา 2555 มกีารบรรยาย
และแจกคูมือนิสิตประจําปการศึกษา 2555 และ
คูมือประกันคุณภาพฉบับนิสิตใหแกนิสิต และมี
การตรวจประเมินคุณภาพองคกรกิจกรรมนิสิต 
สโมสรนิสติคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2556 (เอกสาร 3.2-2-1, 3.2-2-2)  

3.2-2-1 แจกคูมือการประกันคุณภาพ ฉบับ
นิสิต โครงการวันปฐมนิเทศและผูปกครองนิสิต
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 25556 
3.2-2-2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
องคกรกิจกรรมนิสิต สโมสรนสิติคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2556 

  3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชในการจัด

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีกิจกรรมใหนิสิตนํา
ความรูทักษะการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

3.2-3-1 เอกสารโครงการคายอาสาพัฒนา คร้ัง
ที ่11 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง
นอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 
และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตที่มีการนําความรู
ดานการประกันคุณภาพกิจกรรม 5 ประเภท 
โดยในระดับปริญญาตรีนั้นนํามาใชในโครงการ
คายอาสาพัฒนาคร้ังที ่11 นอกจากนี้คณะฯ 
ยังใหนิสิตไดจัดทํารายงาน SAR ของสโมสรนิสิต
คณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อเปนการสรุป
กิจกรรมและประเมิณตนเองของกิจกรรมตาง  ๆ
ที่นิสิตเปนผูจัด (เอกสาร 3.2-3-1, 3.2-3-2,  
3.2-3-3, 3.2-3-4)  

3.2-3-2 โครงการสัมมนาและกิจกรรมของนิสิต 
MBIT 
3.2-3-3 รายงาน SAR ของสโมสรนสิติคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 
3.2-3-4 โครงการวนัพฒันาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ป 2556 
 

  4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสนับสนุนให
นิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย และระหวางมหาวิทยาลัยดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน เชน การสนับสุนนใหนิสิตเขา
รวมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี
ในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพกิจกรรม
นิสิต/นักศึกษาของสถาบันเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2556 (เอกสาร 3.2-4-1, 3.2-4-2, 3.2-4-3, 
3.2-4-4)  

3.2-4-1 โครงการคาย S. E. A. F. E. 
3.2-4-2 เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการนิสิตคร้ังที่ 3/2557 
3.2-4-3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติ
ในการขับเคล่ือนการประกัน 
3.2-4-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติในการ
ขับเคล่ือนการประกัน ป 2556  

  5 มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรการประเมนิ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยกิจกรรมที่จัดโดยนิสิต
จะมีการจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม
รวมถึงแบบประเมินผลและรวบรวมไดที่หนวย
กิจการนิสิต และกิจกรรมที่จัดโดยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร เชน โครงการวนัพบ
ผูปกครองและปฐมนิเทศนิสิตชั้นที่ 1 ป
การศึกษา 2556 มีการประเมินผลและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงโครงการในปตอไป 
(เอกสาร 3.2-5-1, 3.2-5-2)  

3.2-5-1 ผลการประเมินความสําเสร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ปการศึกษา 2556-2557 
3.2-5-2 สรุปประเมินผล โครงการวนัพบ
ผูปกครองและปฐมนิเทศนิสิตชั้นที่ 1 ป
การศึกษา 2556  

  6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินจัดโครงการวันพบผูปกครองและ
ปฐมนิเทศนิสิตชั้นที่ 1 และวันพบอาจารยที่
ปรึกษา ปการศึกษา 2556 มาใชประกอบใน
การการประชุมคณะกรรการที่ปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี (เอกสาร 3.2-6-1, 3.2-6-2)   

3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ังที่ 
2/2557 (วาระ 3.1, 3.2) 
3.2-6-2 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อ
พฒันากจิกรรม 2556-2557  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 (มก.) ระบบการใหคาํปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคําส่ังต้ังแตง
คณะกรรมการใหคําปรึกษาระดับคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรโดยมีการมอบหมายให
คณะกรรมการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่
ปรึกษากําหนดแนวทางในการดําเนินงานและ
ใหขอเสนอแนะในการทําหนาที่ใหคําปรึกษา
กับนิสิต (เอกสาร 3.3-1-1)  

3.3-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยที่
ปรึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  2 มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และ
เคร่ืองมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแก
อาจารยที่ปรึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดเตรียม
ขอมูลดานตางๆ และเคร่ืองมือที่ใชการให
ปรึกษาแกอาจารยปรึกษา โดยมีการ
ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหา
แก อาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแล และสนับสนุน
ระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการดําเนินงาน
ตลอดปการศึกษา ในโครงการวันพบอาจารยที่
ปรึกษา เปนตน (เอกสาร 3.3-2-1)  

3.3-2-1 เอกสารการเตรียมขอมูลใหแกอาจารย
ที่ปรึกษา เพื่อใชประกอบการใหคําปรึกษาแก
นิสิตในวันพบอาจารยที่ปรึกษา  

  3 มกีารประชมุคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนว
ทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต อยาง
นอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการประชุม
คณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ
คณะ เพื่อหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนา
นิสิต โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในเร่ือง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานให
มีมาตรฐานยิ่งขึ้น (เอกสาร 3.3-3-1, 3.3-3-2)  

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ัง 1/2556 
3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ัง 2/2556  

  4 มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการและการดําเนินงานของอาจารยที่
ปรึกษาทุกป  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการและการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา
ทุกป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษา โดยมีการรวบรวมขอเสนอแนะจาก
อาจารยและนิสิตจากโครงการวันพบอาจารยที่
ปรึกษา โครงการวันพบผูปกครองและปฐมนิเทศ
นิสิตชั้นที ่1 ซ่ึง หัวหนาสาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร หัวหนาสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม นํา
ผลสรุปดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการให
คําปรึกษาระดับคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ประกอบกับแบบสรุปการประเมินผลการให
คําปรึกษาวิชาการและบริการดานขอมูลขาวสาร 

3.3-4-1 ผลการประเมินการใหคําปรึกษาแก
นิสิตในวันพบอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 
2556 
3.3-4-2 โครงการวันปฐมนิเทศและผูปกครอง
นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2556 
3.3-4-3 แบบสรุปการประเมนิผลการให
คําปรึกษาวิชาการและบริการดานขอมูล
ขาวสาร ปการศึกษา 2556 
3.3-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ัง 1/2556  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ปการศึกษา2554และรายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
คร้ัง 1/2556 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
อาจารยที่ปรึกษาตอไป (เอกสาร 3.3-4-1, 3.3-4-
2, 3.3-4-3, 3.3-4-4)  

  5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
การใหคําปรึกษาวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดโครงการที่
เกี่ยวของกับระบบอาจารยที่ปรึกษาอยาง
ตอเนื่อง และมีการนําประสบการณจากการ
ดําเนินโครงการที่ผานมา มาปรับปรุงการ
ดําเนินการในอนาคต ซ่ึงคณะกรรมการให
คําปรึกษาระดับคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะ
ทําหนาที่ดูแลการจัดโครงการสนับสนุนระบบ
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําชั้นป 
(เอกสาร 3.3-5-1, 3.3-5-2, 3.3-5-3)  

3.3-5-1 ผลการประเมินโครงการวันปฐมนิเทศ
และผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2556 
3.3-5-2 เอกสารโครงการวันปฐมนิเทศและ
ผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2556 
3.3-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ัง 1/2556  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
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องคประกอบที่ 4 การวจิยั 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ดังนี้  
1. มีระบบกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  โดยมี มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของคณะและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  มีการบูรณา
การกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและ บคุลากร มีการจัดสรรงบประมาณของ
คณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
คณะ ในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสรางสรรคการจัดใหมี

ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณของคณะ และการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ อยางครบถวนทุกประเด็น  และ มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ 

2. ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและ
มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดสูสาธารณชนและผูเก่ียวของ มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  มีระบบและกลไกเพ่ือชวย
ในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  มีระบบ
และกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

3. มีเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  มากกวา 
180,000 บาท/คน 

4. มีจาํนวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  เฉลี่ยถวงน้ําหนักมากกวา 20 % 
ของจํานวนคณาจารยท้ังหมด 

5. มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  เฉลี่ยถวงน้ําหนักมากกวา 20 % ของจํานวน
คณาจารยท้ังหมด 

6. มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ เฉลี่ยถวงน้ําหนักมากกวา 10 % ของจํานวนคณาจารย
ท้ังหมด 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบงชี้ สกอ. 3 ตัวบงชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบงชี้ พบวา  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดรมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 

1.  เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  
หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4  
หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 

2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 
ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 
ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 
ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมรีะบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของคณะโดยมี
การแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร (เอกสาร 4.1–1-1) 
จัดทําแบบสํารวจความความคิดเห็นเพื่อการ
ดําเนินการวิจัยในระยะตอไป (เอกสาร 4.1-1-
2) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (เอกสาร 4.1-1-3) 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยใช
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการสถาปตยกรรม
ศาสตรเปนหนวยงานขับเคล่ือน (เอกสาร 4.1-
1-4) นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุมวิจัยเพื่อ
สงเสริมการทําวิจัยแบบกําหนดทิศทางและเปน
การสงเสริมใหนักวิจัยรุนใหมไดทํางานรวมกับ
นักวิจัยอาวุโสดวย (เอกสาร 4.1-1-5)  

4.1-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิจัย 
4.1-1-2 ผลแบบสํารวจแผนการดําเนินการดาน
วิจัยและความตองการสนับสนุนดานวิจัยของ
คณาจารยและบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เพื่อประกอบการวางแผนดานการวิจัย 
4.1-1-3 แผนการปฏิบัติราชการดานวิจัย คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มก. 
4.1-1-4 ประวัติศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
สถาปตยกรรมศาสตร 
4.1-1-5 กลุมวิจัยคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยม ี    
1. การกําหนดใหนิสิตบัณฑิตศึกษาเปนสวน
หนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย (เอกสาร 4.1-2-1)     
2. การกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทํา
โครงการวจิยั หรืองานสรางสรรคซ่ึงเกี่ยวของ
กับงานวิจัย (เอกสาร 4.1-2-2)    
3. การกําหนดใหนิสิตทุกระดับเขาฟงการ
บรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนา
ในงานวิจัยของอาจารยหรือของศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) หรือเขารวมการจัดแสดงงาน
สรางสรรคของอาจารย (เอกสาร 4.1-2-3 และ
เอกสาร 4.1-2-4)    
4. การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ
แสดงงานสรางสรรคของนิสิต หรือสงเสริมนิสิต
เขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ (เอกสาร 

4.1-2-1 ภาพขาวนิสิตบัณฑิตศึกษาเปนสวน
หนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย ในผลงาน “ชุด
อุปกรณกันแดดและชองรับแสงที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันรังสีตรง” 
4.1-2-2 คูมือวิทยานิพนธ หลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
4.1-2-3 รายละเอียดกิจกรรมงานสอง
ทศวรรษสถาปตยเกษตร และภาพถายงาน
สัมมนา 
4.1-2-4 โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
4.1-2-5 โครงการ Landscape day (กาวแรก
....สูภูมิสถาปตยกรรม) สัมมนาการนําเสนอ
ผลงานนิสิต และภาพบรรยากาศ 
4.1-2-6 โปสเตอรและภาพบรรยากาศงาน
นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ 2557 
4.1-2-7 โครงการงานประชุมวิชาการ BTAC 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
4.1-2-5, เอกสาร 4.1-2-6 และ 4.1-2-7)  การ
สงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัย
ไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอน (เอกสาร 4.1-2-8)  

4.1-2-8 เอกสารประมวลการสอน (Course 
Syllabus) รายวิชา 01247522 Scrap Design 
และภาพบรรยากาศ 

  3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวจิยัแกอาจารยประจาํ
และนักวิจัยประจํา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการกําหนดภาระ
งานวิจัยที่ชัดเจนตองปฏิบัติตาม (เอกสาร 4.1–
3-1) มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแก
อาจารยและบุคลากรประจําโดยการจัด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีด
ความสามารถดานการวิจัยของนักวิจัยรุนใหม 
(RAF) (เอกสาร 4.1–3-2) และการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําเอกสารผลงาน
วิชาการ (เอกสาร 4.1-3-3) มีการมอบรางวัล
ใหกับผูมีผลงานวิจัยดีเดน (เอกสาร 4.1–3-4) 
นอกจากนี้ยังมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
การแกอาจารยประจําและบุคลากรในรูปแบบ
ของ ส.ค.ส. จรรยาบรรณนักวจิยั มอบใหใน
โอกาสวันขึ้นปใหมของไทยซ่ึงก็คือวันสงกรานต 
(เอกสาร 4.1–3-5)  

4.1-3-1 หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระ
งานขั้นตํ่า 
4.1-3-2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยของ
นักวิจัยรุนใหม (RAF) 
4.1-3-3 โครงการสงเสริมการผลิตตําราและ
หนังสือและภาพบรรยากาศงาน 
4.1-3-4 การมอบรางวัลผูมีผลงานตีพิมพดีเดน 
และภาพบรรยากาศ 
4.1-3-5 ส.ค.ส จรรยาบรรณนักวจิยั 

  4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อ
เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมกีารจดัสรร
งบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคโดยใชงบประมาณเงินรายได 
(เอกสาร 4.1–4-1) และมีการจัดทําหลักเกณฑ
สนับสนุนวิจัยสถาบัน (เอกสาร 4.1–4-2) 
หลักเกณฑการใหรางวัลการตีพิมพผลงาน
วิชาการ (เอกสาร 4.1–4-3) หลักเกณฑการให
ทุนนําเสนอผลงานวิชาการ (เอกสาร 4.1-4-4 
และ 4.1-4-5) มีการจัดทําจดหมายขาววิจัย
เพื่อจัดใหมีขอมูลรายละเอียดเง่ือนไขของแหลง
ทุนวิจัยตาง ๆ โดยเก็บรวมรวมไวในสวนของ 
eoffice สวนของระบบ KM (เอกสาร 4.1-4-6)  

4.1-4-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2556 
4.1-4-2 ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เร่ือง หลักเกณฑสนับสนุนวิจัยสถาบันคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
4.1-4-3 ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เร่ือง หลักเกณฑการใหรางวัลการตีพิมพผลงาน
วิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
4.1-4-4 ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เร่ืองหลักเกณฑการใหทุนอาจารยและบุคลากร
ไปเสนอบทความทางวิชาการของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 2554 
4.1-4-5 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุน
อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2555 
4.1-4-6 จดหมายขาววิจัยในระบบ e-office 

  5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
อยางนอยในประเด็นตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ 
หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ 
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจดัแสดง

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของคณะ ซ่ึงเห็นไดจากการสนับสนุน
งบประมาณ (เอกสาร 4.1–5-1) มีการจัดต้ัง
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ และ ศูนย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคารและ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการ
เคร่ืองมือและอุปกรณ (เอกสาร 4.1–5-2) มี
หองสมุด (เอกสาร 4.1-5-3) มีการจัดทําเว็บ
ไซดศูนยวิจัยและบริการวิชาการสถาปตยกรรม
ศาสตร 
http://www.caras.arch.ku.ac.th  และ
ระบบ e-office ใหแหลงขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ ที่เปนส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

4.1-5-1 เอกสารงบประมาณเงินรายไดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2556 
4.1-5-2 ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
เร่ือง จัดต้ังศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร และกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการเคร่ืองมือและ
อปุกรณ และรูปภาพศูนยฯ 
4.1-5-3 รูปหองสมุดคณะ 
4.1-5-4 สูจิบัตรในการจัดประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร คร้ังที่ 52        
4.1-5-5 เว็บไซดศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
สถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.caras.arch.ku.ac.th 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 
 

คนหาขอมูล (เอกสาร 4.1–5-5) เพิ่มเติมจาก
ระบบที่มหาวิทยาลัยมีอยูแลว (เอกสาร 4.1–5-
6) นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ เชน งานประชุมวิชาการ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 52 (เอกสาร 
4.1-5-4)  และโครงการศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) (เอกสาร 4.1–5-7)  

4.1-5-6 ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค มก., ระบบงานทรัพยสินทางปญญา 
สํานักงานบริการวิชาการ มก.  
4.1-5-7 โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
และภาพบรรยากาศงานบรรยาย 

  6 มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมกีารติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 
โดยจัดใหมีแบบประเมินผลการใหทุนอุดหนุน
วจิยัคณะ (เอกสาร 4.1–6-1) และการประเมิน
ความตองการการสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม
และแผนการทําวิจัยของคณาจารยและ
บุคลากร (เอกสาร 4.1-6-2)  

4.1-6-1 แบบประเมินผลการใหทุนอุดหนุนวิจัย
คณะ 
4.1-6-2 ผลประเมินความตองการการ
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมและแผนการทําวิจัย
ของคณาจารยและบุคลากร 

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบนั  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ(เอกสาร 
4.1–7-1) มีการจัดทําจดหมายขาวเพื่อสงขาว
เพื่อประชาสัมพันธงานวิจัยใหมากขึ้นและเก็บ
ไวในระบบ e-office (เอกสาร 4.1–7-2)  

4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
คร้ังที่ 1/2557 
4.1-7-2 จดหมายขาววิจัย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 

1.  เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 2 
ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 2 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 3 ขอ ตาม
เกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 
ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเตมิเฉพาะ
กลุม 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สงเสริมใหมีการ
มอบรางวัลตามประกาศคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัลการ
ตีพิมพผลงานวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (เอกสาร 4.2-1-1) ในงานวันกอต้ังคณะ 
มีการสนับสนุนการใหทุนอาจารยและบุคลากร
ไปเสนอบทความทางวิชาการ (เอกสาร 4.2-1-
2 และ เอกสาร 4.2-1-3) จัดหาแหลงเผยแพร
และแหลงขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
นําเสนอขอมูลทั้งของสวนกลางและสวนคณะ 
(เอกสาร 4.2-1-4 และ เอกสาร 4.2-1-5) 

4.2-1-1 ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เร่ือง หลักเกณฑการใหรางวัลการตีพิมพผลงาน
วิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
4.2-1-2 ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เร่ืองหลักเกณฑการใหทุนอาจารยและบุคลากร
ไปเสนอบทความทางวิชาการของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 2554 
4.2-1-3 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุน
อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2555 
4.2-1-4 ขอมูลจากเว็บเพจงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของ สวพ.มก. 
4.2-1-5 เว็บไซดศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
สถาปตยกรรมศาสตร 
http://www.caras.arch.ku.ac.th 

  2 มรีะบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมรีะบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อให
เปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยกําหนดให
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบ
ติดตามผลงาน วิจัยของคณาจารยตามภารกิจ
ของศูนย และมีระบบการคัดเลือกผลงานวิจัย
เพื่อการเผยแพร (เอกสาร 4.2-2-1 และ
เอกสาร 4.2-2-2)  

4.2-2-1รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 5/2555 
วาระที ่4.1 
4.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 2/2556 
วาระที ่6.2.2 
4.2-2.3 แบบแจงยืนยันการสงผลงานวิจัยเขา
รวมจัดแสดงนิทรรศการ 

  3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมแีผน (เอกสาร 
4.2-3-1) และมีการประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
จากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของในหลาย
ชองทางไดแก การจัดนิทรรศการงานวิจัยสู
สาธารณชน มีการแสดงนิทรรศการและการ
สัมภาษณคณาจารย (เอกสาร 4.2-3-2 และ

4.2-3-1แผนการประชาสัมพันธองคความรูที่ได
จากการวิจัย 
4.2-3-2 ภาพโปสเตอรประชาสัมพันธงาน 
"สองทศวรรษ สถาปตยเกษตร"  
4.2-3-3 ภาพการจัดนิทรรศการความ
เชี่ยวชาญ 4 สาขา ณ โถงไข ชั้น 1 
4.2-3-4 ภาพโปสเตอรเผยแพรองคความรู

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
เอกสาร 4.2-3-3) และการเผยแพรงานวิจัยบน
เวบ็ไซดคณะ (เอกสาร 4.2-3-4)  

บนเวบไซตคณะ 

  4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรการนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน (เอกสาร 4.2-4-1)  

4.2-4-1 หนังสือรับรองการใชประโยชนจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมรีะบบและกลไก
เพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด ผานศูนยวิจัย
และบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
(เอกสาร 4.2-5-1 และ เอกสาร 4.2-5-2)  

4.2-5-1ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชนจาก
งานวิจัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ. 
2551 
4.2-5-2 ประวัติศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
สถาปตยกรรมศาสตร 

  6 มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรใชระบบงาน
ทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสาร 4.2-6-1 
และเอกสาร 4.2-6-2) และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เอกสาร 4.2-6-3)  

4.2-6-1 ระบบงานทรัพยสินทางปญญา 
สํานักงานบริการวิชาการ มก. 
https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php
?action=part04 
4.2-6-2 แบบฟอรมการขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร งานทรัพยสินทางปญญา 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
4.2-6-3 รายงานผลงานวิจัยที่ดําเนินการ
ทรัพยสินทางปญญา ประจําปการศึกษา พ . 
ศ .  2556 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://http/www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php?action=part04�
https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php?action=part04�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�


 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร                                          91 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ 

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง0-5 โดยเกณฑประเมิน
เฉพาะสถาบันกลุมค1และงจาํแนกเปน3กลุมสาขาวิชา 
 
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = 180,000บาทข้ึนไปตอคน 
2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = 150,000บาทข้ึนไปตอคน 
3) กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = 75,000บาทข้ึนไปตอคน 
 

หมายเหตุ 

1.   จํานวนอาจารยและนักวิจัยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ 
2.   ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน หรือปงบประมาณน้ันๆ ไมใช
จํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
4.   การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน  

2,743,673 2,743,673 2,743,673 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,743,673 2,743,673 2,743,673 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน  

17,583,151 17,583,151 17,583,151 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 17,583,151 17,583,151 17,583,151 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

48 48 48 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 48 48 48 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

0 0 0 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  5 5 5 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 5 5 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  = 
20,326,824.00/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา =48.00)=423,475.50 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม  5 = 180,000.00 
บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000) 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ในปการศกึษา  2556คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายใน  จํานวน 2,743,673บาท และ
ภายนอก จํานวน 17,583,151บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น  20,326,824บาท มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  จํานวน 48คน ลาศึกษา
ตอ 5คน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  1 คน 
เทากับ 423,475.50บาท เมื่อเทียบคาคะแนนกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเต็ม 5 =180,000 บาท ดังน้ัน คะแนนท่ีไดเทากับ 5 
 
รายการหลกัฐาน 
4.3-1 แบบเก็บขอมลูจาํนวนอาจารย  
4.3-2  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ขอมูลจากเว็บเพจงานวิจัยและงานสรางสรรคของ สวพ.มก. 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

195,000 บาท/คน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย0ี (จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวิจยั
หรอืสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 3,749,035.00/จาํนวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=
10.00) =374,903.50 บาทเม่ือเทียบคา
คะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 0 

5.00 

(จาํนวนเงนิสนับสนุน
งานวิจยัหรอืสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 3,041,046.00/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

บรรลุเปาหมาย 

http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx�
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เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

ประจาํ=40.00) =76,026.15 บาทเม่ือ
เทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 75,000.00 
บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)  
คะแนนในระดับคณะ เทากับ คาเฉล่ีย
ของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขา = 
5.000+5.000/2=5.000 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

สัดสวน 355,000 บาท/
คน 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 20,326,824.00/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=
48.00)=423,475.50 บาทเมื่อเทียบ
คาคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000) 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

สัดสวน 355,000 บาท/
คน 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 20,326,824.00/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=
48.00)=423,475.50 บาทเมื่อเทียบ
คาคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000) 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูก
จัดอยูในควอไทลท่ี ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. 
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๑.๐๐ - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูก
จัดอยูใน ควอไทลท่ี ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล 
ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

๐.๑๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

๐.๕๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

๐.๗๕ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ
เวียดนาม 
การเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือ
การจัดแสดงโขนระหวาง ไทย - ลาว เปนตน 
การเผยแพรในระดับภมูภิาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซยีน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ 
ประเทศ) 
การเผยแพรในระดับนานชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศ ท่ีไมได
อยูในกลุมอาเซียน) 
เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 
  

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ ๒๐ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๐ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

48 48 48 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 48 48 48 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

0 0 0 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนอาจารยประจาํท่ีลาศึกษาตอ  5 5 5 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 5 5 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชมุวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
ตีพมิพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI 
(จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้ากับท่ี
นับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)  

11 11 11 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 11 11 11 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตพีมิพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จาํนวน
บทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคา
น้ําหนักอ่ืนๆ)  

8 8 8 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8 8 8 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตพีมิพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้ากับท่ี
นับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)  

0 0 0 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนบทความวิจยัฯ ท่ีตพีมิพในวารสารวิชาการท่ีมี
ชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้ากับท่ี
นับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)  

4 4 4 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4 4 4 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและ

0 0 0 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
นักวิจัยประจํา)  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจาํ)  

0 0 0 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับ
ความรวมมอืระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา)  

0 0 0 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับ
ภมูภิาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจาํ)  

0 0 0 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
จาํนวนผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจาํ)  

0 0 0 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 0 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 0 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 0 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ10.750/
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ53.000) = รอยละ20.283 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนน
เทากับ 5.000 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ในปการศกึษา  2556คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  จํานวน 48 คน ลาศึกษาตอ  5 คน มี
บทความวิจัยฯ  ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฎในฐานขอมลู  TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี  จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ ) จํานวน 11 ผลงาน มี
บทความวิจัยฯ  ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ  สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี  
จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) จํานวน 8 ผลงาน มีบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคา
นํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) จํานวน 4 ผลงาน ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพรเทากับ 10.750 ผลงาน คิดเปนรอยละ 20.28 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลกัฐาน 
5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติป  พ.ศ. 2556  

ประกอบดวย 5.1-1 ถึง 5.1-24 ขอมูลบทความวิชาการแตละบทความในระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มก.  
ตามลาํดบัในแบบเก็บวิจยั 1 

5-2 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 14.80 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ 10.25/จํานวนอาจารยและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ 56.00) 
= รอยละ18.30 เมื่อเทียบคารอยละ 
20 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนน
เทากับ 4.576

4.58 

  

บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 18.50 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ10.750/จํานวนอาจารยและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ53.000) 
= รอยละ20.283 เมื่อเทียบคารอยละ 
20 เทากับ 5 คะแนน  ดงัน้ันคะแนน
เทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 18.50 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
เทากับ10.750/จํานวนอาจารยและ
นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ53.000) 
= รอยละ20.283 เมื่อเทียบคารอยละ 
20 เทากับ 5 คะแนน  ดงัน้ันคะแนน
เทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx�
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ตัวบงชี้ท่ี ๔.๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จาํนวนท่ีกรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

48 48 48 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

0 0 0 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  5 5 5 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  - - - 
จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน  16 16 16 
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  12 12 12 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=28.000/จํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา คณะสถาปตยกรรมศาสตร =53.000)= รอยละ 52.830 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ในปการศกึษา 2556คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 48 คน ลาศึกษาตอ 5 คน รวม
อาจารยประจําท้ังหมด 53 คน มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนจํานวน 28 ผลงาน โดยแบงเปนผลงานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชน จํานวน 16 ผลงาน และผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน 12 ผลงาน ในดานการใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 17 เรื่อง การใชประโยชนในเชิงนโยบาย 1 เรื่อง การใชประโยชนในเชิงพาณิชย 10 เรื่อง ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน = 28.00 ผลงาน คิดเปนรอยละ 52.83 เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.00 
 
รายการหลกัฐาน 
6-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน  ป พ.ศ. 2555 ประกอบดวย 6.1-1 ถึง 6.1-28  

หลักฐานการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามลําดับในแบบเก็บวิจัย 2 
6-2 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 21 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
=14.000/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร =56.000)= รอยละ 25.000 
เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 26 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=
28.000/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร =53.000)= รอยละ 52.830 
เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน  จึงมีคาเทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 26 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=
28.000/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร =53.000)= รอยละ 52.830 
เมื่อเทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน  จึงมีคาเทากับ 5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๗ (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดวย ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

  ๐.๒๕ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ
  ๐.๕๐ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ
  ๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

48 48 48 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)  

0 0 0 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  5 5 5 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  0 0 0 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 2 2 2 
บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ  

0 0 0 

ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

6 6 6 

ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงาน
จะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

1 1 1 

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ  = 6.000/จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด = 53.000)= รอยละ 11.321 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ในปการศกึษา 2556คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  จํานวน 48 คน ลาศึกษาตอ  5 คน รวม
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  53 คน มีบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  จํานวน 2 
ช้ินงาน มีตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ  ๕๐ ของ
ช้ินงาน) จํานวน 6 ช้ินงาน และตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ  (ผลงานจะตองเกิน
รอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) จํานวน 1 ช้ินงาน ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ  = 6.00 คิดเปนรอยละ  11.32 
เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.00 
 
รายการหลกัฐาน 
7.1 แบบเก็บวิจยั  3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ประกอบดวย 7.1-1 ถึง 7.1-9  

หลักฐานผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามลําดับในแบบเก็บวิจัย 3 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 8 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 6.750/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด = 56.000)= รอยละ 
12.054 เมื่อเทียบคารอยละ 10 
เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 
5.000 

5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 12.50 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 6.000/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
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เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

ประจําท้ังหมด = 53.000)= รอยละ 
11.321  เมื่อเทียบคารอยละ 10 
เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 
5.000 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 12.50 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 6.000/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด = 53.000)= รอยละ 
11.321  เมื่อเทียบคารอยละ 10 
เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 
5.000 

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม โดยมีการดําเนินงานโดยเนนการพัฒนาองคความรูและถายทอดสูชุมชนในประเทศท่ีเนนจุดเดนของคณะใน
เรื่องการออกแบบท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และใหมีการนําองคความรูในงานบริการวิชาการมาใชรวมกับงานวิจัยและ
การเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและโท โดยมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการกอนการดําเนินงาน 
เพ่ือประโยชนสูงสุดของงานและมีการประเมินผลสําเร็จของงาน รวมถึงสิ่งท่ีควรปรับปรุงเพ่ือใชในการวางแผนของ
งานบริการวิชาการในปตอไป 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ สกอ.  2 
ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ โดยพบวา มีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย  4.50 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

หมายเหตุ เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ 3 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมรีะบบและกลไก
การบริการวิชาการแกสังคมโดยมีการวาง
แนวทางขั้นตอนหลักเกณฑและมีการจัดทํา
แผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก
สังคมเพื่อเปนเกณฑในการใหบริการวิชาการ
และใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการอยาง
มีประสิทธิภาพ (เอกสาร 5.1–1-1, 5.1–1-2, 
5.1–1-3, 5.1–1-4)  

5.1-1-1 แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ 
5.1-1-2 ประกาศคณะสถาปตยกรรม 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบวา
ดวยการกําหนดและการจัดสรรคาใหบริการ 
พ.ศ. 2554 
5.1-1-3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
5.1-1-4 สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการ
ตามรายละเอียดโครงการที่พนกําหนดเวลา
ดําเนินการ ประจําเดือน เม.ย. 2557 

  2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
เพื่อสามารถนําองคความรูที่เกิดจากงานบริการ
วิชาการมาถายทอดใหแกนิสิตได(เอกสาร 5.1–
2-1, 5.1–2-2, 5.1–2-3)  

5.1-2-1 เอกสารประมวลการสอน (Course 
Syllabus) 240221 ประสานระบบอาคาร 
5.1-2-2 เอกสารประมวลการสอน (Course 
Syllabus) 240222 การกอสรางดวยเหล็กและ
เทคโนโลยีอาคารชวงกวาง 
5.1-2-3 เอกสารประมวลการสอน (Course 
Syllabus) 01246513 การวางแผนการใชที่ดิน
และโครงสรางพื้นฐานอยางยั่งยืน 

  3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัยเพื่อนําผล
ของงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริงแกสังคม โดย
ใชแนวคิดจากโครงการวิจัยคือโครงการวิจัย
การประยุกตใชระบบจักรยานสาธารณะเพื่อ
สุขภาพที่ดีของผูอยูอาศัยในอาคารชุดตามแนว
เสนทางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญและ

5.1-3-1 โครงการวจิยัการประยกุตใชระบบ
จักรยานสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีของผูอยู
อาศัยในอาคารชุดตามแนวเสนทางระบบขนสง
มวลชนขนาดใหญ 
5.1-3-2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติเร่ืองการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเทศไทย ป 2556“การปูทางไปสู

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเร่ือง
การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย ป 2556 “การปูทางไปสูการ
เดินทางในเมืองแบบยั่งยืน” (เอกสาร 5.1–3-1, 
5.1-3-2)  

การเดินทางในเมืองแบบยั่งยืน”  

  4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆของคณะ โดย
ไดนําโครงการบริการวิชาการ“การวางผังอยาง
ยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น 2557 
”(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) ที่ไดใชงานวิจัย
เร่ืองโครงการการสงเสริมรถไฟฟาแอรพอรต 
เรล ลิงคเพื่อเปนทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืน
แกผูอยูอาศัยในหมูบานจัดสรรโดยรอบสถานี
บานทับชางมาประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
(เอกสาร 5.1–4-1,5.1-4-2) และนําไปสอนและ
ประเมินผลในรายวิชา01246513 การวางแผน
การใชที่ดินและโครงสรางพื้นฐานอยางยั่งยืน 
(เอกสาร 5.1–4-3)  

5.1-4-1 สรุปผลการประเมนิโครงการฝกอบรม
และดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืน
สําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น 
2557”(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) 
5.1-4-2 งานวิจัยเร่ืองโครงการการสงเสริม
รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงคเพื่อเปนทางเลือก
ในการเดินทางที่ยั่งยืนแกผูอยูอาศัยในหมูบาน
จัดสรรโดยรอบสถานีบานทับชาง 
5.1-4-3 ผลการประเมินการสอนรายวิชาที่มี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย เพื่อจะเปนขอมูลในการนําไปพัฒนา
และปรับแกไขงานบริการวิชาการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในอนาคต โดยนําผลการ
ประเมินโครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร 
“การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหาร
สวนทองถิ่น 2556 ”(Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2013) มา
ปรับปรุงเปนโครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น”(Sustainable 
Planning for Local Administration – 
SPA2014) (เอกสาร 5.1–5-1, 5.1-5-2) และ
การใหการสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหกับ
นิสิตศิษยเกา และอาจารยในการรวมโครงการ 
SPA 2013 รุนที ่3 (เอกสาร5.1–5-2)  

5.1-5-1 โครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร 
“การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหาร
สวนทองถิ่น 2556”(Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2013) 
5.1-5-2 โครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร 
“การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหาร
สวนทองถิ่น 2557”(Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2014) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสํารวจความ
ตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาค 
เอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเนนของคณะไดแก แบบ
ประเมินโครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร 
“การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหาร
สวนทองถิ่น 2556” (Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2013) 
(เอกสาร 5.2–1-1) สรุปผลการประเมนิ
โครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การ
วางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวน
ทองถิ่น 2556” (Sustainable Planning for 
Local Administration – SPA2013) 
(เอกสาร 5.2–1-2) และมีการนําผลประเมินมา
ปรับปรุงในโครงการถดัมา (เอกสาร 5.2–1-3)  

5.2-1-1 แบบประเมินโครงการฝกอบรมและดู
งาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2013) 
5.2-1-2 สรุปผลการประเมนิโครงการฝกอบรม
และดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืน
สําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น 
2556”(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2013) 
5.2-1-3 ขอเสนอโครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2557” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) 

  2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีความรวมมือดาน
บริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน ภาครัฐ หนวยงานวิชาชีพ โดยการ
จัดทําโครงการที่เขาไปบริการในพื้นที่ชุมชน
โดยรวมกับหนวยงานตางๆโดยการใหความรู
และปฏิบัติงานบริการในพื้นที่รวมกับชุมชน
อยางตอเนื่อง (เอกสาร 5.2–2-1, 5.2–2-2)  

5.2-2-1 ขอเสนอโครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2557” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) 
5.2-2-2 สรุปผลการประเมนิโครงการฝกอบรม
และดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืน
สําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น 2557” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) 

  3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการประเมิน
ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคมโดยการจัดทําแบบประเมิน

5.2-3-1 ประเมินโครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3634;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ของแตละโครงการและรายงานสรุปในการ
ประกันคุณภาพ (เอกสาร 5.2–3-1, 5.2–3-2)  

(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2013) 
5.2-3-2 แบบประเมินโครงการฝกอบรมและดู
งาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2013) 
5.2-3-3 สรุปผลการประเมนิโครงการฝกอบรม
และดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืน
สําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น 2557” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) 

  4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคมไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกจิกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ โดยการเผยแพรทางส่ือประชาสัมพันธ
ตางๆในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสและโปสเตอร 
(เอกสาร 5.2–4-1, 5.2-4-2)  

5.2-4-1 ขอเสนอโครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2557” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) 
5.2-4-2 เอกสารประชาสัมพันธ เชิญรวม
โครงการฝกอบรมและดูงาน การสรางหุนสวน
ใหมเพื่อการเติบโตอยางชาญฉลาด ใน
สหรัฐอเมริกา 

  5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการพัฒนาความรู
ที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะโดย
ประกอบการสอนและเผยแพรสูสาธารณชน
โดยมีโครงการที่ออกไปบริการใหแกหนวยงาน
ภายนอกและมีการเผยแพรทางส่ือ
ประชาสัมพันธตางๆของคณะ (เอกสาร 5.2–5-
1, 5.2–5-2, 5.2–5-3)  

5.2-5-1 เวบ็ไซดคณะสถาปตยกรรมศาสตร
http://www.arch.ku.ac.th/PSDT2014/ 
5.2-5-2 โครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร 
“การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหาร
สวนทองถิ่น 2557”(Sustainable Planning 
for Local Administration – SPA2014) 
5.2-5-3 เอกสารการสอนรายวิชา 01246513 
การวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี ๕.๘ (สมศ.) ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจยั 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ ใชบัญญัติยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการเรยีนการสอน  

8 8 8 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย  

2 2 2 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย  

3 3 3 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภา
สถาบันอนุมัต ิ 

28 28 28 

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ = (ผลรวมของจาํนวนโครงการ /กิจกรรมบริการทางวิชาการ  ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
เรยีนการสอนและการวิจยั =13.000/จํานวนโครงการ /กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด  =28.000)=มีคาเทากับ  รอยละ 46.429 
เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ในปการศกึษา2556คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ จํานวน 28 
โครงการ  โดยเปนโครงการ /กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาเฉพาะการเรียนการสอน  จํานวน 8 โครงการ  เปน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาเฉพาะการวิจัย  จํานวน 2 โครงการ เปนโครงการ /กิจกรรมบริการวิชาการ  
ท่ีนํามาใชในการพัฒนาท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย  จํานวน 3 โครงการ ผลรวมของจาํนวนโครงการ /กิจกรรมบรกิารทาง
วิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  = 13.00 โครงการ คิดเปนรอยละ  46.429 เมื่อเทียบคารอยละ  30 
เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.00 
 
รายการหลกัฐาน 
8-1 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
8-2 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการวิจัย  
8-3 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
8-4 โครงการบริการวิชาการท้ังหมด  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 65 (ผลรวมของจาํนวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=
6.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิาร
ทางวิชาการท้ังหมด =12.00)=มีคา
เทากับ รอยละ 50.00 เมื่อเทียบคารอย
ละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 
5.00 

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 55 (ผลรวมของจาํนวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาการเรยีนการสอนและการ
วิจัย=13.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 
=28.000)=มีคาเทากับ รอยละ 
46.429 เมื่อเทียบคารอยละ 30 
เทากับ 5 คะแนน  จึงมีคาเทากับ 
5.000 

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 55 (ผลรวมของจาํนวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาการเรยีนการสอนและการ
วิจัย=13.000/จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 
=28.000)=มีคาเทากับ รอยละ 
46.429 เมื่อเทียบคารอยละ 30 
เทากับ 5 คะแนน  จึงมีคาเทากับ 
5.000 

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๙ (สมศ.) การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

หมายเหตุ 
สําหรับสถาบันท่ีไดรับการประเมินป ๒๕๕๔ กรณเีปนกิจกรรมใหม  สําหรับเกณฑตอเน่ือง ยั่งยืน และ
เขมแข็ง ใหใช ๑ ปไดโดยอนุโลม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งตอชุมชน โดยมีโครงการที่ไดจัดอยาง
ตอเนื่องคือโครงการจัดฝกอบรมและศึกษาดู
งานใหแกเจาหนาที่หนวยงานองคการบริหาร
สวนทองถิ่น ซ่ึงคณะฯ หวังวาเจาหนาที่เหลานี้
จะกลับไปชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
องคกรหนวยงานตนสังกัดและชุมชนที่ดูแล ใน
การนี้สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพ 
แวดลอม ในสังกัดคณะฯ เปนผูดําเนินการ

9-1-1 แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2556สาขาวชิาผังเมอืงและสภาพแวดลอม 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
9-1-2 โครงการฝกอบรมและดูงานหลักสูตร 
“รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจากรางสูเมือง” 
9-1-3 สรุปผลการประเมนิโครงการฝกอบรม
และดูงานหลักสูตร “รถไฟสายความสุข ผสาน
วิถีชีวิตและเศรษฐกิจจากรางสูเมือง” 
9-1-4 โครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3629;&�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3660;&�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
วางแผนโครงการที่จัดเปนคร้ังแรกต้ังแตป
การศึกษา 2553 ดังปรากฏในแผนการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 ของ
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 
(เอกสาร 9-1-1)หลังจากมีแผนแลว ผูจดัได
ดําเนินการตามแผนที่วางไวโดยไดนําคณะผู
ศึกษาดูงานเดินทางไปยังประเทศญี่ปุนซ่ึงไดรับ
ความรวมมือจาก Tokyo Institute of 
Technology ในการมีสวนรวมใหการบรรยาย
และนําพาไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ (เอกสาร 9-
1-2) หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ ไดจัดใหมี
การประเมินผลโครงการ ทั้งในสวนของการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ และการประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ของโครงการ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในคร้ังตอไป (เอกสาร 9-1-3) ดัง
ปรากฏวาไดนําขอเสนอแนะที่พบมาใชในการ
วางแผนโครงการและเขียนขอเสนอโครงการ
SPA2014ซ่ึงกําหนดใหมีวัตถุประสงคในการจัด
วางโปรแกรมการดูงานที่เพิ่มเติมองคความรู
จากคร้ังที่ผานมา(เอกสาร 9-1-4) จากนั้น กไ็ด
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกรมา
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

“การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหาร
สวนทองถิ่น 2557” 

  2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 
๘๐  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สามารถดําเนิน
กิจกรรมไดตามแผนที่วางไว และบรรลุ
เปาหมายตามแผน ไมตํ่ากวารอยละ 80 โดย
พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจตอ
โครงการSPA2013ที่มีคาเฉล่ียเกินกวา 4 
(เอกสาร 9-2-1)  

9-2-1 สรุปผลการประเมนิโครงการฝกอบรมและ
ดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556”, แผนการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556สาขาวิชาผัง
เมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร, แบบขออนุมัติโครงการฝกอบรมและดู
งาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2557”  

  3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มี
การเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง  

จากผลของการใหบริการวิชาการโครงการจัด
ฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแกเจาหนาที่
หนวยงานองคการบริหารสวนทองถิ่น ซ่ึง
สวนมากจะเปนระดับผูนําในองคกรเหลานั้น 
เชนนายกเทศมนตรี และผูอํานวยการกองชาง 
ทําใหผูนําองคการบริหารสวนทองถิ่นจากที่
ตางๆ มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง จากกิจกรรมที่
คณะฯ ไดจัดมาต้ังแตปการศึกษา 2553 จนถึง
ป 2557 (เอกสาร 9-1-1, 9-2-1)  

9-1-1 แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 
2556สาขาวชิาผังเมอืงและสภาพแวดลอม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
9-2-1 สรุปผลการประเมนิโครงการฝกอบรมและ
ดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556”, แผนการ
ดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556สาขาวิชาผัง
เมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร, แบบขออนุมัติโครงการฝกอบรมและดู
งาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2557” 

  4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองคกร 

  

  5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคา
ตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง 

  

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3629;&�
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 3 ขอ 3.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 3 ขอ 3.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 3 ขอ 3.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑๘.๑ (สมศ.) ผลการชี้นํา  ปองกัน  หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๑ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔-๕ ขอ 

 

  เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

ฝายกจิการนิสติของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ดําเนินโครงการและกิจกรรมผานแผนการจัด
กจิกรรมประจาํป 2556ของนิสิต  จํานวน
ทั้งหมด 26 โครงการ ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
นโยบายของคณะฯในการสรางสถาปตยกรรม
เพื่อส่ิงแวดลอม และสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษสภาพแวดลอม โดยมีการแตงต้ัง
คณะทาํงาน รับผิดชอบในแตละโครงการ และ
บริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้หลังจากการดําเนินงานมีการติดตามและ
ตรวจสอบ รวมถึงการประเมินผลและรายงาน
ของการดําเนินโครงการ (เอกสาร 18.1-1-1)  

18.1-1-1 Road Map กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร และเอกสาร
แสดงแผนกิจกรรมประจําชั้นปที ่1-5 ประจําป 
2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

  2 บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่า
กวารอยละ ๘๐  

ในปการศึกษา 2556 มีการดําเนินโครงการของ
ฝายกิจการนิสิตเสร็จส้ินแลวทั้งหมด26
โครงการ จากทั้งหมดที่เสนอ 28 โครงการ แต
ละโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด (เอกสาร 18.2-2-1)  อาทิ
เชน โครงการคายอาสาสถาปตยพัฒนา คร้ังที่ 
11 ที่โรงเรียนบานแมตะละ ต. สันสสี อ. เวียง
ปาเปา จ. เชียงราย (เอกสาร 18.2-2-2)  หรือ 
โครงการ คาย S.E.A.F.E ปลูกปาชายเลน ป
2556 ณ. ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน   
จ.สมุทรสงคราม (เอกสาร 18.2-2-3) รวมถึง
โครงการชวยเหลือชาวชุมชนบานมั่นคง เขต

18.1-2-1 เอกสารแสดงรายละเอยีดและ
สถานะของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
18.1-2-2 เอกสารโครงการคายอาสาสถาปตย
พัฒนา คร้ังที่ 11  
18.1-2-3 เอกสาร โครงการ คาย S.E.A.F.E 
ปลูกปาชายเลน ป2556 
18.1-2-4 เอกสารแสดงกิจกรรมที่ดําเนินผาน
รายการ รอยมือสรางเมือง  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
บางบอนในการพัฒนาความเปนอยูภายใน
ชุมชน ซ่ึงสามารถชี้นําแนวทางในการจัดการ
และแกปญหาชุมชนในเบื้องตน ผานการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรม รวมถึงสรางจิต
สาธารณะในกับชาวบางบอน รวมถึงนิสิต
ผูเขารวมโครงการดวย โดยโครงการน้ี
ดําเนินงานผานรายการ รอยมือ สรางเมือง ที่
ทางคณบดีเปนผูดําเนินรายการรวมอยู 
(เอกสาร 18.2-2-4)  

  3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน
สถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สงเสริมการสราง
จติสาธารณะตอสถาปตยกรรมและ
สภาพแวดลอมตอนิสิต เพื่อใหสามารถนําองค
ความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกต
เสนอแนวทางในการแกปญหาสังคมและ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม ตอตนเองและชุมชน 
(เอกสาร 18.2-3-1) 

18.1-3-1 เอกสารแสดงกิจกรรมที่ดําเนินผาน
รายการ รอยมือสรางเมือง  

  4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสถาบัน  

โครงการตางๆภายใตแผนการจัดกิจกรรม
ประจําป 2556 ของนิสติคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เนนการสรางเกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมตอตนเองและ
ชุมชน แกนิสิตและบุคลากร ซ่ึงถือเปนตัวแปร
สําคัญในการขับเคล่ือนองคกร ซ่ึงสอดคลองกับ
เอกลักษณในเร่ืองการสรางสถาปตยกรรมสี
เขยีว (เอกสาร 18.2-4-1)  

18.1-4-1 
http://www.arch.ku.ac.th/2013/en/abou
t/philosophy  

  5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  

ไมมี ไมมี 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a n/a n/a n/a 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

n/a 4 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a 4 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑๘.๒ (สมศ.) ผลการชี้นํา  ปองกัน  หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๒ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔-๕ ขอ 

 

  เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการตาง ๆที่มีผลชี้นํา ปองกันและ
แกปญหาสังคม ทั้งยังเปนการพัฒนาและเสริม 
สรางความเขมแข็งตอชุมชนอีกนัยหนึ่ง โดยมี
โครงการที่ไดจัดอยางตอเนื่อง คือ โครงการปฏบิตัิ
ธรรมประจาํป ซ่ึงเปนโครงการที่จัดใหกับบุคลากร
และผูที่สนใจในการปฏิบัติธรรมนั้นไดมีโอกาสใน
การปฏบิตัธิรรม โดยในปการศึกษา 2556 นั้น
โครงการดังกลาวไดจัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี ซ่ึง
คณะฯ หวังวาผูเขารวมโครงการดังกลาว ไมวาจะ
เปนอาจารย เจาหนาที ่และนิสิตรวมไปถึง
บุคคลภายนอกนั้นจะตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและเปนการบํารุงศาสนา และกลับมามา
มีจิตสาธารณะซ่ึงเปนสงเสริมการแกปญหาสังคม
ตอไป  (เอกสาร18.2-1-1) นอกจากนี้คณะฯ ยังมี
การจัดโครงการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหแ
เจาหนาที่หนวยงานองคการบริหารสวนทองถิ่น 
ซ่ึงคณะฯ หวังวาเจาหนาที่เหลานี้จะกลับไปชวย
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรหนวยงานต
สังกัดและชุมชนที่ดูแลในเร่ืองของการออกแบบ
และวางผังเมืองและสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน ในการ
นี้สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม ใน
สังกดัคณะฯ เปนผูดําเนินการวางแผนโครงการที่
จะจัดและไดดําเนินการตามแผนที่วางไวโดยในป
การศึกษา 2556 นี้ไดจัดโครงการฝกอบรมและดู
งานหลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” รุนที ่3 
(Sustainable Planning for Local 
Administration - SPA2013 the Third) 
หัวขอ “รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจากรางสูเมือง”(Happy Journey: 
Reviving City through Rail Development) 
เอกสาร18.2-1-2) และโครงการฝกอบรมและดู
งาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น”(Sustainable 
Planning for Local Administration – 
SPA2014) หัวขอ “การสรางหุนสวนใหมเพื่อการ
เติบโตอยางชาญฉลาด ในสหรัฐอเมริกา”(Making 
New Partners for Smart Growth in the USA) 
เอกสาร18.2-1-3)  รวมไปถงึโครงการฝกอบรม
และดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืน
สําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น รุนพิเศษ” 
(Sustainable Planning for Local 

18.2-1-1 เอกสารโครงการปฏบิตัธิรรม ประจําป
การศึกษา 2556 
18.2-1-2 โครงการฝกอบรมและดูงาน
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการ
บริหารสวนทองถิ่น 2556” รุนที ่3 
(Sustainable Planning for Local 
Administration - SPA2013 the Third) 
หัวขอ “รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจากรางสูเมือง” (Happy Journey: 
Reviving City through Rail Development)  
18.2-1-3 โครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการ
บริหารสวน”(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) หัวขอ “การสราง
หุนสวนใหมเพื่อการเติบโตอยางชาญฉลาด ใน
สหรัฐอเมริกา”(Making New Partners for 
Smart Growth in the USA)  
18.2-1-4 โครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการ
บริหารสวนทองถิ่น รุนพิเศษ” (Sustainable 
Planning for Local Administration – 
SPA2014extra) หัวขอ “การพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีขนสงมวลชนระบบราง” (Transit 
Oriented Development: the Rail)  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
Administration – SPA2014extra) หัวขอ “การ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชนระบบราง” 
(Transit Oriented Development: the Rail) 
(เอกสาร 18.2-1-4) ทั้งนี้หลังจากดําเนินการแลว
เสร็จไดจัดใหมีการประเมินผลโครงการ ทั้งในสวน
ของการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคขอ
โครงการ และการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี
ของโครงการ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในคร้ังตอไป จากนั้นไดมีการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมี
สวนรวมของชุมชนหรือองคกรมาอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน  

  2 บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่า
กวารอยละ ๘๐  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สามารถดําเนิน
กิจกรรมไดตามแผนที่วางไว และบรรลุเปาหมาย
ตามแผน ไมตํ่ากวารอยละ 80 โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการปฏิบัติ
ธรรม โครงการ SPA2014 และ SPA2014extra 
ที่มีคาเฉล่ียเกินกวา 4 (เอกสาร 18.2-2-1)  

18.2-2-1 สรุปผลการประเมินโครงการปฏิบัติ
ธรรม ประจําปการศึกษา 2556 และโครงการ
ฝกอบรมและดูงานหลักสูตร “การวางผังอยาง
ยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น 
2556” รุนที ่3 (Sustainable Planning for 
Local Administration - SPA2013 the Third) 
และโครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การ
วางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหาร
สวน”(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) หัวขอ “การสราง
หุนสวนใหมเพื่อการเติบโตอยางชาญฉลาด ใน
สหรัฐอเมริกา”(Making New Partners for 
Smart Growth in the USA) รวมไปถงึโครงการ
ฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยาง
ยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น รุน
พเิศษ” (Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014extra)  

  3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน
ชุมชน  

จากผลของการจัดโครงการปฏิบัติธรรมประจําป
และการใหบริการวิชาการโครงการจัดฝกอบรม
และศึกษาดูงานใหแกเจาหนาที่หนวยงาน
องคการบริหารสวนทองถิ่น ซ่ึงสวนมากจะเปน
ระดับผูนําในองคกรเหลานั้น เชนนายกเทศมนตรี 
และผูอํานวยการกองชาง ทําใหผูนําองคการ
บริหารสวนทองถิ่นจากที่ตาง  ๆมีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง จากกิจกรรมที่คณะฯ ไดจัดมา (เอกสาร 
18.2-3-1)  

18.2-3-1 สรุปผลการประเมินโครงการปฏิบัติ
ธรรม ประจําปการศึกษา 2556 และโครงการ
ฝกอบรมและดูงานหลักสูตร “การวางผังอยาง
ยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น 
2556” รุนที ่3 (Sustainable Planning for 
Local Administration - SPA2013 the Third) 
และโครงการฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การ
วางผังอยางยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวน” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014) หัวขอ “การสราง
หุนสวนใหมเพื่อการเติบโตอยางชาญฉลาด ใน
สหรัฐอเมริกา”(Making New Partners for 
Smart Growth in the USA) รวมไปถงึโครงการ
ฝกอบรมและดูงาน หลักสูตร “การวางผังอยาง
ยั่งยืนสําหรับองคการบริหารสวนทองถิ่น รุน
พเิศษ” (Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014extra)  

  4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชนหรือสังคม  

ไมมี ไมมี 

  5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  

ไมมี ไมมี 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a n/a n/a n/a 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศึกษา 2556 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

n/a 3 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556 

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

n/a 3 ขอ 4.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ คณะสถาปตยกรรมศาตรมีแนวทางในการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนอยางตอเนื่องและอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน ท้ังภายในองคกร ภายในมหาวิทยาลัย และรวมถึงระดับชุมชน
ภายนอก  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ.  
1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 หรือ 
6 ขอ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวฒันธรรม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีระบบและกลไก 
รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
และสโมสรนสิติคณะฯ มีการโครงการ / 
กิจกรรมของแผนงานปฏิบัติการ ดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ประจําป 2556 -2557 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยมีคําขอ
งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
กองกิจการนิสิต  ไดเคยจดัสรรงบประมาณ
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงาน (เอกสาร 6.1-1-1, 6.1-1-2)  

6.1-1-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบอุดหนุน 
หมวดคาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 
6.1-1-2 โครงการ / กิจกรรมของแผนงาน
ปฏิบัติการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําป 2556 -2557 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

  2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีโครงการทัศน
ศึกษาตางๆในระดับชั้นปตางๆ และมีการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
(เอกสาร 6.1-2-1)  

6.1-2-1 โครงการทัศนศึกษาคายอาสา
ศิลปวฒันธรรม (VERNADOC) ประจําป
การศึกษา 2556 
 

  3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มกีารเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ไดจดัโครงการพเิศษ
ตางๆที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบททาง
ดานการเรียนการสอนของคณะฯ โดยทุกปมี

6.1-3-1 เอกสารโครงการคายอาสาพัฒนา คร้ัง
ที่ 11  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
การจัดโครงการคายอาสาของคณะฯ ตาม
สถานที่ตางๆ โดยเปนการทํางานรวมกับสโมสร
นิสิตของคณะ และองคกรเอกชนภายนอก โดย
ที่เนื้อหาแปรเปล่ียนไปตามปญหาของชุมชนแต
ละที่ (เอกสาร 6.1-3-1)  

  4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ งานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต โดยผลการ
ประเมินผลโครงการตางๆ ดานการบูรณาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อ
เปนขอมูลในการจัดทําโครงการปตอไปให
เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพ  (เอกสาร 6.1-4-1)  

6.1-4-1 ผลการประเมินโครงการรายวิชาดาน
การเรียนการสอนกับทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรม : โครงการทัศนศึกษาคายอาสา
ศิลปวฒันธรรม (VERNADOC) ประจําป
การศึกษา 2556 

  5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตโดย โดยใช
หลักการของ PDCA มกีารสรุปผลโครงการเปน
รูปธรรมเพื่อเปนหลักฐานในการนําไปปรับปรุง
โครงการในลักษณะเดียวกันตอไปในการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีนําสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (เอกสาร 6.1-5-1, 6.1-5-2)  

6.1-5-1 แบบสรุปการประเมนิผลโครงการ
รายวิชาดานการเรียนการสอนกับทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม: โครงการทัศนศึกษาคาย
อาสาศิลปวฒันธรรม (VERNADOC) ประจําป
การศึกษา 2556 
6.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ังที่ 
2/2557  

  6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการกําหนดหรือ
สรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม 
และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
(เอกสาร 6.1-6-1)  

6.1-6-1 รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 
2556 : ศ.อรศิริ ปาณินท  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๐ (สมศ.) การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓  ๔ ๕  

     ปฏิบัติได ๑ ขอ      ปฏิบัติได ๒ ขอ       ปฏิบัติได ๓ ขอ       ปฏิบัติได ๔ ขอ        ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีนโยบาย แผน และ
ระบบกลไกลในการสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเนนกิจกรรมที่
สรางจิตสํานึกในดานการรักษาเอกลักษณและ
มรดกทางวฒันธรรม มีการประเมินผลโครงการ
ตางๆ หลังจากนั้นไดมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป (เอกสาร 
10-1-1)  

10-1-1 นโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอย
ละ ๘๐  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีการดําเนิน
โครงการโดยใหนิสิตและบุคลากรของคณะฯ  มี
สวนรวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวฒันธรรม  มีการประชาสัมพันธเชิญชวน
บุคลากรและนิสิตเขารวมโครงการ  เชน หนังสือ
เชิญบุคลาการรวมงาน  และการติดประกาศเชิญ
ชวน การประชาสัมพันธขาวภายในคณะฯ  
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตคณะฯ  โดยในปที่
ผานมาคณะมีการโครงการดานทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม  แตในโครงการไมมีการระบุ
ตัวชี้วัดและเปาหมายจึงทําใหไมเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด  (เอกสาร 10-2-1, 10-2-2, 10-
2-3)  

10-2-1 โครงการพิธีไหวครูชางคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 
10-2-2 อนุมัติโครงการปฏิบัติธรรมของ
อาจารย บุคลากรและนิสิต.56 
10-2-3 โครงการคายอาสาพัฒนา คร้ังที่ 11 
ประจําป 2556  

  3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการดําเนินกิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษา
เอกลักษณในเชิงชางไว โดยมีการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน โครงการคาย
อาสาพัฒนา คร้ังที่ 11 ประจําป 2556 (10-3-1) 
โครงการไหวครูชาง (10-3-2) ซ่ึงเปนศาสตรและ
ศิลปเฉพาะทางดานสถาปตยกรรม และโครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานตในร้ัวสถาปตย 
ประจําป 2556 (10-3-3) และโครงการวัน
สถาปนาคณะประจําป (10-3-4)  

10-3-1 โครงการคายอาสาพัฒนา คร้ังที่ 11 
10-3-2 โครงการพิธีไหวครูชางคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 
10-3-3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตใน
ร้ัวสถาปตย ประจําป 2556 
10-3-4 โครงการวันขึ้นปใหมและวันคลายวัน
สถาปนา 

  4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีการดําเนิน
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
กอใหเกิดประโยชนตอสังคม  เพื่อจรรโลง
คุณธรรมในการปฏิบัติวิชาชีพรวมถึงการเรียนรู
วัฒนธรรมของชุมชนและสังคมที่มีคุณคา  การ
ใชชีวิตอยูรวมกันและมีจิตอาสา  เชน โครงการ
ออกคายสถาปตยอาสาพัฒนา  คร้ังที่ 11 
(เอกสาร 10-4-1) เปนการแนะนําใหสังคมรูจัก
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางเปนรูปธรรม   

10-4-1 โครงการโครงการคายอาสาพัฒนา คร้ัง
ที่ 11  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญดาน
การสงเสริมปฏิภาณไหวพริบทั้งในดานการ
ออกแบบและนวัตกรรมตางๆ โดยในปการศึกษา 
2556   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการ
กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปวฒันธรรม และมีผลงานเปนที่ ยอมรับใน
ระดับชาติโดยในปนี ้ ศ.อรศิริ ปาณินท ไดรับ
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ จากสํานักงาน 
กรรมการแหงชาติ  

10-5-1 สรุปผลการประกวดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ปการศึกษา 2556 
10-5-2 รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 
2556 : ศ.อรศิริ ปาณินท 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑๑ (สมศ.) การพัฒนาสนุทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๕ ขอ 
 

หมายเหตุ 

๑. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
๒. สขุลกัษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภยั ไรมลภาวะ สขุใจ สบายกาย 
๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม ไม
สิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการสนับสนุนการมี
สวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดีในดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการสงเสริมบรรยากาศดาน
วัฒนธรรมองคกร โดยมีการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางบุคลากรกับนิสิต และการจบัสลาก
ของขวัญภายในคณะฯ ในวันส้ินป 2556 เพื่อ

11-1-1 โครงการหองนิทรรศการ มรดทาง
วฒันธรรมของ ศาสตราจารย อรศิริ  ปาณินท 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
เปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีภายใน
หนวยงาน และเปนการมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจใหกับบุคลากรที่ทําประโยชนใหกับ
คณะฯอีกทางหนึ่ง (เอกสาร 2.3-1-1)  

  2 ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภภัยของ
อาคารสถานที ่สะอาดถกูสุขลักษณะ 
และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกาดําเนินการ
สงเสริมและปรับปรุงอาคารและสถานที่ใหถูก
สุขลักษณะและสอดคลองกบัแนวคิดดาน
สถาปตยกรรมยั่งยืน โดยการจัดใหมีหอง
นิทรรศการ AKU LEARNING CENTER ซ่ึงเปน
หองแสดงผลงานของคณาจารยและนิสิต 
หมุนเวียนจัดแสดงทุกปโดยเปดใหบุคคล 
ภายนอกเขาชม (เอกสาร 11-2-1) มีการจัดพื้นที่
แสดงผลงานนิสิตตลอดทางเดินขึ้นบันไดในแต
ละชั้นเพื่อเปนการสรางบรรยากาศการเดินขึ้นลง
อาคาร สงเสริมใหคนใชบันไดมากขึ้น (เอกสาร 
11-2-2) สวนดานการประหยัดพลังงานในคณะฯ 
มีการติดต้ังระบบไฟกระตุกในบริเวณหองพัก
อาจารยและสวนสํานักงาน มีการติดต้ังระบบ
เซลลแสงอาทติยและระบบการแสดงอตัราการ
ใชพลังงานของเซลลแสงอาทิตยแบบ Real time 
(เอกสาร 11-2-3)  ดานความปลอดภัยมีการ
ติดต้ังระบบกลองวงจรปดเพิ่มเติมบริเวณชั้นลาง 
9 จุด ใหครอบคลุมพื้นที่บริเวณชั้นลางมาก
ขึ้น (เอกสาร 11-2-4)  

11-2-1 หองนิทรรศการ AKU LEARNING 
CENTER 
11-2-2 พื้นที่แสดงผลงานนิสิตตลอดทางเดิน
ขึ้นบันได 
11-2-3 การติดต้ังระบบไฟกระตุก การติดต้ัง
ระบบเซลลแสงอาทติย และระบบการแสดง
อัตราการใชพลังงานของเซลลแสงอาทิตยแบบ 
Real time 
11-2-4 การติดต้ังระบบกลองวงจรปดเพิ่มเติม
บริเวณชั้นลาง 9 จุด 

  3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม 
สอดคลองกบัธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการปรับแตงและ
รักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกบัธรรมชาติ 
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยการจัดกิจกรรม
ตอเนื่องประจําปไดแก โครงการวันพัฒนาคณะฯ 
เปนโครงการที่ใหบุคลากรและนิสิตทุกคน 
ชวยกันทําความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในคณะฯ โดยที่ในป 2556 นี้ไดมีการปลูกไม
เล้ือยและพืชผักสวนครัวตรงระเบียงริมทางเดิน
บริเวณชั้น 2-3 เพื่อปองกันแสงแดดทางทิศ
ตะวนัตก สามารถแจกจายผลผลิตของผักสวน
ครัวใหกับบุคลากรในคณะฯได มีการจัดระบบ
การดูแลและรักษาภูมิทัศนที่เปนระบบมากขึ้น 
และมีพื้นที่ที่ใหบุคลากรจัดภูมิทัศนและดูแล
รักษา จนเกบ็ผลผลิตไดเอง (เอกสาร 11-3-1)  

11-3-1 การปลูกไมเล้ือยและพืชผักสวนครัว
ตรงระเบียงริมทางเดินบริเวณชั้น 2-3 เพื่อ
ปองกันแสงแดด  

  4 การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษา
และบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีพื้นที่วัฒนธรรมที่
เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรมและมี
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ โดยสวนใหญใชบริเวณ
ลานกลางแจงตรงกลางคณะฯ จดักจิกรรม
หลากหลายรูปแบบ เชน โครงการกุมภาพันธ
กันเอง (เอกสาร 11-4-1) สวนภายในอาคารมี
พื้นที่หองนิทรรศการ AKU LEARNING CENTER 
ที่ถูกจัดเตรียมไวประชาสัมพันธและใหความรูแก
บุคคลภายนอกโดยที่มีแผนจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนในแตละป (เอกสาร 11-4-2)  

11-4-1 โครงการหองนิทรรศการ มรดทาง
วฒันธรรมของ ศาสตราจารย อรศิริ  ปาณินท  
11-4-2 หองนิทรรศการ AKU LEARNING 
CENTER  

  5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม
ตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรใชขอมูลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอ การ
พัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

11-5-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
จากกองแผนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยมีบุคลากรและนิสิตตอบแบบประเมินจํานวน 
64 คน ในภาพรวมไดระดับความพึงพอใจ 3.79 
(เอกสาร11-5-1)  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ดังนี้  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีการปรับโครงสรางการบริหาร
หลังจากท่ีคณบดีดํารงตําแหนงครบ 2 ป มีนําผลจากการประเมินผูบริหารไปปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ผูบริหารมี
การกําหนดวิสัยทัศนและวางแผนกลยุทธ มีการนําฐานขอมูลสารสนเทศท้ังดานการเงิน และการเก็บขอมูลดิบจาก
การประกันคุณภาพเปนฐานขอมูลในการดําเนินการ นําไปสูการวางแผนอยางบูรณาการใน 4 เรื่อง ไดแก การ
วางแผนปฏิบัติการประจําป การทําคําของบประมาณประจําป การประกันคุณภาพ และการจัดการความรู  

ในสวนของการบริหารงานเนนการใชหลักธรรมาภิบาล และเพ่ิมชองทางในการสื่อสารของอาจารยและ
บุคลากรผานระบบสารสนเทศและนําเสนอผานผูบริหารในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากนี้ยังมี
การคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามลําดับความ
เสี่ยง รวมถึงแผนดํารงความตอเนื่องหากเกิดวิกฤตจากภัยธรรมชาติในอนาคต 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบงชี้ สกอ.  4 ตัว
บงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  4.96 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.56  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 หรือ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 

 

หมายเหตุ 
หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตาม เกณฑของ สมศ. 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา  

คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตาม
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงได
ทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พ.ศ.2541 มาตรา 33 (เอกสาร 
7.1-1-1, 7.1-1-2) ที่กําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองดังแบบประเมินการปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบและขอบังคับของคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร (เอกสาร 7.1-
1-3) ซ่ึงเปนแบบการประเมินตนเองเพื่อใหทราบ
ถึงบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยเกณฑการประเมินไดอาศัยตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พ.ศ.2541 มาตรา 33 (เอกสาร 
7.1-1-4) คณะกรรมการบริหารคณะฯ ไดทราบ
ถึงแผนพัฒนาคณะฯ ในระยะ 4 ป และแผนเชิง
รุกของคณบดี ตามที่ไดรับการอนุมัติจากสภา

7.1-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ืองแตงต้ังกรรมการประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
7.1-1-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
พ.ศ.2543 
7.1-1-3 แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1-1-4 สรุปผลการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการประจําคณะฯ 
7.1-1-5 นโยบายและแผนพัฒนาตามนโยบาย
การพฒันาในระยะ 4 ป 
7.1-1-6 เวบ็ไซดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
แนะนําประวัติและผลงานของคณะกรรมการ
ประจําคณะและ
ผูบริหาร http://www.arch.ku.ac.th/2013/

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�
http://www.arch.ku.ac.th/2013/en/about/people�
http://www.arch.ku.ac.th/2013/en/about/people�
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 7.1-1-5) คณะกรรมการ
บริหารคณะ และคณะผูบริหาร มีการเปดเผย
ประวตั ิและรายงานการประเมินตนเองผานเว็บ
ไซทของคณะ (เอกสาร 7.1-1-6) 

en/about/people#  

  2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน  

ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน โดยผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพและการทําแผนงบประมาณ โดยจดัการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการ (เอกสาร 7.1-2-1) ผูบริหาร
สรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
ผานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ และมีการ
แจงเวียนแกหัวหนาหนวยงาน (เอกสาร 7.1-2-
2, 7.1-2-3) เพื่อถายทอดใหหัวหนาหนวยงาน
นําไปถายทอดสูบุคลากรภายในสังกัดตอไป อีก
ทั้งยังประชาสัมพันธผานบอรดประชาสัมพันธ 
(เอกสาร 7.1-2-4) รวมถึงผานระบบสารสนเทศ
ของคณะ ไดแก ระบบ E-Office (เอกสาร 7.1-
2.5) และเวบ็ไซทของคณะ (เอกสาร 7.1-2-6) 
คณะฯ ไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางผาน
ระบบสารสนเทศ ไดแก ระบบ ERP (เอกสาร 
7.1-2-7) และขอมูลดานภาระงานอาจารย 
(เอกสาร 7.1-2-8) และนําขอมูลที่ไดมาเพื่อการ
ตัดสินใจในการจัดทํางบประมาณ รวมถึงการทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 

7.1-2-1 บันทึกชวยจํา การประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ วาระพเิศษ วันที่ 
13 มีนาคม 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนฯ ประจําป 2555 และป 2556 
7.1-2-2 หนังสือเวียน เร่ือง ขอติดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 และจดัสง
แผนปฏิบัติราชการ 2556 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2555 
7.1-2-3 รายงานแผนและผลการปฏบิตัิ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556 
7.1-2-4 บอรดประชาสัมพันธ เร่ือง แผนกล
ยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
7.1-2-5 การเผยแพรแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 
ในระบบ e-office 
7.1-2-6 เวบ็ไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
www.arch.ku.ac.th 
7.1-2-7 ระบบ ERP 
7.1-2-8 ระบบภาระงานอาจารย 

  3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน  

คณบดีมีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานใน 2 
ลักษณะ ไดแก 1) การติดตามการดําเนินงาน
ตามวาระในการประชมุคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ ทั้งเร่ืองการติดตามการดําเนินงานตาม
แผน การติดตามงานตามการประกันคุณภาพ 
การติดตามงานดานบริการวิชาการ รวมถึงงาน
ดานอื่นๆ เพื่อติดตามการดําเนินงานให
สอดคลองกบัแผน (เอกสาร 7.1-3-1)   โดยมี
หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงานฯ ไดรับ
ทราบถึงผลการดําเนินงาน และนําไปถายทอด
แกบุคลากรในสาขาฯ/สํานักงาน   2) การ
ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อ
ติดตามการดําเนินงาน ซ่ึงเปนการประชุมเฉพาะ
ชุดผูบริหาร ไดแก คณบดี รองคณบดี และผูชวย
คณบดี เพื่อติดตามการดําเนินงานจากที่
มอบหมายใหในที่ประชุมกรรมการคณะ และ
การมอบหมายอื่นฯ (เอกสาร 7.1-3-2) ผูบริหาร
มีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจของคณะฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ดังผล
การประเมินภาวะผูนําและการบริหารงานตาม
ภารกิจ (เอกสาร 7.1-3-3) และมีการเผยแพรผล
การประเมินฯ (เอกสาร 7.1-3-4) และรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
5/2556 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 
6.1.3 เร่ือง ผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3 ตุลาคม 
2555 - มิถุนายน 2556, รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คร้ังที่ 8/2556 วันที่ 25 กันยายน 
2556 วาระที่ 6.1.1 เรื่อง การติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน ประจําปงบประมาณ 
2556 
7.1-3-2 การประชุมผูบริหารคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรเพือ่ติดตามการ
ดําเนินงาน (Lunch meeting) 
7.1-3-3 ผลการประเมินภาวะผูนําและการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ประจําปการศึกษา 
2556 
7.1-3-4 การเผยแพรผลการประเมินภาวะผูนํา
และการดําเนินงานตามภารกิจ ประจําป
การศึกษา 2556ผานระบบ E-office  
7.1-3-5 การเผยแพรรายงานแผนและผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556ผาน
ระบบ E-office 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
2556 (เอกสาร 7.1-3-5) ผานทางระบบ E-
office ซ่ึงเปนชองทางการส่ือสารระบบใหมของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

  4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบัน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม  

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ทั้งนี้ 
คณะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานเลขาฯ (เอกสาร 7.1-4-1) เพื่อให
อํานาจการตัดสินใจแกบุคลากร และมีการ
คัดเลือกผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการเพื่อเขารวมประชุมในคณะกรรมการ
คณะ (เอกสาร 7.1-4-2, 7.1-4-3) เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร
สายสนับสนุนฯ ทั้งนี้ ในสวนของอาจารย ไดมี
ผูแทนคณาจารย (เอกสาร 7.1-4-4, 7.1-4-5) 
เขารวมเปนคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
เปนผูรวบรวมความคิดเห็นเสนอผาน
คณะกรรมการประจาํคณะฯ โดยมีการจัด
สัมมนาประจําป ไดแก โครงการสัมมนา
คณาจารยและบุคลากรคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2556 และโครงการสัมมนาวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 (เอกสาร 
7.1-4-6 และ 7.1-4-7) คณบดีมีการกระจาย
อํานาจสูรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายตางๆ 
ตามประกาศการมอบหมายการบริหารงาน และ
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
ฝายตางๆ (เอกสาร 7.1-4-8) ผูบริหารมีการ
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสราง
ขวัญกําลังใจตอบุคลากร ไดแก การมอบรางวัล
ประจําป (เอกสาร 7.1-4-9) ในวันครบรอบวัน
สถาปนาคณะ 

7.1-4-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานเลขาฯ 
7.1-4-2 ประกาศคณะฯ เร่ือง ผลการคัดเลือก
ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
7.1-4-3 memo การประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน ป 2557 
7.1-4-4 ประกาศคณะฯ เร่ือง ผลการคัดเลือก
ผูแทนคณาจารย 
7.1-4-5 ชองทางการแสดงความคิดเห็นผาน
อีเมล 
7.1-4-6 โครงการสัมมนาคณาจารยและ
บคุลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2556 
7.1-4-7 โครงการสัมมนาวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2556 
7.1-4-8 ประกาศ/คําส่ังการมอบหมายงาน 
เชนการแตงต้ังรอง, ผช.ตางๆ, คณะกรรมการ
ชดุตางๆ 
7.1-4-9 การมอบรางวัลในวันสถาปนาคณะฯ 

  5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ  

ผูบริหารมีการประกาศหนาที่และการปฏิบัติงาน
ของสายสนับสนุน (เอกสาร 7.1-5-1) สงเสริมให
บุคลากรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เอกสาร 
7.1-5-2) เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
คณะอยางเต็มศักยภาพ และผูบริหารมีการ
จัดการความรู ผูบริหารมีการจัดโครงการดูงาน
เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน ซ่ึงในป
การศึกษานี้ไดมีการดูงานใน 2 คณะวชิา ไดแก 
คณะวศิวกรรมศาสตร และคณะสัตว
แพทยศาสตร (เอกสาร 7.1-5-3)  

7.1-5-1 คําส่ังคณะฯ เร่ือง กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
7.1-5-2 คูมือการปฏิบัติงานบุคลากร และผัง
การไหลขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1-5-3 โครงการดูงานคณะวศิวกรรมศาสตร 
และคณะสัตวแพทย 

  6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน
และผูมีสวนไดสวนเสีย  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรยึดหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ีงเปนหลักการที่เนนความเปนธรรมในการ
ปกครอง และเปนเคร่ืองมือในการบริหารการ
ดําเนินงานของคณะใหไปสูทิศทางที่กําหนด
รวมกัน 
I. หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา (เอกสาร 
7.1-6-1) 

7.1-6-1 แผนยุทธศาตรของคณะที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของ ม.เกษตรศาสตร 
7.1-6-2 รายงานแผนและผลการปฏบิตัิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 
7.1-6-3 ผลจากการประเมินตางๆมาใชในการ
ปรับปรุงการบริหาร และการใหบริการของ 
บุคลากรสายสนับสนุน  
7.1-6-4 คําส่ังคณะฯ เร่ือง มอบหมายงานให
รองคณบดี ผช.คณบดี กํากับการบริหาร
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
II. หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการ
ตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ ตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  (เอกสาร 7.1-6-2) 
III. หลักการตอบสนอง คือ การนําผลจากการ
ประเมินตางๆมาใชในการปรับปรุงการบริหาร 
และการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน 
(เอกสาร 7.1-6-3) 
IV. หลักภาระรับผิดชอบ คือ การแสดง
ภาระหนาที ่ความรับผิดชอบตามแตละงานใหมี
ความชัดเจน ดังแสดงในประกาศภาระหนาที่
ของผูบริหารคณะ (เอกสาร 7.1-6-4) 
ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน (เอกสาร 7.1-6-5) 
และคูมือบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
(เอกสาร 7.1-6-6) 
V. หลักความโปรงใส คือ กระบวนการเปดเผย
อยางตรงไปตรงมา มีการรายงานสถานะทางการ
เงินของคณะตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะในทุกเดือน (เอกสาร 7.1-6-7)  มีการ
ตรวจสอบการใชเงินโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก (เอกสาร 7.1-6-
8, 7.1-6-9) 
VI. หลักการมีสวนรวม คือ บคุคลในแตละระดับ
การปฏิบัติมีสวนในกระบวนการวางแผน การจัด
องคกร การสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติในแต
ละสวนๆ อยางเต็มความสามารถ ทั้งในทิศทาง
เพื่อการปฏิบัติดานเดียว หรือการนําเสนอซ่ึง
ความคิดในการดําเนินการตามกระบวนการนั้น
อยางใดอยางหนึ่ง โดยโครงสรางของ
คณะกรรมการประจาํคณะ ประกอบดวยหัวหนา
หนวยงานที่อาจารยบุคลากรสังกัดอยู ทั้งหัวหนา
สาขาวิชา และหัวหนาสํานักงานเลขา รวมถึง
ผูแทนคณาจารย อีกทั้งยังมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทางดานวิชาการ และวิชาชีพ โดยให
คณะกรรมการคณะไดเสนอชื่อและทําการ
คัดเลือก (เอกสาร 7.1-6-10) ตามประกาศ
แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสาร 7.1-
6-11) อีกทั้งยังในการบริหารในวาระใหมนี ้ไดมี
การเพิ่มตําแหนงผูแทนบุคลกรสายสนับสนุนฯ 
ใหเขารวมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการประชุม
กรรมการประจาํคณะฯดวย (เอกสาร 7.1-6-12) 
VII. หลักการกระจายอํานาจ คือ การถายโอน
อํานาจการตัดสินใจ   ไดแก การแตงต้ังรอง
คณบดี และผูชวยคณบดีฝายตางๆ (เอกสาร 
7.1-6-13)  
VIII. หลักนิติธรรม คือ การใชอํานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ราชการ ส่ังและปฏิบัติงานแทนคณบดี  
7.1-6-5 คําส่ังคณะฯ เร่ือง กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง สายสนับสนุนและชวยวิชาการ  
7.1-6-6คูมือการปฏิบัติงานบุคลากร และผัง
การไหลขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
7.1-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ 
7.1-6-8 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที ่
2319/2556 เร่ือง แตงต้ังผูตรวจสอบภายใน
ของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
7.1-6-9 บันทึกที ่ศร 0513.10118/747 เร่ือง
รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  
7.1-6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ เร่ือง การเลือกผูทรงคุณวุฒิ 
7.1-6-11 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก. 
7.1-6-12 ประกาศคณะฯ เร่ือง ผลการคัดเลือก
ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
7.1-6-13ประกาศ/คําส่ังการมอบหมายงาน 
เชนการแตงต้ังรองคณบดี, ผช.คณบดี, 
คณะกรรมการชุดตางๆ 
7.1-6-14 การแตงต้ังคณะกรรมการสอบทุจริต
ในการสอบ 
7.1-6-15 คําส่ังคณะฯ เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  
7.1-6-16 แผนพัฒนาบุคลากร 2557-2560 
7.1-6-17 ประกาศทุนตางๆ 
7.1-6-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ 
7.1-6-19 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
7.1-6-20 เวบ็ไซดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
แนะนําประวัติและผลงานของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผูบริหาร 
7.1-6-21 รายงานการเงินของคณะ   
7.1-6-22 รายงานการประชุม เร่ือง การบริหาร
ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
7.1-6-23 แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจาํคณะ 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ไดแก การแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ในกรณีรองเรียน และการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบทุจริตในการสอบ (เอกสาร 7.1-6-14) 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (เอกสาร 7.1-6-15) 
เปนตน 
IX. หลักความเสมอภาค คือ ความเสมอภาคที่จะ
ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอหนากันโดยใช
ระเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเร่ือง โดยมี
ความเสมอภาคทั้งทางดานเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา และทางดานความเทาเทียมกันของ
แตละสาขาวิชาในโอกาสที่จะไดรับทุน และ
โอกาสในการฝกอบรม เปนตน (เอกสาร 7.1-6-
16, 7.1-6-17) 
X. หลักมุงเนนฉันทามติ คือ การหาขอตกลง
ทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
เชน การประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ ที่
ผูบริหารเนนใหกรรมการที่เปนผูแทนหนวยงาน 
ไดมีโอกาสไดนําเร่ืองกลับไปใหที่ประชุมสาขาได
พิจารณา และนํามาเสนอเปนวาระสืบเนื่องตอไป 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ (เอกสาร 7.1-6-18) 
ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมภิบาล
โดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองคุณภาพทาง
วิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน โดยมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนประจํา
ทุกปการศึกษา (เอกสาร 7.1-6-19)  
ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ (เอกสาร 7.1-6-
20) มีรายงานประเมินตนเอง (เอกสาร 7.1-6-
19) มีการรายงานการเงินของสถาบัน (เอกสาร 
7.1-6-21) ในที่ประชุมกรรมการประจําคณะ 
ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การ
บริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในของ
สถาบันการศึกษา และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจาํคณะ (เอกสาร 7.1-6-22)  
ทั้งนี้ ผูบริหารมีการประเมินตามหลักธรรมภิบาล 
(เอกสาร 7.1-6-23) 

  7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงาน
ของสถาบันและผูบริหารนําผลการ
ประเมนิไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม  

คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการ
บริหารงานของคณะและผูบริหารตามที่ระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการ
บริหารงานบุคคลผูบริหาร (เอกสาร 7.1-7-1, 
7.1-7-2) คณะกรรมการประจําคณะยึดหลักการ
ประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 
กลาวคือใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะ
เชงิสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนา หรือปรับปรุงคณะใหเจริญกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง และผูบริหารมีการนําผลการประเมินไป
ใชในการประชุมผูบริหารตอไป (เอกสาร 7.1-7-3) 

7.1-7-1 สรุปผลการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
7.1-7-2 สรุปผลการประเมินภาวะผูนําและ
ภารกิจของผูบริหาร 
7.1-7-3 รายงานการประชุมผูบริหารคณะ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบณัฑิตและดานการวจิยั  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู (เอกสาร 7.2-1-1) 
และมีกําหนดประเด็นความรูตามเปาประสงค
ตามยทุธศาสตร และปรัชญาของคณะ ในสวน
ภาพรวมของคณะ มีการรวบรวมประเด็นความรู
ในดานการวิจัยและบริหารจัดการ   

7.2-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรูคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7.2-1-2 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการ
จัดการความรูคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

  2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการกําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูอยางชัดเจน 
(เอกสาร 7.2-2-1) โดยในปนี้ไดแบงออกเปน 3 
กลุม กลุมแรกเปนกลุม”บุคลากรทั้งคณะ” ที่
เนนเร่ืองการใชสารสนเทศ (เอกสาร 7.2-2-2) 
ในสวนดานการวิจัยเนน การพฒันา “บุคลากร
วิจัย” คือเนนการพัฒนานักวิจัยรุนใหม และเพิ่ม
ผลงานตีพิมพเปนหลัก (เอกสาร 7.2-2-3) ใน
กลุมที่ 3 คือ “บุคลากรสายสนับสนุน” เพื่อนํา
ความรูที่ไดจากการทํางาน และ/หรือ การอบรม
สัมมนามาถายทอดใหแกเพื่อนรวมงาน โดยจัด
โครงการ KU Day 1 คร้ัง/ภาคการศึกษา 
(เอกสาร 7.2-2-4)  

7.2-2-1 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการ
จัดการความรูคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7.2-2-2 โครงการ E-office 
7.2-2-3 โครงการ Research Academy 
7.2-2-4 รายงานการประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

  3 มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนด

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแบงปน
แลกเปล่ียนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) โดยในป
นี้ไดเนนการนําความรูจากผูมีประสบการณตรง

7.2-3-1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิประจําคณะฯ 
(คุณธรีพล นิยม และ ศ.เลอสม สถาปตานนท) 
7.2-3-2 โครงการศึกษาดูงาน คณะสัตวแพทย
และคณะวศิวกรรมศาสตร     
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ในขอ 1 และเผยแพรไปสูบคุลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด  

มาใชในการบริหารจัดการ ไดแก การเรียนเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งดานวิชาการและวิชาชีพเปน
กรรมการประจาํคณะฯ (เอกสาร 7.2-3-1) 
การศึกษาดูงานเพื่อเปนประโยชนในการบริหาร
จัดการในอนาคต และคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 
(เอกสาร 7.2-3-2) การอบรม E-office จากผูที่
เปนผูทําระบบโดยตรงเพื่อการเผยแพรความรู
จากผูมีประสบการณตรง (เอกสาร 7.2-3-3) 
รวมถึงมีการถายทอดความรูจากการอบรม
สัมมนา (เอกสาร 7.2-3-4, 7.2-3-5) เพื่อเปน
การเผยแพรความรูในรูแบบของการแบงปน
ความรู นอกจากนี้ในสวนของโครงการ 
Research Academy ไดมีการถายทอดความรู
จากนักวิจัยพี่เล้ียงสูนักวิจัยรุนใหม ทั้งนี้ ในการ
ถายทอดความรูไดมีการถายทอดไปสูบุคลากร
เปาหมายที่ไดกําหนดไวตามแผนจัดการความรู  

7.2-3-3 โครงการอบรมระบบ e-office โดย 
ผศ.สิชล 
7.2-3-4 การประชาสัมพันธเผยแพรผาน KM 
ในระบบ e-office 
7.2-3-5 โครงการ Research Academyและ
ภาพบรรยากาศ 

  4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge)  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการรวบรวมความรู
ตามประเด็นความรูที่กําหนดไว ออกมาเผยแพร
เปนลายลักษณอักษร โดยผานส่ือส่ิงพิมพและส่ือ
สารสนเทศของคณะ (เอกสาร 7.2-4-1, 7.2-4-2)  

7.2-4-1 จดหมายขาวคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
7.2-4-2 สวนการจัดการความรู ในระบบ e-
office 
7.2-4-3 บทคัดยอจากโครงการ Research 
Academy ที่พัฒนาไปสูโครงการวิจัย หรือ
บทความทางวิชาการตางๆ    

  5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

ผูบริหารมีการปรับแนวปฏิบัติของการจัดการ
ความรู โดยการคํานึงถึงปญหาที่ผานมา ไดแก การ
ปรับแนวทางการจัดการความรูของบุคลกรสาย
สนับสนุนจากที่รายงานในที่ประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน แตไมสามารถสามารถควบคุมเร่ือง
กาํหนดเวลาได จึงปรับแนวทางโดยการจัดวัน KM 
Day (7.2-5-1) รวมถึงกําหนดใหมีการรายงานใน
ระบบ E-office เปนแนวทางในการจัดการความรู
แทน (เอกสาร 7.2-5-2, 7.2-5-3)  

7.2-5-1 รายงานการประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 
7.2-5-2 การประชาสัมพันธเผยแพรผาน KM 
ในระบบ e-office 
7.2-5-3 สวนการจัดการความรู ในระบบ e-
office 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3588;&�


 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร                                          127 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan)  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการสารสนเทศ ประกอบดวย 
ผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ (เอกสาร 
7.3-1-1) โดยแผนระบบสารสนเทศมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรดานสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสาร 7.3-1-2)  

7.3-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ระบบสารสนเทศ 
7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศคณะฯ 2557-
2560  

  2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรใชระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยใน
การนําขอมูลจากระบบสารสนเทศมาประกอบการ
ดําเนินงาน เชน ดานการจัดการเรียนการสอน 
ระบบบัญช ีERP ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบ
รายงานภาระงาน ระบบทะเบียนประวัติ ระบบ
ทะเบียนงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถงึระบบ 
E-office มาใชในการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของคณะ โดยครอบคลุมการจดัการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
เพื่อนําไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการและงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษาดวย (เอกสาร 7.3-
2-1, 7.3-2-2)  

7.3-2-1 ระบบสารสนเทศตางๆ ของ มก. 
ไดแก ระบบบัญช ีERP ระบบลงทะเบียนนิสิต 
ระบบรายงานภาระงาน ระบบทะเบียนประวัติ 
ระบบทะเบียนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
รวมถงึระบบ e-office ของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
7.3-2-2 การจัดทําฐานขอมูลสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพ 

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ  

จากที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรเร่ิมใชระบบ
สารสนเทศมาเปนระยะเวลา 3 เดือน พบวา มี
ความถี่ในการใชงานระบบ e-office เฉล่ีย 2-3 
คร้ัง/สัปดาห โดยมีความพึงพอใจในการใชระบบ
ในดานความสะดวกในการใชงานอยูในระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 46 สนับสนุนการติดตามงานอยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 58 สนับสนุนการ
ติดตามงานไดรวดเร็วขึ้นอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 58 และสนับสนุนการทํางานในดาน
ความรับผิดชอบของทานในภาพรวมอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 56 (เอกสาร 7.3-3-1)  

7.3-3-1 สรุปผลการประเมนิการใชระบบ e-
office 

  4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการวเิคราะห
สถานภาพปจจุบันของระบบสารสนเทศใน
องคกร และไดนําผลสรุปการประเมินการใช e-
office นํามาใชในการทําแผนสารสนเทศ โดยมี
ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศและพัฒนา
ทรัพยากรเปนผูรับผิดชอบ (เอกสาร 7.3-4-1)  

7.3-4-1 แผนสารสนเทศ 2557-2560  

  5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่
กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสงขอมูลผาน
ระบบเครือขายของคณะ ไดแก การสงรายงาน
การประเมินตนเองผานระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE 
QA online) เพื่อประกอบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย (เอกสาร 

7.3-5-1 ระบบ CHE QA Online 
7.3-5-2 ระบบฐานขอมูลนิสิตของ มก. 
7.3-5-3 Website คณะที่เกี่ยวกับ
หลักสูตร http://www.arch.ku.ac.th/2013/
en/programs 
7.3-5-4 ระบบ ERP 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
7.3-5-1) ระบบฐานขอมูลนิสิตของ มก. (เอกสาร 
7.3-5-2) การดาวนโหลดขอมลูของหลักสูตร 
(เอกสาร 7.3-5-3) และระบบบัญช ีERP 
(เอกสาร 7.3-5-4)  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสีย่ง 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 หรือ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 

 

หมายเหตุ 

คะแนนการประเมนิจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบป การประเมิน 
ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง ภาพลักษณ 
หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการ ควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ี ชัดเจน

 ** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ ประเมนิ
เปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกลาวไวขางตน 
การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก  
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ ลดผลกระทบ

  
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน  
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรภายใน
สถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ได แตไมพบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว  
2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัย ตางๆ เชน 
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎกระทรวง 
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน  
3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงผลกระทบ
ตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง 
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สําหรับความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน  
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได กําหนดไว
ลวงหนา 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
ประกอบดวยผูบริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของคณะฯ มีการกําหนดอํานาจ
หนาที่อยางชัดเจน ตลอดจนมีการประชุมของ
คณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการบริหารความ
เส่ียงภายในคณะฯ ใหเปนไปอยางสอดคลองกับ
นโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร 7.4-1-1, 7.4-1-2)  

7.4-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
7.4-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

  2 มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 
ดาน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน 
- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกล
ยุทธของสถาบัน 
- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย 
ระเบยีบ ขอบังคับ 
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน 
ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียง
ดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการวิเคราะห 
ประเมิน และระบุความเส่ียง เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานของคณะฯบรรลุเปาหมาย (เอกสาร 
7.4-2-1, 7.4-2-2)  

7.4-2-1 การประเมินผลความเส่ียง 
7.4-2-2 รายงานผลการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน 

  3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการประชุมของ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความเส่ียงภายใน
คณะฯ (เอกสาร 7.4-3-1) และประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน โดย
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง
จากหนวยงานภายในและบุคลากรทุกระดับ ซ่ึง
นําไปสูการวิเคราะหและจัดลําดับความเส่ียง
ภายในคณะฯที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 ทั้งนี้
จากผลการประเมินโดยรวม สามารถสรุปไดวา
ความเส่ียงภายในคณะฯที่สําคัญคือ ความเส่ียง
ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
คณะฯดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ e-
office (เอกสาร 7.4-3-2)  

7.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
7.4-3-2 รายงานบริหารความเสี่ยงและรายงาน
ผลการควบคุมภายใน 

  4 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มี
ระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตาม
แผน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง (ระดับ 4 และ
ระดับ 5) คือ โโครงการพฒันาระบบการบริหาร

7.4-4-1 แผนการบริหารความเส่ียง 
7.4-4-2 โครงการ e-office 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
จดัการภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-office) และได
ดําเนินการตามแผน (เอกสาร 7.4-4-1, 7.4-4-2)  

  5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 
1 คร้ัง  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมกีารติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง (เอกสาร 7.4-5-1, 7.4-5-2)  

7.4-5-1 รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 
7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ คร้ังที่ 2/2557 

  6 มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียง
ในรอบปถัดไป  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน ไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป ดังเชนในป
การศึกษาที่ผานมาคณะไดใหความสําคัญกับการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการภายในคณะฯ โดยมุงเนน
การใชงานภายในสํานักงานเลขานุการเปนหลัก 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในทุกหนวยงานสนับสนุน การ
ส่ือสารภายในองคกร และเพื่อลดการใช
ทรัพยากรส้ินเปลือง รวมไปถึงการลดขั้นตอนและ
เวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ
หนวยงาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายในคณะฯดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ e-office (7.4-6-1)  

7.4-6-1 โครงการ e-office  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 3 ขอ 3.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑๓ (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ ใชคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผูบริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผูบริหารหมายถึง คณบด ี

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 
ผลการประเมนิตนเอง 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของคณะ จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 
คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการ
ท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเตม็ ๕)  

4.80 4.80 4.80 

ตัวตั้ง= 4.800 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ = 4.800 
 
ผลการดําเนนิงาน  

คะแนนการประเมินผลผูบริหาร (คณบด)ีโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเตม็ ๕) ไดคะแนน 4.80 
 
รายการหลกัฐาน 
13-1-1 รายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานคณบดี รอบปท่ี 4 ของการบริหารงานตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2555  

ถึง 15 ตุลาคม 2556 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

3.10 4.80 4.80 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

4.82 4.80 4.80 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

4.82 4.80 4.80 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ดังนี้ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนกลยุทธการเงินในการ
จัดหาเงินจากแหลงตางๆเพ่ือใหแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะดําเนินการได มีการวิเคราะห     
จุดแข็ง จุดออน รวมถึงการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน อีกท้ังมีการจัดทํารายงานทางการเงิน และ
ระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ.  1 ตัวบงชี้ 
พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 
ขอ 

มีการดําเนินการ 2 
หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 

 

หมายเหตุ 

แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ สถาบันท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ สอดรับไปกับแผนกลยุทธ
ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการ ดําเนินงานตามกลยุทธแต
ละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะ เปนความตองการเงินทุนใน
ระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุน ใด เชน รายไดคาธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ หนวยงาน เงินบริจาคจาก
หนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการ ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการ
ผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ
ของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการวางแผนกล
ยุทธทางการเงิน โดยมีแผนรายรับ แผนรายจาย
เพื่อรองรับภารกิจ กจิกรรม และงานดานตางๆ 
ตามยุทธศาสตรในแตละชวงของปงบประมาณ 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย และ
เปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด โดยกอนการเสนองบประมาณในแตละ
ป จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ วาระพเิศษ ในรูปแบบของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของเสนองบประมาณ
ในการดําเนินการตามแผน และมีการพิจารณา
รวมของคณะกรรมการประจําคณะฯและ
ผูบริหาร เพื่อบริหารการใชงบประมาณ อีกทั้งมี
การบริหารแหลงที่มาของงบประมาณเพื่อรองรับ
การใชงบประมาณ ทั้งในสวนของงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายไดคณะฯที่สอดคลองกับการ

8.1-1-1 แผนกลยุทธการเงินคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
8.1-1-2 บันทึกชวยจํา การประชุม
คณะกรรมการคณะฯ วาระพเิศษ วันที่  13 
มีนาคม 2555  
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
ขอใชงบประมาณและยุทธศาสตรในการพัฒนา
คณะในแตละป (เอกสาร 8.1–1-1, 8.1–1-2)  

  2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน หลักเกณฑการจดัสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีแนวทางในการ
ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนกลยุทธ
การเงินของคณะ(เอกสาร 8.1–2-1) และทําการ
ประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใช รวมถึงมี
การกําหนดแนวทางการจัดหาแหลงทุนที่
สอดคลองกับการงบประมาณรายจาย ทั้งนี้ 
นอกจากงบประมาณเงินรายไดจากการศึกษาซึ่ง
เปนงบประมาณหลักของคณะฯแลว คณะฯยงัมี
การจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสาร 
8.1–2-2) ที่เนนการหารายไดจากโครงการ
พัฒนาวิชาการซ่ึงเปนงานบริการวิชาชีพ
สถาปตยกรรม รวมถึงคณะฯไดมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ 
กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณ
ประจําป(เอกสาร 8.1–2-3)  

8.1-2-1 แผนกลยุทธการเงินคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
8.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
8.1-2-3 ฐานขอมูลแผนปฏิบัติการประจําป 
จากการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระ
พเิศษ วันที ่13 มีนาคม 2555 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการประจําปเพื่อการจัดทํา
งบประมาณประจําป  

  3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีงบประมาณ
ประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติในแตละพันธ
กิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร โดยอาศัย
แหลงงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได เพื่อนําไปใชจายตาม
ภารกิจตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ (เอกสาร 
8.1–3-1, 8.1-3-2, 8.1-3-3)  

8.1-3-1 เอกสารการของบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
8.1-3-2 เอกสารแสดงการจดัสรรงบประมาณ
จากมก.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
8.1-3-3 ฐานขอมูลแผนปฏิบัติการประจําป 
จากการประชุมคณะกรรมการคณะฯ วาระ
พเิศษ วันที ่ 13 มีนาคม 2555 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อการจัดทํา
งบประมาณประจําป  

  4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบนั
อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางมีระบบ และรายงานตอที่
ประชมุคณะกรรมการประจาํคณะฯ เปนประจํา
ทุกเดือน (โดยมีวาระที่รายงานการเงินทุกคร้ังที่มี
การประชมุ) (เอกสาร 8.1-4-7) ตลอดจนมกีาร
จัดทํารายงาน รายไตรมาส รายงานเงินคงเหลือ 
งบรายรับ-รายจาย งบดุล ตอคณะฯ 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)  

8.1-4-1 รายงานรายรับ-รายจาย งบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได 
8.1-4-2 รายงานงบดุล 
8.1-4-3 รายงานรายรับ-รายจาย รายไตรมาส 
8.1-4-4 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-4-5 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
8.1-4-6 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือ (งบ
พิสูจนยอด) 
8.1-4-7 รายงานการประชุมคณะ วาระที ่4.1 
รายงานสถานะทางการเงิน  

  5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอยางตอเนื่อง  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดทําขอมูลทาง
การเงินของแตละเดือน โดยมีการนําเสนอขอมูล
ทางการเงินในลักษณะที่งายตอการตัดสินใจ 
นําไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย โดยมีการ
สรุปผลการดําเนินงานทางดานการเงินพรอมทั้ง
วิเคราะหสัดสวน รายรับ-รายจาย ผลกาํไร 
ขาดทุนอยางครบถวน และนําเสนอตอที่ประชุม
ประจําคณะฯ เปนประจําทุกเดือน ทั้งนี้การเงิน-
บัญชียังมีการทําระบบบัญชีสามมิติ เพื่อการ
ดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
(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, 8.1-5-8, 8.1-5-9)  

8.1-5-1 แผนกลยุทธการเงิน 
8.1-5-2 การวิเคราะหเปรียบเทียบรายงาน
รายรับ-รายจายกับงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได 
8.1-5-3 รายงานงบดุล 
8.1-5-4 รายงานรายรับ-รายจาย รายไตรมาส 
8.1-5-5 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-5-6 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
8.1-5-7 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือ (งบ
พิสูจนยอด) 
8.1-5-8 ระบบฐานขอมูลการบริหารทรัพยากร
องคการ (ERP) สูการปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญช ี 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
8.1-5-9 รายงานการประชุมคณะ วาระที ่4.1 
รายงานสถานะทางการเงิน 

  6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ที่สถาบันกําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit committee) โดยมีการ
แตงต้ังผูตรวจสอบภายในคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 
3017/2553 เพื่อดําเนินการตรวจสอบระบบ
การเงิน และบัญชีใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
ครบถวน (เอกสาร 8.1-6-1) และมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเงิน
ทดรองราชการตามบันทึกที ่
ศธ.1513.11101/0070 (เอกสาร 8.1-6-2) และ
มีการรายงานผลการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเงินฝากรายไดคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ตามบันทึกที ่ศธ.0513.11101/0365 
(เอกสาร 8.1-6-3) ใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งมีการ
รายงานผลการตรวจสอบ ความครบถวนถูกตอง
ทางการเงิน ตอผูบริหารของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร และมหาวิทยาลัยทราบเปนประจําทุกป  

8.1-6-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที ่
3017/2553 เร่ืองแตงต้ังผูตรวจสอบภายใน
ของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
8.1-6-2 บันทึกที ่ศธ 0513.10118/745 เร่ือง 
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  

  7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ  

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลทางการเงิน
ไปใชในการวางแผน และการตัดสินใจ ดังจะเห็น
ไดจากมีการบรรจุวาระประชุมเร่ือง การรายงาน
สถานะทางการเงิน (เอกสาร 8.1-7-1) โดยไดมี
การจัดทํารายงาน รายรับ-รายจาย งบประมาณ
แผนดิน งบประมาณเงินรายได ในการประชมุ
คณะกรรมการประจาํคณะฯ เปนประจําทุก
เดือน เพื่อใหผูบริหาร และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ รวมกันพิจารณาตัดสินใจ อยางโปรงใส
ตรวจสอบได (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)  

8.1-7-1 รายงานการประชุมคณะ วาระที ่4.1 
รายงานสถานะทางการเงิน 
8.1-7-2 การวิเคราะหเปรียบเทียบรายงาน
รายรับ-รายจายกับงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได 
8.1-7-3 รายงานงบดุล 
8.1-7-4 รายงานรายรับ-รายจาย รายไตรมาส 
8.1-7-5 รายงานลูกหนี้เงินยืม 
8.1-7-6 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
8.1-7-7 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือ  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 3 
ตัวบงชี้ โดยประกอบดวย ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตัวบงชี้ท่ี 9.2.1 รอย
ละของรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมตอรายวิชาท่ีคณะเปดสอนท้ังหมด 
และตัว บงชี้ท่ี  9.2.2 จํานวนโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรองคความรูดานสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมสู
สาธารณะ โดยในตัวบงชี้ท่ี 9.2.1 และ 9.2.2 ไมนํามาคิดคะแนน  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบงชี้ สกอ.  1 ตัวบงชี้  และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 หรือ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 7 หรือ 
8 ขอ 

มีการดําเนินการ 9 ขอ 

 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน ขอ 
ผลการประเมนิตนเอง 
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรใชระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดในทุกองคประกอบ โดยมีการแตงต้ัง
คณะทาํงานประกนัคุณภาพของคณะฯ และ
คณะกรรมการตรวจประเมนิภายในคณะ 
(เอกสาร 9.1-1-1, 9.1-1-4, 9.1-1-5) มีการ
กําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการ
ประกันคุณภาพต้ังแตระดับหนวยงานตามแผน 
(เอกสาร 9.1-1-2, 9.1-1-3) การตรวจสอบ
เพื่อใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงค  

9.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คร้ังที ่1/2557 วันที ่20 กุมภาพันธ2557 
9.1-1-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอ
จากรายงานผลการประเมิน(สปค.01) 
9.1-1-3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอจาก
รายงานผลการประเมิน (สปค.02)  
9.1-1-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
9.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรคร้ังที ่2/2557 วันที ่24เมษายน 2557 
วาระที ่3.4การติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและสํานักงาน
เลขานุการ  

  2 มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน  

คณะกรรมการประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีการระบุเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนวาระการติดตามงานประจําเดือนในที่
ประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ(เอกสาร 9.1-
2-1) ทั้งยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกัน

9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรปการศึกษา 
2556 วาระที ่6 เร่ืองติดตาม/พิจารณา
ประจําเดือน วาระยอยที ่6.1 การปฏิบัติตาม
แผนงาน/งานประกันคุณภาพ 
9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
คุณภาพการศึกษา และกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้
และเกณฑการประเมนิคุณภาพ (เอกสาร 9.1-2-
2, 9.1.2-3) มีการนําเสนอผานที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ และ
คณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา ตลอดจน
มีการมอบหมายใหทุกหนวยงานมีสวนรวมใน
การจัดทําการประกันคุณภาพ (เอกสาร 9.1-2-4) 
และคณะฯ ไดจัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
(เอกสาร 9.1-2-5) เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน
หนวยงานยอยของคณะฯ  

ประกันคุณภาพศึกษา คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คร้ังที1่/2557 วันที ่20กุมภาพันธ 2557 
วาระที ่1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และวาระที ่1.3 แนวทางการประเมินภายใน ป
การศึกษา 2556 
9.1-2-3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
9.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพศึกษา คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร คร้ังที1่/2557 วันที ่20กุมภาพันธ 2557 
วาระที ่2.1 การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ
การประเมินคุณภาพในแตละตัวบงชี้ 
9.1-2-5 คูมือการประกันคุณภาพของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2556  

  3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณของสถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการกําหนดเอก
ลักษณะของคณะฯ ที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงไดแก “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค 
สามคัคี” โดยเอกลักษณของคณะคือ 
“สถาปตยกรรมเพื่อส่ิงแวดลอม” และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของ
คณะที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยซ่ึง
ไดแกตัวบงชี้ที ่9.2.1 รอยละของรายวิชาที่บูรณา
การแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอมตอรายวิชาที่คณะเปดสอนทั้งหมด 
และตัวบงชี้ที ่9.2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพรองคความรูดานสถาปตยกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอมสูสาธารณะ(เอกสาร 9.1-3-1, 9.1-3-2)  

9.1-3-1 เอกสารแสดงอตัลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
9.1-3-2 เอกสารแสดงการกําหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

  4 มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา
สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพ โดยผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ กอน
จัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE 
QA Online (เอกสาร 9.1-4-1, 9.1-4-2, 9.1-4-
3) และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของคณะและระบบการ
ทํางานประกันคุณภาพฯ โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสาร 9.1-
4-4, 9.1-4-5, 9.1-4-6, 9.1-4-7, 9.1-4-8)  

9.1-4-1 รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
9.1-4-2 ระบบ CHE QA online 
9.1-4-3 เอกสารแสดงการสง สปค.01 - 02 แก 
มก. 
9.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที ่2/2557 
วันพุธที ่26 สิงหาคม 2557วาระที ่1.2.2 ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ป
การศึกษา 2555 
9.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรคร้ังที ่2/2557 วันที ่24เมษายน 2557 
วาระที ่3.1 เร่ือง การปรับแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556 และ 2557 เนื่องจากผลการ
ประเมินและการปรับการทํางานทางดานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
9.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที ่3/2557 
วันที ่30 เมษายน 2557 วาระที ่6.1.2 การปรับ
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 และ2557 
เนื่องจากผลการประเมินและการปรับการทํางาน
ทางดานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-4-7 บันทึกชวยจําการประชุมการจัดทํา
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
แผนปฏิบัติการประจําป 2557 วันที ่15 
กุมภาพันธ 2557 วารที ่2.3 การปรับแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 เนื่องจากผลการประกัน
คุณภาพประจําปการศึกษา 2554 
9.1-4-8 รายงานแผนและผลปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2556  

  5 มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และสงผลใหมกีารพฒันาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงชี ้ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจาก
การประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนา
คุณภาพ ไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใน
สวนที่รับผิดชอบโดยใหผลการดําเนินงาน
พัฒนาขึ้นจากปกอน โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะและคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยใน
การพิจารณาปรับปรุงนั้นทําทั้งในแผนปฏิบัติการ
ประจําปในปถัดไปและการพิจารณาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงในแผนปฏิบัติการประจําปในป
ลวงหนา 1 ป รวมถึงไดมีการปรับปรุงการทํางาน
ประกันคุณภาพจากปญหาและขอเสนอแนะในป
ถัดไปโดยผานคณะทํางานประกันคุณภาพและ
การประชุมวาระพิเศษเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป (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)  

9.1-5-1 หนังสือเวียนเร่ืองแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 
9.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
2/2557 วันพุธที ่26 สิงหาคม 2557วาระที่ 
1.2.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะวชิา ปการศึกษา 2555 
9.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรคร้ังที่ 2/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 
วาระที ่3.1 การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 และ 2557 เนื่องจากผลการประเมินและ
การปรับการทํางานทางดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
3/2557 วันที ่30 เมษายน 2557 วาระที ่6.1.1 
การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 2556 และ
2557 เนื่องจากผลการประเมินและการปรับ
การทํางานทางดานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-5-5 บันทึกชวยจําการประชุมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2557 วันที่ 15 
กุมภาพันธ 2557 วารที ่2.3 การปรับ
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 เนื่องจากผล
การประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2554 
9.1-5-6 รายงานแผนและผลปฏบิตักิาร
ประจําปงบประมาณ 2556 
9.1-5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 
3/2557 วันที ่30 เมษายน 2557 วาระที ่6.1.2
ผลตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 
2556 และ 2557 ที่ไดปรับเนื่องจากคะแนน
ประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

  6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีใชระบบสารสนเทศ
ที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ โดยเปนระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัย
จัดทําขึ้น และคณะมีการจัดทํา Website ของ
คณะ ซ่ึงสามารถใชรวมกันไดกับหนวยงานใน
คณะ (เอกสาร 9.1-6-1, 9.1-6-2)  

9.1-6-1 Website คณะ www.arch.ku.ac.th 
9.1-6-2 ระบบฐานขอมูลตางๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย  

  7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสงเสริมใหนิสิต 
คณาจารย และบุคลากรของคณะฯ มีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแจก
เอกสารคูมือการประกันคุณภาพ การสงเขารวม
รับฟงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน

9.1-7-1 เอกสารการมีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพตางๆกับทางมหาวิทยาลัย 
9.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรคร้ังที่ 1/2557 วันที่ 20กุมภาพันธ 
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดาํเนินงาน หลกัฐาน 
คุณภาพ การรวมเปนกรรมการและดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ (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)  

2557 วาระที ่2.7 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร ป
การศึกษา 2556 
9.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรคร้ังที่ 2/2557 วันที่ 24เมษายน 2557 
วาระที ่3.2 การปรับระบบการทํางานประกัน
คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2556 เนื่องจาก
ผลการประเมินและปญหาที่พบในปการศึกษา 
2555 
9.1-7-4 การเขารวมการประชุมชี้แจงตัวบงชี้
และเกณฑในการประเมินคุณภาพภายในป
การศึกษา 2556 
9.1-7-5 หนังสือเชิญตางๆ การเขารับการ
สัมภาษณการตรวจประเมินของคณะฯ (นิสิต 
บัณฑิต และผูใชบัณฑิต) 
9.1-7-6 หนังสือเชิญตางๆ การเขารับการ
สัมภาษณการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย 

  8 มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสงบุคลากรเขา
รวมประชุมประกันคุณภาพระหวางคณะ/
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางเครือขายการประกัน
คุณภาพ ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ภายในเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการ
ทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง (เอกสาร 9.1-8-1, 
9.1-8-2, 9.1-8-3, 9.1-8-4)  

9.1-8-1 เอกสารการเขารวมการประชุม 
สัมมนาอบรม แลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน 
9.1-8-2 หนังสือตอบรับการเขารวมแลกเปล่ียน
ความรูดานประกันคุณภาพในโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพฯ 
9.1-8-3 หนังสือความรวมมือเครือขายประกัน
คุณภาพ มก. 
9.1-8-4 หนังสือเชิญและเอกสารการเขารวม
ประชุมสภาคณบดีสถาปตยกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

  9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีการทํางานวิจัย
ทางดานประกันคุณภาพฯ โดยสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรภายในคณะในเร่ืองของ
แนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพใน
คณะฯ และไดนําผลการวิจัยมาปรับปรุงคูมือการ
ประกนัคุณภาพของคณะฯ เพื่อนํามาใชในป
การศึกษา 2556 และไดทําการเผยแพรแก
หนวยงานภายใน ทั้งนี้ คณะไดมีการนําเสนอ
ผลงานและเผยแพรในโครงการรางวลัคุณภาพ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 7 ประจําป 
2556 รางวัลประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน (เอกสาร 
9.1-9-1, 9.1-9-2, 9.1-9-3)  

9.1-9-1 ขอเสนอโครงการวิจัยทางดานการ
ประกันคุณภาพ 
9.1-9-2 รายงานวิจัยประกันคุณภาพ: คูมือการ
ประกนัคุณภาพของคณะฯ ประจําปการศึกษา 
2556 ที่แจกใหกับหนวยงานภายในคณะ 
9.1-9-3 การนําเสนอผลงานในโครงการรางวัล
คุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 7 
ประจําป 2556 ประเภทที ่4 แนวปฏิบัติที่ดี
หรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการ โดยได
เผยแพรผลงานในรูปแบบโปสเตอรและเลม
เอกสารรายงานวิจัยประกันคุณภาพของคณะฯ 
ใหกับผูเขารวมงาน  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

8 ขอ 9 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00180/&#3619;&�
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 

 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2.1 (คณะ) รอยละของวิชาท่ีบรูณาการแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิง่แวดลอมตอรายวิชาท่ีคณะเปด

สอนท้ังหมด 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวารอยละ 20 รอยละ 20-29 รอยละ 30-39 รอยละ 40-49 รอยละ 50 ขึ้นไป 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

คํานวณคารอยละของรอยละของรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมตอรายวิชา
ท่ีคณะเปดสอนท้ังหมด 
รอยละรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมตอรายวิชาท่ีคณะเปดสอน = 
 

จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม X 100 
รายวิชาท่ีคณะเปดสอน 

 ผลการประเมนิตนเอง 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน จํานวนท่ีกรรมการยืนยัน 

จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิดความเปน
สถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม 

126 126 126 

รายวิชาท่ีคณะเปดสอน 184 184 184 
 
ตัวตั้ง= 0.000  ตัวหาร =0.000  ผลลัพธ = (จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม= 126/
จํานวนรายวิชาท่ีคณะเปดสอนท้ังหมด = 184)=มีคาเทากับ รอยละ 68.48 เมือ่เทียบคารอยละ 50 เทากบั 5 คะแนน จึงมีคา
เทากบั 5 
 
ผลการดําเนนิงาน  

ในปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม  
จาํนวน 126 รายวิชา มี รายวิชาท่ีคณะเปดสอนท้ังหมด  จาํนวน 184 รายวิชา คิดเปน รอยละ  68.48  โดยเปนรายวิชาในหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตรอยละ 6 0.60  เปนรายวิชาในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตคิดเปนรอยละ 69 .00 เปน
รายวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) รอยละ  100 เปนรายวิชาในหลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑิตรอยละ 75.00 และเปนรายวิชาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดลอมสรรคสรางรอยละ 50.00 
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รายการหลกัฐาน 
9.2.1-1 ตารางแสดงรายช่ือวิชาท่ีเปดสอนในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยระบุสถานะการบูรณาการ 
 แนวคิดความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม  
9.2.1-2 ประมวลการสอนรายวิชาเทคโนโลยีทางอาคารท่ีเหมาะสม 
9.2.1-3 ประมวลการสอนรายวิชาการจําลองเพ่ือประเมินสมรรถนะดานสภาพแวดลอมของการออกแบบ 
9.2.1-4 ประมวลการสอนรายวิชาประยุกตนวัตกรรมเทคโนโลยีทางอาคาร 
9.2.1-5 ประมวลการสอนรายวิชาการออกแบบตอบสนองสภาพแวดลอม 
9.2.1-6 ประมวลการสอนรายวิชาการออกแบบจากวัสดุเหลือใช 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 69 (จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิด
ความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม=126/จํานวนรายวิชาท่ี
คณะเปดสอนท้ังหมด = 184)=มีคา
เทากับ รอยละ 68.48เมื่อเทียบคารอย
ละ 50 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคา
เทากับ 5.000 

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 70 (จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิด
ความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม=126/จํานวนรายวิชาท่ี
คณะเปดสอนท้ังหมด = 184)=มีคา
เทากับ รอยละ 68.48 เมื่อเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคา
เทากับ 5.000 

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

รอยละ 70 (จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการแนวคิด
ความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม=126/จํานวนรายวิชาท่ี
คณะเปดสอนท้ังหมด = 184)=มีคา
เทากับ รอยละ 68.48 เมื่อเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคา
เทากับ 5.000 

5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2.2 (คณะ) จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรองคความรูดานสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมสูสาธารณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 
 

หมายเหตุ 
 

เกณฑมาตรฐาน จํานวนโครงการและกิจกรรมท่ีมีการเผยแพรองคความรูดานสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมสูสาธารณะ 

  ผลการประเมนิตนเอง 

กก. ตน ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   จํานวนโครงการและกิจกรรมที่มีการ
เผยแพรองคความรูดานสถาปตยกรรม
เพื่อส่ิงแวดลอมสูสาธารณะ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมโีครงการและ
กิจกรรมที่มีการเผยแพรองคความรูดาน
สถาปตยกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมสูสาธารณะ
จํานวน 12 โครงการ ไดแก โครงการ 20 ปคณะ 
ซ่ึงมีการเสวนาและการจัดนิทรรศการจาก
สาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา กิจกรรมการจัด 
Exhibition และงานสัมมนา นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมการจัด Exhibitionในงานตางๆ อาทิ
เชน กิจกรรมการจัด Exhibition ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางอาคาร ในงานเกษตรแฟร 
กิจกรรมการจัด Exhibition ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางอาคาร  ณ. Korea (รางวลั
ชนะเลิศนวัตกรรม ระดับนานาชาติ อ ดร โสภา) 
กิจกรรมการจัดนิทรรศการและขายหนังสือใน
งานอาษา2014 นอกจากนี้คณะฯ ไดมีการจัด
โครงการทัศนศึกษาดูงานตางๆ อาทิเชน 
โครงการทัศนศึกษาดูงานเมสัน อะคูสติกส 
ประจําปการศึกษา 2556โครงการ
ประชุมสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทงอาคาร 
BTAC ณ ขอนแกนซ่ึงเปนการนําเสนอ
ผลงานวิจัย รวมถึงดูงานอาคารเขียวและ
แลกเปล่ียนความรูดานสถาปตยกรรมสีเขียวและ
เทคโนโลยีทางอาคารกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และ
เปนการเผยแพรแนวความคิดสถาปตยกรรมสี
เขียวแกบุคคลภายนอกอีกดวย รวมถึงทาง
คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
เขียนบทความวิชาการและการส่ือสารงานเชิง
เทคนิค เพื่อเปนการจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธทางดานสถาปตยกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอมและมีการไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการแก
สาธารณะชน และมีการจัดอบรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมส่ิงแวดลอมแก
บุคคลภายนอก นิสิตและอาจารยเชนกัน 
(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, 9.2.2-12, 9.2.2-13) 

9.2.2-1 ตารางรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่
มีการเผยแพรความรูดานสถาปตยกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอมสูสาธารณะ 
9.2.2-2 โครงการ 20 ปคณะ โดยภาพรวม 
9.2.2-3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการและขาย
หนังสือในงานอาษา 2014 
9.2.2-4 โครงการทัศนศึกษาดูงานเมสัน อะคู
สติกส ประจําปการศึกษา 2556 
9.2.2-5 โครงการประชุมสัมมนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีทงอาคาร BTAC ณ ขอนแกน 
9.2.2-6 รายวิชา 01247592 การเขียน
บทความทางวิชาการและการส่ือสารงานเชิง
เทคนิก 
9.2.2-7 กิจกรรมการจัด Exhibition และงาน
สัมมนา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 
ในงาน 20 คณะ 
9.2.2-8 กิจกรรมการจัด Exhibition ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ในงานเกษตร
แฟร รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับ
บัณฑิตศึกษา 
9.2.2-9 กิจกรรมการจัด Exhibition ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร  ณKorea 
รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม ระดับนานาชาติ    
อ.ดร.โสภา 
9.2.2-10 การอบรมการใชโปรแกรมเพือ่
อาคารประหยัดพลังงาน (BIM) อ ดร ศิรเดช 
9.2.2.11 โครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร0 “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น 2556” รุนที่ 3 
(Sustainable Planning for Local 
Administration - SPA2013 the Third) 
หัวขอ0 

9.2.2-12  โครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร0

“รถไฟสายความสุข ผสานวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจจากรางสูเมือง” (Happy Journey: 
Reviving City through Rail 
Development) 

 “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น” (Sustainable 
Planning for Local Administration – 
SPA2014) หัวขอ0 “การสรางหุนสวนใหมเพื่อ
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กก. ตน ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การเติบโตอยางชาญฉลาด ในสหรัฐอเมริกา” 
(Making New Partners for Smart Growth 
in the USA) 
9.2.2-13 โครงการฝกอบรมและดูงาน 
หลักสูตร0 “การวางผังอยางยั่งยืนสําหรับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น รุนพิเศษ” 
(Sustainable Planning for Local 
Administration – SPA2014extra) หัวขอ0 “
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชนระบบ
ราง” (Transit Oriented Development: 
the Rail) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

7 โครงการ 11 โครงการ 5.00 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

11 โครงการ 10 โครงการ 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

11 โครงการ 10 โครงการ 5.00 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑๕ (สมศ.) ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตนสงักดั 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมนิ ใชคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ 
กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวท่ีกําหนด
ในระดบัสถาบัน 
ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงช้ีน้ันมาใชแทน 

เกณฑมาตรฐาน เชงิปริมาณ 

ผลการคํานวณ 

ตัวตั้ง= 4.757 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ = (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.757/จาํนวนป = 
1 ป)=4.757 
 
ผลการดําเนนิงาน  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด เทากับ 4.76 
 
รายการหลกัฐาน 
15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

http://www.cheqa3.ku.ac.th/FileStore/2555/00200/00180/SAR%20Arch%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B255(16_6_56)%20(1).pdf�
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

4.65 (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด=4.78/จาํนวนป =1ป)=4.78 

4.78 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมนิตนเองปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลเุปาหมาย 

คะแนน 4.88 (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด=4.757/จาํนวนป =1ป)=4.757 

4.76 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี ้

เปาหมาย  ผลดําเนนิการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปาหมาย 

คะแนน 4.88 (ผลรวมคะแนนประเมนิประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด=4.63/จาํนวนป =1ป)=4.63 

4.63 ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ / ขอสงัเกต : 
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บทท่ี 3  
สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก 
มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร
จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชื้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
24 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 
ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย 
และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. จํานวน 23 
ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 1 4 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 37 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71 
ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.63  ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคณุภาพ (ป.2) 
องคประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 2 3.82 4.50 4.55 4.36 การดําเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 
องคประกอบท่ี 5 - 5.00 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.80 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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องคประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

4.11 4.89 4.65 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดมีาก 

    

 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
4.36 อยูในระดับดี  โดยเปนผลการประเมินดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 4.50 
และ 4.55 อยูในเกณฑดี ดี และดี มาก ตามลําดับ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีระบบและกลไกในการ
ดําเนินการพัฒนาปรัชญาแนวคิดดานความยั่งยืนและสภาพแวดลอมอยางเปนรูปธรรมในการเรียนการสอน มี
กระบวนการการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง มีการสงเสริมใหนิสิตเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห และการวิจัย มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทําใหนิสิตเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริงและมีประสบการณตรง 
กระบวนการเรียนการสอนสงเสริมการปฏิบัติและประสบการณทางวิชาชีพโดยมีสวนรวมจากผูเชี่ยวชาญและชุมชน
ภายนอก นิสิตไดรับรางวัลทางดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ชวยสรางชื่อเสียงใหคณะฯ อยาง
สมํ่าเสมอ โครงการของนิสิตและคณะมีความหลากหลายและสรางสรรค แสดงออกซ่ึงการประยุกตความรู ความ
เชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะของคณะเพ่ือประโยชนของสังคม โครงการของคณะมีการสรางเครือขายความรวมมือกับ
องคกรภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติ คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือ รักษาไวซ่ึง
ความสัมพันธอันดีกับศิษยเกามีโครงการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่องในดานกระบวนการ 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00  อยูใน
ระดับดีมาก โดยเปนผลการประเมินดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 และ
5.00 อยูในเกณฑดีมากท้ังหมด หากพิจารณาในแตละประเด็นพบวา ดานปจจัยนําเขาคณะไดดําเนินการปรับปรุง
แกไขขอบกพรองจากปท่ีผานโดยการหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ดาน
กระบวนการคณะมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีดีอยูแลว  สวนดานผลผลิตคณะมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรคอนขางนอย ซ่ึงจะเรงหามาตรการเพ่ือสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานและนําผลงานไปตีพิมพใหมากข้ึน 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ภาพรวมผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับดี โดยเปนผลการประเมินดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 
4.00 อยูในเกณฑดีมาก และดี ตามลําดับ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการใหบริการทาง
วิชาการครอบคลุมในทุกองคประกอบตั้งแตมีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมในการจัดทํานโยบาย แผน
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กลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมไปสูการบูรณาการองคความรูดานการเรียนการสอน
และงานวิจัยรวมกับงานบริการทางวิชาการและมีการจัดทําผลการประเมิน เพ่ือจะเปนขอมูลในการนําไปพัฒนาและ
ปรับแกไขงานบริการวิชาการใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต รวมท้ังมีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคมสูงสุดโดยการสํารวจความตองการของผูรับบริการ เพ่ือกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการใหสอดคลองตามแนวคิดและปรัชญาของคณะ 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ภาพรวมผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก โดยเปนผลการประเมินดานกระบวนการและผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
และ 5.00 อยูในเกณฑดีมากท้ังหมด ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังบูรณา
การกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ อยางเปนรูปธรรม 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2  

ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐานอุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1 - - 4.74 4.74 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 4.80 4.98 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข 4.11 4.78 4.32 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

4.11 4.89 4.65 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดมีาก 

    

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี้ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4. 74 อยูในระดับดีมาก  
สะทอนใหเห็นวาคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีศักยภาพในการพัฒนานิสิตเพ่ือใหไดรับความรูความสามารถในเชิง
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง โดยคณะมีการจัดการเรียนการสอน
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เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด ซ่ึงจะเห็นไดจากการไดงานทําของบัณฑิต 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4. 76 อยู
ในระดับดีมาก โดยเปนผลการประเมินดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 4.89 และ 
4.56 อยูในเกณฑดี ดี มาก และดี มาก ตามลําดับ หากพิจารณาในแตละประเด็นพบวา ผูบริหารมีการดําเนินการ
เปนไปตามหลักธรรมาภบิาล มีวิสัยทัศนในการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการดําเนินงานถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ รวมท้ังมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงนําไปสูการดําเนินงานการประกันคุณภาพตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดครบทุกองคประกอบ 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก โดยเปนผลการประเมินดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และ 5.00 อยูในเกณฑดีมากท้ังหมด สะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกระบวนการและกลไก
บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรูพัฒนา 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และ
ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71  
ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.63          
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 

ตารางที่ 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

มมุมองดานการบริหารจดัการ 
 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนนิงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1.ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.83 4.53 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2.ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.93 4.91 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4.ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

3.21 5.00 4.65 4.38 การดําเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกมมุมอง 

4.11 4.89 4.65 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดมีาก 
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 คณะสถาปตยกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน 
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี้  

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4. 67 อยูในระดับดีมาก 
โดยผลการประเมินดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 และ 4.58 อยูในระดับดีมาก ท้ังหมด
สะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงมีบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มีการ
จัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา สงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา ตอลดจนมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
คณะ รวมท้ังมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย พรอมท้ังสงเสริมใหอาจารยประจํามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยไปเปนท่ี
ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4. 91 อยูในระดับดีมาก โดยผล
การประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 4.89 และ 4.91 อยูในระดับดีมาก 
ท้ังหมด สะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการครบ 4 พันธกิจ 
รวมท้ังมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพเพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดครบถวน ตลอดจนมีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
เพ่ือเสนอตอกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ท่ีจะมาตรวจประเมินคุณภาพคณะ เพ่ือคณะจักไดนํา
ผลการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

3. ดานการเงิน พบวา ภาพรวมเปนผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก โดยผลการ
ประเมินดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  และ 5.00 อยูในระดับดีมาก ท้ังหมด สะทอน
ใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีจํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนดานกระบวนการคณะมีการจัดทํารายงานการเงินท่ี
แสดงถึงการมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายอยางมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเปนธรรมอยางชัดเจน 
รวมท้ังการนํารายงานการเงินไปวิเคราะหอยางมีระบบ ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบการใชเงินทุกประเภท 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมเปนผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู
ในระดับดี โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.23 5.00 และ 4.65 
อยูในระดับพอใช ดีมาก และดีมาก ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีสัดสวนของอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเทียบเทา และสัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยยังมีนอย ในสวนผลการประเมินดานกระบวนการ
และผลผลิตมีกระบวนการสงเสริมการจัดการความรู และสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
และมีการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมท้ังการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสถาปตยกรรมศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
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มาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4 

ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนนิงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา 

- - -     

 (1) ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 (2) ดานวิชาการ 3.23 4.33 3.59 3.84 การดําเนินงานระดับด ี

 (3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 4.88 4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.82 4.82 4.20 4.55 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

- - -     

 (1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.74 4.84 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

 (3) ดานการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 4.73 4.84 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 4.11 4.89 4.65 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 
ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน
ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดมีาก 

    

 คณะ สถาปตยกรรมศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน 
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี้  

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย  

- ดานกายภาพ พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก สะทอนใหเห็น
วา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีอาคารเรียนและหองสําหรับใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ี
เหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจําและนิสิตของคณะ  รวมท้ังมีการจัดใหบริการหองสมุด  หองคอมพิวเตอร และ
หอง Studio ใหแกนิสิต ท้ังนี้ อาคารและบริเวณอาคารมีความม่ันคง ปลอดภัย ถูกสขุลกัษณะ 

- ดานวิชาการ พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.84 อยูในระดับดี โดยผลการประเมิน
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.23 4.33 และ 3.59 อยูในระดับพอใช ดีมาก และดี 
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ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองการศึกษาท่ีดี  มีการ
บริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท้ังในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต แต
สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและเทียบเทา และสัดสวนของอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยยังมีอยูนอย 

- ดานการเงิน พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดทํารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจาย
อยางมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมท้ังการนํารายงานการเงินไปวิเคราะหอยางมีระบบ 
ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบการใชเงินทุกประเภท 

- ดานการบริหารจัดการ พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4. 97 อยูในระดับดีมาก โดย
ผลการประเมินดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4.80 อยูในระดับดีมากท้ังหมด สะทอนให
เห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการความรูเพ่ือใหไดรับความรูท่ีหลากหลายนอกเหนือจาก
การศึกษาในชั้นเรียนดวยการฝกปฏิบัติจริง และรับความรูจากหนวยงานภายนอก รวมท้ังมีการสนับสนุนการใช
ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตอ การคนควาหาขอมูล และสรางระบบเครือขายกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงาน และภายในหนวยงาน 
เพ่ือปองกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย.  

- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4. 84 อยูในระดับดีมาก โดยเปน
ผลการประเมินดานกระบวนการและผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4. 74 อยูในเกณฑดีมาก ท้ังหมด สะทอนให
เห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการ
รับนิสิตและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ  และสามารถผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ
จุดเนนของคณะ  ซ่ึงตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด  มีการเผยแพรหลักสูตรตอสาธารณะ  มีการสงเสริมการจัดกิจกรรม
และพัฒนาการเรียนรูใหแกนิสิตท้ังในและนอกสถานท่ี 

- ดานการวิจัย พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก โดยเปนผลการ
ประเมินดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 และ 5.00 อยูในเกณฑดีมาก ท้ังหมด 
สะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีมาตรการในการหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการตามนโยบาย  แผน 
งบประมาณ  มีการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย  และบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย 
สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ  และงาน
ริเริ่มสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน  สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิด
ประโยชนแกสาธารณชน 

- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูใน
ระดับดี โดยเปนผลการประเมินดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 4.00 อยูในเกณฑดีมาก 
และดี ตามลําดับ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการใหบริการทางวิชาการครอบคลุมในทุก
องคประกอบตั้งแตมีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมในการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมไปสูการบูรณาการองคความรูดานการเรียนการสอนและงานวิจัยรวมกับ
งานบริการทางวิชาการและมีการจัดทําผลการประเมิน  เพ่ือจะเปนขอมูลในการนําไปพัฒนาและปรับแกไขงาน
บริการวิชาการใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต รวมท้ังมีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
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สูงสุดโดยการสํารวจความตองการของผูรับบริการ เพ่ือกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการให
สอดคลองตามแนวคิดและปรัชญาของคณะ และประชาสัมพันธผลของงานบริการวิชาการผานชองทางตางๆ ท่ี
สามารถใหผูท่ีตองการรับบริการวิชาการรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ภาพรวมผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูใน
ระดับดีมาก โดยเปนผลการประเมินดานกระบวนการ และผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 5.00 อยูในเกณฑดี
มากท้ังหมด ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนในการนํา
ทักษะความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนท้ังโดยทางตรงและทางออม เพ่ือให
ผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหมีความรู และปลูกฝงจิตสํานึกใหนิสิตเรียนรูวัฒนธรรม โดยจะเห็นไดจากโครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ ท่ีทางคณะจัดใหกับนิสิต 

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ  

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ี
ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
  จุดแข็ง  

1. มีการทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได 

2. มีการเชื่อมโยงแผนตางๆไวดวยกัน และมีการบูรณาการดําเนินการระหวางแผน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. การจัดทําปฏิทินระบุรอบของการจัดทําแผน เพ่ือใหผูรับผิดชอบมีเวลาในการไตรตรองโครงการตาม
เสนอ 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. ขาดกลไกในการสรางความเขาใจในการนําแผนไปปฏิบัติ 

  ขอเสนอแนะ 
1. ปจจุบันคณะฯมีการถายทอดแผนสูคณาจารย บุคลากร และนิสิต โดยผานผูรับผิดชอบ บอรด

ประชาสัมพันธและเว็บไซท หากแตยังขาดการทําความเขาใจแผนไปสูทุกภาคสวน ซ่ึงคณะฯควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความมุงหวังรวมกันอยางชัดเจน 

  แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. การจัดทําประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2. การบูรณาการแผนตางๆ ไดแก แผนกลยุทธ แผนพัฒนา แผนเชิงรุก แผนปฏิบัติการ แผนจากการ

ประกันคุณภาพ ไวดวยกัน 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง  

1. หลักสูตรท่ีเปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี
คณะกรรมการกํากับในระดับคณะและหลักสูตรเพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอและเปนไปตามกําหนด 
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2. คณะมีแผนและการดําเนินงานดานวิชาการโดยมีการทบทวนเปาหมายและผลการดําเนินงานของ แต
ละหลักสูตรรวมกันท้ังคณะเพ่ือการพัฒนาดานวิชาการและพัฒนาอาจารยใหพรอมสําหรับการสราง 
ความกาวหนาทางวิชาการและการบูรณาการภายในคณะ  

3. คณะมีระบบสนับสนุนและติดตามเรื่องการพัฒนาอาจารยโดยเฉพาะดานการขอตําแหนงทางวิชาการ
และมีการสงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของอาจารยและบุคลากรดานวิชาการอยางเปนรูปธรรม 
อาทิ โครงการสงเสริมการเขียนหนังสือและตํารา 

4. คณะมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการประชุมปรับแผนที่เนนการมีสวนรวมของคนในองคกร 

5. มีปรัชญา เปาหมาย และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีชัดเจนทุกหลักสูตร 
6. มีระบบและกลไกในการดําเนินการพัฒนาปรัชญาแนวคิดดานความยั่งยืนและสภาพแวดลอมอยางเปน

รูปธรรมในการเรียนการสอน  
7. มีกระบวนการการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการทําวิจัยสถาบันเพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
8. หลักสูตรและรายวิชาสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะทางปญญาการคิดการวิเคราะหวิจัยของนิสิต  
9. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการทุกหลักสูตรทําใหนิสิตเกิดการ

เรียนรูจากสถานการณจริงและมีประสบการณตรง 
10. กระบวนการเรียนการสอนสงเสริมการปฏิบัติและประสบการณทางวิชาชีพโดยมีสวนรวมจาก

ผูเชี่ยวชาญและชุมชนภายนอก 
11. คณะเนนการมีสวนรวมมีหลายชองทางในการแสดงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากร  
12. มีการพัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงดานกายภาพเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรูของนิสิตและสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของอาจารยและบุคลากร 
13. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
14. นิสิตไดรับรางวัลทางดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมชวยสรางชื่อเสียงใหคณะฯอยาง

สมํ่าเสมอ 
15. โครงการของนิสิตและคณะมีความหลากหลายและสรางสรรคแสดงออกซ่ึงการประยุกตความรูความ

เชี่ยวชาญในศาสตรเฉพาะของคณะเพ่ือประโยชนของสังคม 
16. โครงการของคณะมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
17. คณะมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือและรักษาไวซ่ึงความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา  
18. คณะมีการเผยแพรองคความรูดานสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมตอสาธารณะ  

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ควรเนนการพัฒนาดานสภาพแวดลอมท่ีสื่อถือความเปนคณะดานการออกแบบ สรางบรรยากาศความ

สรางสรรคและเอกลกัษณของคณะ “สถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม” 
2. ควรมีระบบการติดตามและกระตุนโครงการท่ีสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารยและ

บุคลากรอยางตอเนื่อง 
3. ควรมีการเผยแพรองคความรูและโครงการของคณะท่ีเนนความเปนสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมใน

ลักษณะท่ีมีการประยุกตกับงานจริงสูสังคมมากข้ึน 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกยังมีจํานวนนอย แมจะผานเกณฑแตสวนหนึ่งเปน อาจารยอาวุโส
โดยอาจารยรุนใหมยังมีคุณวุฒิปริญญาโทท่ีตองไดรับการพัฒนาคุณวุฒิ อีกเปนจํานวนมาก  
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2. อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมีสัดสวนนอย ไมไดตามเกณฑของมหาวิทยาลัยกลุม ง  
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตร นอยกวา

รอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใชเวลาศึกษาในหลักสูตรนานและเรียนจบไมตรงตามเปาหมาย เนื่องจาก

ประกอบอาชพีนอกเวลา 
5. คณาจารยมีภาระงานมาก ไมมีเวลาในการสรางงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ อ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตอ

การขอตําแหนงทางวิชาการ 
6. ท้ังคณาจารยและนิสิตยังมีการผลิตผลงานเขียนบทความทางวิชาการ งานตีพิมพ เปนจํานวนนอย และ

ไมใชวารสารระดับนานาชาติ 
7. การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนยังไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ท้ังดวยปจจัยภายในคณะ 

ไดแก เวลาและภาระงาน และปจจัยภายนอกคณะ เชน การขาดผูทรงคุณวุฒิผูพิจารณาผลงานในสาย
วิชาท่ีขอตําแหนงทางวิชาการและการพิจารณาผลงานใชระยะเวลานาน 

8. ขาดระบบและกลไกการติดตามการนําผลหลังรับการอบรมไปใชในการพัฒนางาน  
9. จํานวนนิสิตท่ีเขาประเมินรายวิชายังมีจํานวนนอย 
10. การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนยังมีจํานวนนอย 
11. ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานการเรียนการสอน  
12. โครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมจริยธรรมนิสิตมีเปนจํานวนมาก แตมีการติดตาม ประเมินผล

ตามเปาหมายไมครบถวน 
  ขอเสนอแนะ 

1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
2. สงเสริมใหอาจารยขอประเมินการสอนและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามรอบระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 
3. หามาตรการและกลยุทธในการสงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหไดตามแผนและระยะเวลา  
4. พิจารณาและปรับแผนการรับนิสิตของทุกหลักสูตร เพ่ือเนนการวิจัยใหมากข้ึน  
5. หามาตรการควบคุมและกระตุนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเรียนจบตามกําหนด  
6. จัดสรรและกระจายภาระงานอยางเปนธรรม จัดลําดับความสําคัญของภาระงานอาจารยใหเหมาะสม

กับจํานวนนิสิตและหลักสูตร และบูรณาการงานเพ่ือลดเวลา แตไดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
7. หามาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหท้ังคณาจารยและนิสิตผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะในระดับ

นานาชาติ 
8. จัดการอบรมอยางตอเนื่องและปรับปรุงระบบและกลไกการติดตามการนําผลการอบรมไปพัฒนางาน  
9. สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. หารายไดเพ่ือนํามาพัฒนาอาคารสถานท่ี จัดหาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการเรียนการ

สอนใหพอเพียงแกความตองการ 
11. เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมดานจริยธรรมตางๆ  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. มีการเนนเอกลกัษณของคณะ คือ ”สถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม”โดยบูรณาการกับการเรียนการ

สอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทํากิจกรรมตางๆ 
2. มีโครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอาจารยและบุคลากรอยางเปนรูปธรรม  
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง  

1. มีการจัดทําแผนโครงการหรือกิจกรรมดานกลุมงานพัฒนานิสิต แผนงานดานกิจการนิสิต ประจําป 
2555-2556 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนิสิตของคณะฯ โดยท่ีโครงสรางของคณะกรรมการมีนิสิตเปน
หนึ่งในคณะกรรมการเพ่ือเปนโครงสรางในการประสานระหวางสโมสรนิสิตกับทางคณะฯ และมีการ
ใหบริการดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการพ้ืนฐานของนิสิต และมีการใหบริการดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

3. มีการจัดโครงการเพ่ือการเรียนรูและสงเสริมประสบการณทางวิชาชีพสถาปตยกรรม และภูมิ
สถาปตยกรรมแกนิสิต 

5. มีระบบการใหคําปรึกษา โดยมีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําแก
นิสิต 

6. มีระบบการใหความรูทางดานการประกันคุณภาพกิจการนิสิตแกนิสิต เพ่ือใหนิสิตนําไปใชในการทํา
โครงงานกิจกรรมตางๆไดอยางเปนระบบและมาตรฐาน และมีระบบการถายทอดองคความรูของการ
ประกันคุณภาพกิจการนิสิตตอไปยังนิสิตรุนตอไป 

  จุดท่ีควรพัฒนา  
1. พัฒนาการระบบจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบมากข้ึน 
2. พัฒนารูปแบบการตั้งโครงการกิจกรรมตางๆใหนิสิตใหแตละชั้นปมีสวนรวมในการเปนคณะทํางานมากข้ึน 

เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูในการทํากิจกรรมใหแกนิสิตรุนนองอยางเปนระบบและมีความชัดเจน
มากข้ึน 

3. พัฒนาปฏิทินกิจกรรมนิสิตในแตละป โดยใหสอดคลองกับตารางสอนของคณะฯมากข้ึน 
4. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธกิจกรรมนิสิตภายในคณะฯใหเปนลักษณะเชิงรุกมากข้ึน  
5. พัฒนาหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหชัดเจนมากข้ึน 

  ขอเสนอแนะ 
1. ระบบในการจัดเก็บขอมูล ควรทําการจัดเก็บท้ังในรูปแบบท่ีเปนเอกสารจริง และซอฟทไฟล โดยท่ี

ลักษณะการเก็บขอมูลควรสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพกิจการนิสิต  
2. ในการจัดตั้งโครงการในแตละโครงการควรประกอบดวยคณะทํางานท่ีมาจากตัวแทนในแตละชั้นป  
3. ใหจัดการประชุมกิจการนิสิตกับทางสโมสรนิสิต เพ่ือกําหนดตารางกิจกรรมประจําปใหสอดคลองกับ

ตารางสอน กอนเปดเรียนทุกปการศึกษา 
4. เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมนิสิต ใหกับนิสิต บุคลากร และอาจารย

ภายในคณะฯทราบขอมูลมากข้ึน เชน การประชาสัมพันธบนเวปไซดคณะ หรือเฟซบุค เปนตน ซ่ึงเปน
ชองทางนอกเหนือจากบอรประชาสัมพันธ 

5. กําหนดแนวทางอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหชัดเจนมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง  

1. มุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาคารท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึง
ปจจุบันปญหาดานสภาพแวดลอมเปนสิ่งท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญเปนอยางมาก 

2. มีอุปกรณและเครื่องมือในการตรวจวัดและทดสอบสมรรถนะอาคารท่ีหลากหลายและทันสมัย  
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3. มีการสรางแรงจูงใจโดยการเชิดชูและใหรางวัลผูมีผลงานวิจัยโดดเดน 
4. นิสิตและอาจารยมีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
5. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ (นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยพ่ีเลี้ยง) พรอมระบบสนับสนุนใหทําการ

วิจัย  
6. มีอาจารยรุนใหมจํานวนมาก 
7. มีอาจารยประจําท่ีทํางานวิจัยตอเนื่องเกินรอยละ 50 ของจํานวนอาจารยท้ังหมด และมีอาจารย

นักวิจัยชาวตางประเทศประจํา 
8. ภารกิจดานการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ และความรวมมือดานอ่ืน ๆ มีโอกาสในการตอยอด

เปนผลงานวิจัยไดท้ังใน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ จัดทําฐานขอมูลทุนวิจัยและการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย และวารสารวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติใหทนัสมัย 

2. สงเสริมใหนิสิตทําบทความวิชาการในระดับนานาชาติ 
3. วางแผนการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจดานการวิจัยและมีการติดตามผลใหบรรลุแผนอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. อาจารยมีภาระงานมากและสวนใหญมีตําแหนงในระดับผูบริหาร 
2. บุคลากรฝายสนับสนุนท่ีสามารถแบงเบาภาระงานของอาจารยมีนอย 
3. คณาจารยบางสวนไมทราบวาจะนํางานท่ีเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบัติวิชาชีพมาใชใหเปน

ประโยชนเปนผลงานทางวิชาการไดอยางไรบาง 
4. การนําองคความรูไปเผยแพรยังจํากัด 

  ขอเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงเนนเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ จึงมีแนวโนมท่ีจะไดรับทุน

สนับสนุนในดานตางๆเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานวิจัยของนิสิตและอาจารยมากข้ึน และการท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะตองเปนมหาวิทยาลัยในกํากับในอนาคต ประกอบกับการเขาสู ASEAN 
จะทําใหเกิดแรงผลักดันใหมีการทําวิจัยมากข้ึน  เพ่ือใหสามารถแขงขัน และอยูรอดได จึงควรเตรียม
ความพรอมในเรื่องของทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยท้ังสถานท่ี กําลังคนและวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  

2. ควรจัดใหมีการจัดสรรและกระจายภาระงานอยางเปนธรรม จัดลําดับความสําคัญของภาระงาน

อาจารยใหเหมาะสมกับจํานวนนิสิตและหลักสูตร และบูรณาการงานเพ่ือลดเวลา แตไดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุด 

3. จัดระบบผูชวยวิจัยจากรายไดในการทําวิจัยหรือการพัฒนาวิชาการเพ่ือชวยคณาจารยทําวิจัย 

4. จัดใหมีสถานท่ีทําวิจัยท่ีผูชวยวิจัยจะสามารถใชเปนท่ีทํางานได และสามารถทํางานนอกเวลาไดดวย 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการ (CARAS)และศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT) 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  จุดแข็ง  

1. มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการสถาปตยกรรมศาสตร (CARAS) ซ่ึงเปนหนวยงานภายในและไมแบง
หนวยราชการในการดําเนินการใหบริการทางวิชาการใหกับหนวยงานภายในและภายนอก
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มหาวิทยาลัยและประสานงานกับสาขาวิชาของคณะในการสนับสนุนการบริการงานวิชาการท่ี
เก่ียวของกับสาขานั้นๆ 

2. มีศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT) ท่ีข้ึนกับสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารซ่ึงเปน
หนวยงานสนับสนุนดานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีเครือขายกับองคกรวิชาการ วิชาชีพ และ
อุตสาหกรรม 

3. มีรายไดจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการบริการวิชาการของแตละ
สาขาวิชา โดยมีนิสิตปจจุบันและนิสิตเกาท่ีมีประสบการณทางวิชาชีพชวยเหลือสมํ่าเสมอ 

4. มีการบริการวิชาการใหกับสังคมซ่ึงชวยใหอาจารยท่ีทํางานบริการวิชาการใชประสบการณท่ีไดจาก
วิชาชีพมาพัฒนาการเรียนการสอน 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ขาดอัตรากําลังในลักษณะเจาหนาท่ีประจําเต็มเวลาโดยเฉพาะเจาหนาท่ีเขียนแบบและสถาปนิก 
2. ชวงเวลาท่ีจํากัดในการหารายไดจากกิจกรรมทางวิชาการเนื่องจากอาจารยในสาขาฯ มีภาระงานสอน

ในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก คอนขางมาก 
3. ขาดศักยภาพในการเพ่ิมขอบเขตงานบริการท่ีหลากหลาย เนื่องจากมีความรับผิดชอบหลักท้ัง 4 ดาน 

การผลิตงานบริการวิชาการอาจไมสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน Overhead สงู Margins ต่ํา 
4. การคิดคาตอบแทนในการดําเนินงานบริการวิชาการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางยังถูก

จํากัดโดยระเบียบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลตอการสรางแรงจูงใจในการบริการวิชาการ  
 จุดท่ีควรพัฒนา  
  ไมมี  
  ขอเสนอแนะ 

1. สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐกับมหาวิทยาลัย ไดแกภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
ทองถ่ินท่ีจะเปนโอกาสในการหารายไดในดานงานบริการวิชาการไดมากข้ึน  

2. เพ่ิมอัตรากําลังของเจาหนาท่ีประจําเต็มเวลาในการชวยงานบริการดานงานออกแบบไดแก เจาหนาท่ี
เขียนแบบและนิสิตฝกงาน 

3. สรางชองทางในการบริการวิชาการในรูปแบบการเปนท่ีปรึกษาและออกแบบเพ่ือเพ่ิมคาตอบแทนใน
การดําเนินการท่ีไมถูกจํากัดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1. เนนการบริการวิชาการเพ่ือสังคมใหมากข้ึนเพ่ือนําองคความรูมาใชในการศึกษาวิจัยตอยอดในเชิง
ประยุกตและการสอน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
  ไมมี  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง  

1. มีการจัดเตรียมโครงงานท่ีสนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับแผนงาน
การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

2. มีการบูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับเรียนการสอนในรายวิชา
ตางๆ อยางตอเนื่อง 

3. มีการประเมินผลของกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเก็บผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขในกิจกรรมครั้งตอๆไป 
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4. มีความรวมมือจากนิสิตและบุคลากรเปนอยางดีในการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. พัฒนาระบบการจักเก็บขอมูลใหเปนระบบมากข้ึน  
2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหขยายถึงระบบอาเซียน หรือนานาชาติมากข้ึน 

  ขอเสนอแนะ 
1. มีการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนลักษณะเอกสารและซอฟทไฟล ใหอยูในรูปแบบของการประกันคุณภาพเพ่ือ

สะดวกตอการสืบคนขอมูลของนิสิต และเปนการเตรียมพรอมตอการประกันคุณภาพกิจการนิสิตตอไป 
2. ปรับโครงการท่ีมีอยูเดิมหนึ่งโครงการท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําโครงการท่ีมีการเรียนรูเชิงบูรณาการ

ระหวางศิลปะและวัฒธรรมทางแถบประเทศอาเซียน 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง  

1. คณบดีมีการกระจายอํานาจสูรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายตางๆ ตามประกาศการมอบหมายการ
บริหารงาน และประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานฝายตางๆ โดยมีขอบเขตหนาท่ีชัดเจน
และมีการรายงานตอคณบดี 

2. มีแผนงานเพ่ือชวยในการบริหารจัดการของคณะฯอยางชัดเจนและมีการปรับปรุงเพ่ือใหเปนปจจุบัน 
เชน แผนงานฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ แผนงานสารสนเทศ แผนงานประชาสัมพันธ 
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเลขานุการ เปนตน 

3. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร การสื่อสาร
และการประชาสัมพันธภายในองคกร  

4. มีการรวบรวมและถายทอดองคความรูแกบุคลากรทุกระดับ (Knowledge Management) โดย
เผยแพรผานการสื่อสารภายในองคกรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. มีการสงเสริมและจัดการทรัพยากรภายในคณะฯใหสอดคลองกับเอกลักษณของคณะดาน
สถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม เชน การรณรงคประหยัดไฟ การใชกระดาษรีไซเคิล การทําสวนแนวตั้ง
และสวนหลังคา การแยกขยะ เปนตน 

6. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกท่ีสงเสริมภารกิจและกิจกรรมของคณะฯ  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการ รวมถึง
สนับสนุนกิจการภายในคณะใหดําเนินไปอยางเรียบรอยและคลองตัว 

2. สงเสริมการกระจายอํานาจและการบริหารจัดการภายในหนวยงานยอยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยการตั้งหัวหนางานเพ่ิมเติม จํานวน 2 คน ดังนี้ หัวหนางานบริหารและธุรการและหัวหนางาน
บรกิารการศึกษา 

3. นําระบบสารสนเทศหรือ e-office มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมถึงการใหบริการ
ของหนวยงานภายในสํานักงานเลขานุการคณะฯ การสื่อสารภายในองคกร รวมถึงลดการใชทรัพยากร
สิ้นเปลือง 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรูของของบุคลากรฝายสนับสนุน   
2. ขาดระบบในการบริหารจัดการพัสดุและคุรุภัณฑของคณะในปจจุบันท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3. ขาดการสรางจิตสํานึกสาธารณะในการรักษาสถานท่ี 
4. การเปลี่ยนจากสาขาวิชาเปนภาควิชา 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการสงเสริมหรือสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรูของบุคลากรฝายสนับสนุนในทุกระดับ เพ่ือสราง

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาในงานของแตละบุคคล 
2. ควรจัดทําแผนและระบบในการบริหารจัดการพัสดุและคุรุภัณฑของคณะ โดยเนนการบูรณาการและ

ความรวมมือระหวางงานตางๆ 
3. ควรปลูกจิตสํานึกสาธารณะในการรักษาสถานท่ี 
4. ควรมีการจัดทําแผนรองรับการเปลี่ยนจากสาขาวิชาเปนภาควิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  
1. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ e-office มาใชปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึง การสื่อสารและการประชาสัมพันธภายในองคกร  
2. ตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
3. การตั้งหัวหนางานเพ่ิมเติม ไดแก หัวหนางานบริหารและธุรการและหัวหนางานบริการการศึกษา 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง  

1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการบริหารการเงินของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2. มีการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางและขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
3. มีการนําระบบอีเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบหรือท่ีเรียกวา(e-University)มาใชในการปฎิบัติงาน

ระบบการบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) สูการปฎิบัติงานดานการเงินบัญชี  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถเชื่อมโยงการปฎิบัติงานระหวางคณะฯ-มหาวิทยาลัย – หนวยงาน
ภายใน มหาวิทยาลัยไดอยางเปนระบบ 

4. มีขอมูลทางการเงินชัดเจนแบงตามรายละเอียด โปรงใส  ตรวจสอบได 
5. มีกฎระเบียบท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 
6. การเชื่อมโยงฐานขอมูลจากกองคลังมหาวิทยาลัยไดแก ระบบ e-Universityระบบการบริหารองคกร 

ERP ทําใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีขอมูลในการปฏิบัติงานดีข้ึน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ไมมี  
 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. คูมือการปฏิบัติงานยังไมมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
2. บุคลากรขาดความเขาใจในกฎระเบียบดานการเงินท่ีเก่ียวของ 
3. ขอกําหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไมมีความยืดหยุนทําใหการปฏิบัติงานไมคลองตัว 
4. งบประมาณมีไมเพียงพอทําใหการบริหารงานดานการเงินตองมีการใชจายอยางประหยัดไมคลองตัว  
5. นโยบายมหาวิทยาลัยใหจัดทําระบบบัญชี ERP ยอนหลังทําใหเกิดความลาชาสงผลใหงานในปจจุบัน

อาจขาดความครบถวน 
  ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดทําคูมือดานการเงินโดยรวมข้ันตอน กฎระเบียบการปฏิบัติใหชัดเจน งายตอความเขาใจ 
เผยแพรใหกับบุคลากรทราบอยางตอเนื่อง 
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2. ควรมีการพิจารณาหารายไดเพ่ิมข้ึนจากการบริหารสินทรัพย รวมถึงใหนโยบายลดรายจาย เพ่ิมรายได
อยางเปนรูปธรรม 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
  ไมมี  

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง  

1. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพครบทุกองคประกอบตามท่ีกําหนด 
2. มีการกําหนดเอกลักษณของคณะฯ และมีการกําหนดตัวบงชี้และวิธีการดําเนินงานใหไดตามอัตลักษณ

นั้นอยางชัดเจน 
3. มีการแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพจากตัวแทนของทุกหนวยงานเพ่ือการมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
4. มีการนําผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามาจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการทํางานประกัน

คุณภาพในปถัดไป 
5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการทําวิจัยในเรื่องการประประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อยางเปนรูปธรรม

และไดเผยแพรแกหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือใชประโยชน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีในการทําวิจัยทางดานประกันคุณภาพใหแก
หนวยงานภายนอกมากข้ึน 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. ควรมีการจัดเก็บเอกสารและระบบฐานขอมูลในการทําประกันคุณภาพการศึกษายังไมไดใชระบบ

สารสนเทศอยางเต็มรูปแบบ 
  ขอเสนอแนะ 

1. นําระบบสารสนเทศมาชวยในงานประกันคุณภาพอยางเต็มรูปแบบ 
  แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการทําวิจัยในเรื่องการประประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยสรุปมาใหรู
แบบคูมือประกันคุณภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําทุกปอยาง
เปนรูปธรรมและไดเผยแพรแกหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือใชประโยชน 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย  

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับ สาขาวิชา และหนวยงาน
ยอยตางๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

หนวยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 
องค 1 องค 2 องค 3 องค 4 องค 5 องค 6 องค 7 องค 8 องค 9 รวม ระดับ

คณุภาพ 
สํานักงานเลขานุการคณะ 4.00 3.97 4.64 5.00 5.00  4.42 ดี 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  4.33 5.00 4.67 4.00  4.45 ดี 
สาขาวิชาภมิูสถาปตยกรรม  4.53 4.50 4.00 4.50  4.41 ดี 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดลอม 

 4.79 3.00 5.00 4.00  4.47 ดี 

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางอาคาร  4.52 3.00 4.33 3.50  4.12 ดี 
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บทท่ี 4  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณ ะสถาปตยกรรมศาสตร  ปการศึกษา  2556 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ระหวางวันท่ี  16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  โดยคณะกรรมการประเมินฯ  ได
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 - 31 
พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ อาจารย จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 7 คน 
ผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา 6 คน และนิสิตทุกระดบัการศึกษา จํานวน 7 คน 

  คณะคณะสถาปตยกรรมศาสตร   มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง  9 
องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน  37 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ ย 
4.63 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ รวม 37 ตัวบงชี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 2 3.82 4.50 4.38 4.29 การดําเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 
องคประกอบท่ี 5 - 5.00 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 7 - 4.50 4.80 4.56 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

4.11 4.78 4.58 4.63 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

    

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุด ท่ีควรพัฒนา  
และขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา  เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะผูบริหารมีความสนใจและมีความจริงใจในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ และสงตอไป
ยังผูปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะสามารถบูรณาการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการในสัดสวนท่ียังไมสูงมากนัก 
  ขอเสนอแนะ  

1. ควรดําเนินการใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการตามแผนท่ีคณะไดกําหนดไว 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน รวมท้ังการบริหารจัดการ อยูใน
ระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับ 
ดีมาก เม่ือพิจารณาผลการการดําเนินงาน พบวา คณะมีวัฒนธรรมองคท่ีสะทอนเอกลักษณของคณะ คือ 
“สถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม ” และมีแผนดําเนินงานท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการพัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีสูงข้ึน และมีศักยภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติ สามารถชี้นําสังคมทางการสถาปตยกรรมของ
ประเทศไดเปนอยางดี สงผลใหการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ                      
มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับทางวิชาการในสังคม มีศักยภาพในการหาเงินรายไดจากภายนอก เพ่ือรองรับ
แผนปฏิบัติการของคณะ ในการสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปการศึกษา 2555   พบวา 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการ ท้ังหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 10 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินงาน 4 กิจกรรม  
 
หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไมไดดําเนินงาน ขอใหระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการได
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีกําหนดในแตละโครงการกิจกรรม 

 
ขอมลูการประกนัคุณภาพของคณะ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแลว 13 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

ครั้งท่ี 13 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี 25 – 26  
มิถุนายน 2556 พบวา มีผลการดําเนิ นงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน  37 ตัวบงชี้  ไดแก 
ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ มก. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 4  และ 12 ) โดย
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.76 ไดคุณภาพระดับดีมาก  เม่ือพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ สกอ. + มก. 24 
ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.87 ไดคุณภาพระดับดีมาก และตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.87 ได
คุณภาพระดับดีมาก และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.54 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทัง้หมด 37 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ 
มก. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 4 และ 12) โดยผลการประเมิน จากคณะกรรมการ  
มีคะแนนเฉล่ีย 4.70 ไดคุณภาพระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 
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4.79 ไดคุณภาพระดับดีมาก  และตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.78 ไดคุณภาพระดับดีมาก  
และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.54 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุด ท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีผานมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

  กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 กําหนดการประเมินฯ 

 วันพุธท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  พรอมกัน ณ หองประชุมนคร ศรีวิจารณ ชั้น 2 
อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เวลา 09.00 – 09.30 น. คณบดีกลาวเปด และแนะนําผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
 ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการประเมิน พรอมชี้แจง 
 วัตถุประสงค และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 
 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร นําเสนอ ผลการดําเนินงาน  และแผนพัฒนา

คณะฯ ประจําปการศึกษา 2556 ในประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลผลิตรวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองดานการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา 
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4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและ หลักฐาน ณ หองประชุม นคร 

ศรีวิจารณ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบงการดําเนินการสัมภาษณออกเปน 2 ทีม แตละทีม 
 จะใชเวลาสัมภาษณในแตละกลุม ๆ ละ 45 นาที ดังนี ้
 คณะกรรมการประเมินฯ ทีมท่ี 1 สัมภาษณ ณ หองประชุมนคร ศรีวิจารณ  
 ชั้น 2 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1. กลุมอาจารย    จํานวน 5 คน (เวลา 13.00-13.45 น.) 
2. กลุมนิสิตปจจุบัน    จํานวน 7 คน (เวลา 13.45-14.30 น.) 

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

 คณะกรรมการประเมินฯ ทีมท่ี 2 สัมภาษณ ณ หองเรียนปริญญาเอก ชั้น 2 
 อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1. กลุมบุคลากรสายสนับสนุน     จํานวน 6 คน (เวลา 13.00-13.45 น.) 
 – ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางชั่วคราว สาย ข จํานวน 3 คน 
 – ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางชั่วคราว สาย ค จํานวน 3 คน  

2. กลุมผูใชบัณฑิตและศิษยเกา      จํานวน 6 คน (เวลา 13.45-14.30 น.) 
  – ผูใชบัณฑิต  จํานวน 2 คน 
  – ศิษยเกา (สาขาวิชาละ 1 คน) จํานวน 4 คน 
เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐาน (ตอ) 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
– หองบรรยาย 
– หองสมุด 
– หองปฏิบัติการนิสิต, หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร, หองปฏิบัติการ Scrap Lab 

และ Scrap shop  
– ศูนยวิจัยและบริการวิชาการสถาปตยกรรมศาสตร 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาผลการดําเนินงานและหลักฐานเพ่ิมเติม และสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ และเตรียมนําเสนอรายงาน
ผลการประเมินฯ โดยวาจา ณ หองประชุมประชุมนคร ศรีวิจารณ ชั้น 2  
อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูบริหารและ
บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร ณ หองประชุมประชุมนคร ศรีวิจารณ ชั้น 2
อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

  วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ( Common data set) ของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556  ตั้งแตวันท่ี 1  มิถุนายน 2556 ถึง 31  
พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  

  เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

เพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และ
มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานว น 37  ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.63 ไดคุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงชี้
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย 
(/ = บรรล ุ, 
x = ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการ
ประเมนิท่ีตางจาก 
ท่ีระบุใน SAR) 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 8 ขอ - - 8 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 6 ขอ - - 6 / 4.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละ 45 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=49.057 เมื่อเทียบคารอยละของอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ข้ึนไป ดงัน้ันคะแนนท่ี

ไดเทากับ 4.088) (คาการเพ่ิมข้ีนของรอยละอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปท่ีผานมา=4.417 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ีนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีได

เทากับ 1.840) เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคาคะแนน = 4.088 

/ 4.09   

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 รอยละ 18 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ=14.151 เมื่อเทียบคารอยละของ
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 2.359) (คาการเพ่ิมของรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา=-3.709 เมื่อเทียบคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 
ข้ึนไป ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ -3.091 คะแนนจงึถูกปรบัคา=0) เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกคา

คะแนน = 2.359 

x 2.36   

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 7 ขอ - - 6 x 4.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 6 ขอ - - 6 / 5.00   
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ตัวบงชี้
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย 
(/ = บรรล ุ, 
x = ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการ
ประเมนิท่ีตางจาก 
ท่ีระบุใน SAR) 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 5 ขอ - - 4 x 4.00 -ไมมีนิสิตท่ีไดรับรางวัล
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ในระดับประเทศ 

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๑ 

รอยละ 89 0.00 0.00 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=51/จํานวน
บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ =54) เทากับรอยละ 94.44 เมื่อเทียบรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

ดังน้ัน คะแนนจึงเทากับ 4.722 

/ 4.72   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๒ 

3.95 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 3.980 

/ 3.98   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๓ 

รอยละ 30 0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเทากับ 
7.25/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 21) = รอยละ34.524 เมื่อเทียบ

คารอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

/ 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๔ 

n/a 0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เทากับ0.750/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเทากับ =1) = รอยละ75.000 

เมือเทียบคารอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000 

/ 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๑๔ 

สัดสวน 
4.25 

0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจําเทากับ 228.500/จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 
53.000 ) เทากับ 4.311 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนจึง

เทากับ 3.593 

/ 3.59   

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 6 ขอ - - 6 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 7 ขอ - - 7 / 5.00 - 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 6 ขอ - - 6 / 5.00   
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ตัวบงชี้
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย 
(/ = บรรล ุ, 
x = ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการ
ประเมนิท่ีตางจาก 
ท่ีระบุใน SAR) 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(เกณฑ สกอ.) 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 สัดสวน 
355,000 

0.00 0.00 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน = 20,326,824.00/
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา=48.00)=423,475.50 บาทเมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม 5 

= 180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5.000)  

/ 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๕ 

รอยละ 
18.50 

0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ10.750/จํานวน
อาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ53.000) = รอยละ20.283 เมื่อเทียบคารอยละ 20 

เทากับ 5 คะแนน ดงัน้ันคะแนนเทากับ 5.000  

/ 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๖ 

รอยละ 26 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน=28.000/จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา คณะสถาปตยกรรมศาสตร =53.000)= รอยละ 52.830 เมื่อเทียบคา

รอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 

/ 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๗ 

รอยละ 
12.50 

0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ = 6.000/จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมด = 53.000)= รอยละ 11.321 เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 

จึงมีคาเทากับ 5.000 

x 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๘ 

รอยละ 55 0.00 0.00 (ผลรวมของจาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั=13.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด =28.000)=มีคา

เทากับ รอยละ 46.429 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.000 

x 5.00 - 

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๙ 

4 ขอ - - 3 x 3.00   

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 6 ขอ - - 6 / 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 5 ขอ - - 5 / 5.00   
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ตัวบงชี้
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลเุปาหมาย 
(/ = บรรล ุ, 
x = ไมบรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการ
ประเมนิท่ีตางจาก 
ท่ีระบุใน SAR) 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

(เกณฑ สกอ.) 

ท่ี ๑๐ 

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๑๑ 

5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 5 ขอ - - 5 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 6 ขอ - - 3 x 3.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๑๓ 

คะแนน 
4.82 

4.80 1.00 4.800 x 4.80 - 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 7 ขอ - - 7 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 9 ขอ - - 9 / 5.00   

ตัวบงช้ี สมศ. 
ท่ี ๑๕ 

คะแนน 
4.88 

0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.628/จาํนวนป =1ป) 
=4.628 

x 4.63   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ 

        4.63   
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแ ผน
ดําเนินการ  จํานวน  1 ตัวบงชี้ พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  5.00            
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  
1. การบูรณาการแผนตางๆ ไดแก แผนกลยุทธ แผนพัฒนา แผนเชิงรุก แผนปฏิบัติการ แผนจากการ

ประกันคุณภาพ ไวดวยกัน  
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และครอบคลุมถึง

การเงิน บุคลากร 
  แนวทางเสริม  

  -  
 จุดท่ีควรพัฒนา  
  -  
  ขอเสนอแนะ  

1. ควรนําแผนปฏิบัติการประจําปไปใชในการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
 แนวปฏิบัติท่ีดี  
   -  

ขอสังเกต 
   -  

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.36 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.29 ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  
1. มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพเปนจํานวนมาก 

  แนวทางเสริม  
1. สรางกลไกในการรวบรวมองคความรูและจัดการถายทอดใหกับบุคลากรในคณะ  เพ่ือเปนฐานความรู

ในการตอยอดการพัฒนาทางวิชาชีพและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ควรสงเสริมใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. ควรสงเสริมคณาจารยเพ่ิมคุณวุฒิใหสูงข้ึน 
3. สภาพแวดลอมทางการเรียนรู และอุปกรณการศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนการสอน 

  ขอเสนอแนะ  
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1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยเรื่องการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  ท่ีเปนรูปธรรมโดยเพ่ิมแรง จูงใจ และ
กําหนดใหอาจารยดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ ตามกําหนดเวลา 

2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยเรื่องการเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารยและมีการประเมินประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทุกระดับ 

3. จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู หองตรวจงาน พ้ืนท่ีเรียนรูและทํางานกลุม  
 แนวปฏิบัติท่ีดี  
  -  

ขอสังเกต 
- 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  
1. มีการจัดระบบโครงสรางการบริหารงานท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษากับกายภาพของ

คณะเปนอยางดี 
2. มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท้ังของระดับมหาวิทยาลัยและระบบท่ีคณะนํามาบูรณาการใชท่ี

แข็งแรง  ทําใหงายตอการติดตามสถานะของนิสิต 
3. มีการดําเนินการตามกระบวนการ PDCA อยางเปนรูปธรรมในทุกระดับผูใชงาน 
4. มีการนําผลการประเมินในทุกระดับมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขการดําเนินงานตอไป 

  แนวทางเสริม  
- 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. เพ่ิมชองทางในการสื่อสารกับนิสิตใหมากข้ึนโดยเฉพาะกับนิสิตปริญญาโทและศิษยเกา 
2. เพ่ิมโครงการเพ่ือการพัฒนานิสิตใหครอบคลุมทุกชั้นป  

  ขอเสนอแนะ  
- 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  
- 

ขอสังเกต 
- 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  จํานวน  6 ตัวบงชี้ พบวา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  
1. มีการสรางแรงจูงใจโดยการเชิดชูและใหรางวัลผูมีผลงานวิจัยโดดเดน 
2. นิสิตและอาจารยมีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ (นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยพ่ีเลี้ยง) พรอมระบบสนับสนุนใหทํา

การวิจัย 
4. มีอาจารยประจําท่ีทํางานวิจัยตอเนื่องเกินรอยละ 50 ของจํานวนอาจารยท้ังหมด และมีอาจารย

นักวิจัยชาวตางประเทศประจํา  
5. ภารกิจดานการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ และความรวมมือดานอ่ืน ๆ มีโอกาสในการตอ

ยอดเปนผลงานวิจัยไดในอนาคต 
  แนวทางเสริม  

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ จัดทําฐานขอมูลทุนวิจัยและการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย และวารสารวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติใหทันสมัย 

2. สงเสริมใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขียนบทความวิชาการในระดับนานาชาติ  
3. ควรติดตามภารกิจดานการวิจัยของบุคลากรใหบรรลุตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. บุคลากรฝายสนับสนุนท่ีสามารถแบงเบาภาระงานของอาจารยมีจํานวนนอย 
2. คณาจารยบางสวนยังไมสามารถนํางานปฏิบัติวิชาชีพมาใชเปนประโยชนในทางวิชาการ   การนําองค

ความรูไปเผยแพรยังจํากัด 
  ขอเสนอแนะ  

1. ควรเตรียมความพรอมในเรื่องของทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย/สรางสรรคท้ังสถานท่ี กําลังคนและ
วัสดุ อุปกรณตาง ๆเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย/สรางสรรคและการนําวิจัย/สรางสรรคไป ใช
ประโยชน 

2. ควรจัดใหมีการจัดสรรและกระจายภาระงานอยางเปนธรรม จัดลําดับความสําคัญของภาระงาน
อาจารยใหเหมาะสมกับจํานวนนิสิตและหลักสูตร บูรณาการงานเพ่ือลดเวลา แตไดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

3. จัดระบบผูชวยวิจัยจากรายไดในการทําวิจัยหรือการพัฒนาวิชาการเพ่ือชวยคณาจารยทําวิจัย  
4. ควรจัดใหมีสถานท่ีทําวิจัยท่ีผูชวยวิจัยจะสามารถใชเปนท่ีทํางานได และสามารถทํางานนอกเวลาได

ดวย 
 แนวปฏิบัติท่ีดี  

1. มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  (CARAS) และศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร ( CBIT) ท่ีเอ้ือ
ตอภารกิจการดําเนินการประกันคุณภาพในองคประกอบท่ี 4 ไดอยางดี 

ขอสังเกต 
- 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 4 
ตัวบงชี้ พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  4.50 ไดคุณภาพระดับดี สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 
 จุดแข็ง  

1. มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการสถาปตยกรรมศาสตร  (CARAS) ซ่ึงเปนหนวยงานภายในและไมแบง
หนวยราชการในการดําเนินการใหบริการทาง วิชาการใหกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและประสานงานกับสาขาวิชาของ คณะในการสนับสนุนการบริการงานวิชาการท่ี
เก่ียวของกับสาขานั้นๆ 

2. มีศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร ( CBIT) ท่ี ข้ึนกับสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารซ่ึงเปน
หนวยงานสนับสนุนดานวิจัยและ บริการวิชาการท่ีมีเครือขายกับองคกรวิชาการ วิชาชีพ และ
อุตสาหกรรม 

3. มี รายไดจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการบริการ วิชาการของแตละ
สาขาวิชา โดยมีนิสิตปจจุบันและนิสิตเกาท่ีมีประสบการณทางวิชาชีพชวยเหลือสมํ่าเสมอ  

4. มีการบริการวิชาการใหกับสังคมซ่ึงชวยใหอาจารยท่ีทํางานบริการวิชาการใชประสบการณท่ีไดจาก
วิชาชีพมาพัฒนาการเรียนการสอน 

  แนวทางเสริม  
1. ขาดอัตรากําลังในลักษณะเจาหนาท่ีประจําเต็มเวลาโดยเฉพาะเจาหนาท่ีเขียนแบบและสถาปนิก 
2. ชวงเวลาท่ีจํากัดในการหารายไดจากกิจกรรมทางวิชาการเนื่องจากอาจารยในสาขาฯ มีภาระงาน

สอนในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก คอนขางมาก 
3. ขาด ศักยภาพในการเพ่ิมขอบเขตงานบริการท่ีหลากหลาย เนื่องจากมีความรับผิดชอบหลักท้ัง 4 

ดาน การผลิตงานบริการวิชาการอาจไมสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน Overhead สูง Margins ต่ํา 
4. การคิดคาตอบแทนในการดําเนินงานบริการวิชาการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอ สรางยังถูก

จํากัดโดยระเบียบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลตอการสรางแรงจูงใจในการบริการวิชาการ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. การนําผลของการประเมินโครงการบริการวิชาการนํามาปรับปรุงคุณภาพของโครงการตอไปในการ
จัดครั้งตอไป  

2. การถายทอดความรูจากบริการวิชาการสูบุคลากรภายในสถาบันหรือเผยแพรสูสาธารณชนใหมากข้ึน 
  ขอเสนอแนะ  

1. สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐกับมหาวิทยาลัย ไดแกภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
ทองถ่ินท่ีจะเปนโอกาสในการหารายไดในดาน งานบริการวิชาการไดมากข้ึน 

2. เพ่ิมอัตรากําลังของเจาหนาท่ีประจําเต็มเวลาในการชวยงานบริการดานงานออกแบบไดแก เจาหนาท่ี
เขียนแบบและนิสิตฝกงาน 

3. สรางชองทางในการบริการวิชาการในรูปแบบการเปนท่ีปรึกษาและออกแบบเพ่ือเพ่ิมคาตอบแทนใน
การดําเนินการท่ีไมถูกจํากัดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร                                          174 

4. เนนการบริการวิชาการเพ่ือสังคมใหมากข้ึนเพ่ือนําองคความรูมาใชในการศึกษาวิจัยตอยอดในเชิง
ประยุกตและการสอน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  
- 

ขอสังเกต 
- 

 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน  
3 ตัวบงชี้ พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับ                
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
 จุดแข็ง  

1. มีการสรางกิจกรรมท่ีนํามาบูรณาการเปนวัฒนธรรมท่ีดีของคณะ   และยงัสามารถเชือ่มโยงองค
ความรูเขาสูในรายวิชาไดอยางดี 

2. มีการรักษาและจัดใหมีโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามอยางตอเนื่อง 
3. มีโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังตอสังคมและชุมชน 
4. มีการปรับปรุงกายภาพท่ีมีสวนชวยในการเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีดีของคณะ 

  แนวทางเสริม  
- 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ                

อยางตอเนื่อง 
  ขอเสนอแนะ  

- 
 แนวปฏิบัติท่ีดี  

- 
ขอสังเกต 

- 
 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บงชี้ พบวา พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.96 ไดคุณภาพระดับ               
ดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.56 ไดคุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ e-office มาใชปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการสื่อสารและการประชาสัมพันธภายในองคกร 
  แนวทางเสริม  

- 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

- 
  ขอเสนอแนะ  

1. ใหตรวจสอบใหชัดเจนวาเรื่องใดท่ีควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือพิจารณา และนําขอคิดเห็นมาดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  
- 

ขอสังเกต 
- 
 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  
- 

  แนวทางเสริม  
- 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
- 

  ขอเสนอแนะ  
1. งานพัฒนาวิชาการควรพิจารณาหารายไดเพ่ิมข้ึนในรูปของ การคิดคาบริการวิชาชีพ (professional 

fees) เพ่ิมเขาไปในการคิดคาบริการวิชาการ 
2. ควรหาชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑจากโครงการตางๆ เชน ผลิตภัณฑจาก Scrap laboratory 

ใหมากข้ึน  
3. ควรพิจารณาเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิตใหสูงข้ึน ท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ

ปจจุบัน 
 แนวปฏิบัติท่ีดี  

1. มีแผนกลยุทธการเงินท่ีชัดเจน 
ขอสังเกต 

- 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  
1. มีการนําผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามาจัดทําแผนปฏิบัติการ  
2. มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการทําวิจัยในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อยางเปนรูปธรรม  

  แนวทางเสริม  
- 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
1. สรางระบบการเก็บขอมูลในระบบเอกสาร  เพ่ือนํามาบันทึกในระบบสารสนเทศตอไป 

  ขอเสนอแนะ  
- 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  
- 

ขอสังเกต 
- 
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ สถาปตยกรรมศาสตร แลว พบวา 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.63 ไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

  

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต  - - 4.54 4.54 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

มาตรฐานท่ี 2 ก  ดานธรรมาภบิาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.71 4.80 4.73 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

มาตรฐานท่ี 2 ข ดานพันธกจิของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

4.11 4.78 4.32 4.50 การดําเนินงานระดับดี   

มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรยีนรู  

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

4.11 4.78 4.58 4.63 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

      

 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ในแตละดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานไดดังนี้  
 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.54  ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก  
 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50 ไดคุณภาพระดับดี  
 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  พบวา ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ คณะสถาปตยกรรมศาสตร แลว พบวา มีระบบ
คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนได
สวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.63 อยูในเกณฑดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  

มมุมองดานการบริหาร
จดัการ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ หมาย
เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงาน
ตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงาน
ระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงาน
ระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

1.ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

  4.83 4.39 4.59 การดําเนินงานระดับดีมาก   

2.ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.67 4.93 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก   

3.ดานการเงิน 5.00 5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

4.ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม 

3.23 5.00 4.65 4.38 การดําเนินงานระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกมมุมอง 

4.11 4.78 4.58 4.63 การดําเนินงานระดับดีมาก   

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

      

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.59 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก  

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับ               
ดีมาก . 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
- ดานบุคลากร  การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.38                      

ไดคุณภาพระดับดี 
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ สถาปตยกรรมศาสตร แลว พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความพรอม              
ในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
ทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.63 ไดคุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ หมาย

เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50การ
ดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงาน
ตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงาน
ระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงาน
ระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา 

            

(1) ดานกายภาพ 5.00     5.00 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

(2) ดานวิชาการ 3.23 4.33 3.59 3.84 การดําเนินงานระดับด ี   

(3) ดานการเงิน   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

(4) ดานการบริหารจัดการ   4.67 4.80 4.69 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.82 4.60 4.20 4.39 การดําเนินงานระดับด ี   

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

(1) ดานการผลิตบัณฑิต   5.00 4.54 4.71 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

(2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

  5.00 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับด ี   

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 4.64 4.80 การดําเนินงานระดับ   
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ หมาย
เหตุ 

ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

4.11 4.78 4.58 4.63 การดําเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

      

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  
- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉล่ีย  4.39 ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 
ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย  3.84 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.69  

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน  ไดคุณภาพ
ระดบั 4.80  มีคะแนนเฉล่ี ยดมีาก  ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต              
มีคะแนนเฉลี่ย  4.71 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย  
4.50 และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวกท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

 

  ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

จํานวนยืนยัน
จาก

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 

 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 5 5 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1 

 
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 1 1 

 
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 1 1 

 
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 1 

 
จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 0 

 
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0 0 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 

 
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 0 0 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 5 5 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 1 1 

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถวน 

5 5 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 
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  ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

จํานวนยืนยัน
จาก

คณะกรรมการ 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 1 1 

 
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 2 2 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 

 
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 2 2 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

0 0 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 0 0 

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ 
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป) 

5 5 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 1 1 

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี ้

5 5 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก 1 1 
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  ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

จํานวนยืนยัน
จาก

คณะกรรมการ 

 
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

2 2 

 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -ระดับปริญญาตรี 2 2 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -ระดับปริญญาโท 0 0 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -ระดับปริญญาเอก  0 0 

 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 508 508 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0 0 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 372 372 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 105 105 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 91 91 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 14 14 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 

 
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  31 31 

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 53.0 53.0 

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา  53.0 53.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  0.0 0.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 27.0 27.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  26.0 26.0 

 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมิน
เปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)  

0.00 44.64 

 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมิน
เปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)  

0.00 44.64 

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 29.5 29.5 

 
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 14.0 14.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 15.5 15.5 

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  16.0 16.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 10.0 10.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 6.0 6.0 

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5.0 5.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 2.0 2.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 3.0 3.0 

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 2.5 2.5 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 0.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1.0 1.0 

 
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1.5 1.5 
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รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปน
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

0.00 17.86 

 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปน
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

0.00 17.86 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 334 334 

 
- -ระดับอนุปริญญา - - 

 
- -ระดับปริญญาตรี 269.39 269.39 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

 
- -ระดับปริญญาโท 55.22 55.22 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

 
- -ระดับปริญญาเอก 9.13 9.13 

 
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 14.00 14.00 

 
จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับ
สถาบัน 

1,552.00 1,552.00 

 
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.01 4.01 

 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบ
ไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.84 3.84 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.95 3.95 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.78 3.78 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 71 71 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา  68 68 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 51 51 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 0 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 8 8 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 3 3 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 3 3 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 0 

 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (คาเฉล่ีย) 

16,166.67 16,166.67 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) 60 60 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) 15 15 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) 0 0 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ 2 16.2) 0 0 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

13 13 

 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย 4.09 4.09 
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(คะแนนเต็ม ๕) 

 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.09 4.09 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

8 0 

 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

3.80 3.80 

 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.80 3.80 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

0 0 

 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0.00 0.00 

 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

0.00 0.00 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 19 19 

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 21 21 

 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.98 3.98 

 

จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

14 14 

 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 0 

 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 13 13 

 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1 1 

 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 0 

 
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท) 

0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 0 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 21 21 

 
จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

2 2 

 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอื่นๆ) 

1 1 

 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1 

 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

- 0 
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- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

- 0 

 
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 

 
- -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 1 1 

 
(สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 
0 

 
(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 

 
0 

 
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป 

 
0 

 
(สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปการศึกษาเดียวกัน 

 
0 

 
จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษานั้น 143.00 143.00 

 
- -ระดับอนุปริญญา - - 

 
- -ระดับปริญญาตรี 100 100 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

 
- -ระดับปริญญาโท 36 36 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

 
- -ระดับปริญญาเอก 7 7 

 
จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 13.46 13.46 

 
- -ระดับอนุปริญญา - - 

 
- -ระดับปริญญาตรี 4 4 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

 
- -ระดับปริญญาโท 5 5 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

 
- -ระดับปริญญาเอก 5 5 

 
จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่
นอยกวา 3.51 

1 1 

 
- -ระดับอนุปริญญา - - 

 
- -ระดับปริญญาตรี 1 1 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 

 
- -ระดับปริญญาโท - - 

 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

 
- -ระดับปริญญาเอก - - 

องคประกอบที่ 684 

 
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.13 4.13 

 
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.82 3.82 

 
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.55 4.55 
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องคประกอบที่ 146 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6.0 6.0 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 56.0 56.0 

 
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2 2 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 2,743,673.00 2,743,673.00 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,743,673.00 2,743,673.00 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 17,583,151.00 17,583,151.00 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 17,583,151.00 17,583,151.00 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00 

 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 48.0 48.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 48.0 48.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.0 0.0 

 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.0 0.0 

 
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 5.0 5.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5.0 5.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0.0 0.0 

 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   0.0 0.0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.0 0.0 

 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตอง
ไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

11 11 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 11 11 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 0 

 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

8 8 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8 8 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 0 

 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 
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- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ) 

4 4 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4 4 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 0 

 
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา) 

0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

 
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

 
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

 
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

 
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

 
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

 
จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 16 16 

 
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 12 12 

 
จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 9 9 

 
- -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 2 2 

 
- -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 0 0 

 
- -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตอง
เกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

6 6 

 

- -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

1 1 
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องคประกอบที่ 214 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 28 28 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 8 8 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2 2 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 3 3 

องคประกอบที่ 693 

 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

3.77 3.77 

องคประกอบที่ 585 

 
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  

  

 
คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม ๕)  

 
4.80 

องคประกอบที่ 694 

 
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ 
(จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.98 3.98 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 13 13 

 
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 4.09 4.09 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 8 8 

 
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 3.80 3.80 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 0 0 

 
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 0.00 0.00 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 8 8 

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 21 21 

 
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 3.98 3.98 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.07 4.07 

องคประกอบที่ 222 

 
จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลาย ู - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่น  ๆ - - 

 
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนด - - 
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  ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

สถาปตยกรรม
ศาสตร 

จํานวนยืนยัน
จาก

คณะกรรมการ 

ทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด(ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาที่กําหนด  (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนที่กําหนด  (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามที่กําหนด  (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด (ได
คะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร           191 
 

 

  

 

ภาคผนวกท่ี 2 
ขอมูลการสัมภาษณ 

 
กลุมอาจารย จํานวน 5 คน 
ประเดน็ 

1. การรับทราบอัตลกัษณของคณะฯ  
คณาจารยมีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณของคณะ เริ่มแรก 

2. การพัฒนาบุคลากร คณะสนับสนุนสงเสริมอยางไรบาง 
- มีศูนยสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปนหนวยท่ีสนับสนุนการทําผลงานวิจัย และทุนสนับสนุน

การนําเสนอ เขียนตํารา และมีงบประมาณระดับสาขาวิชา 
3. ภาระงานสอน 

อาจารยมีภาระงานสอนมาก  
4. ตําแหนงทางวิชาการ  

- สวนใหญอยูในระดับ ผศ. และบางทานอยูในข้ันตอนการขอซ่ึงใชเวลาพิจารณานาน 
5. การดําเนินงานของแผนปฏิบัติงานประจําป    

- ในแตละสาขาวิชามีการจัดทําแผนงานประจําปท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ  
- บุคลาการมีสวนรวมในการดําเนินงานและมีการมอบผูรับผิดชอบ 
- มีการจัดสัมมนาบุคลากรรวมท้ังคณะ และในระดับสาขาวิชา เพ่ือใหอาจารยทุกทานรับทราบ

แนวนโยบายในแตละภารกิจ 
6. มีการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะหรือไม 

- มีการรวมรวมผลการปฏิบัติงาน ในการประกันคุณภาพของสาชาวิชา 
7. การจัดทํา มคอ. 

- คณะกรรมการประจําหลักสูตร พูดคุยกับผูสอนเพ่ือรับทราบปญหา 
- ในรายวิชาท่ีมีอาจารยสอนหลายทาน อาจารยควรมีสวนรวมในการจัดทํา มคอ.5 ทุกคน 

8. ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการใชของนิสิต  
9. ภาพรวมของคณะจะตองพัฒนาปรับปรุงในเรื่องใดบาง หรือมีขอจํากัดอะไรบาง  

- ระบบการคัดสรรคุณภาพนิสิต ทําใหมีความแตกตางกัน 
- การพัฒนาบุคลากร ตําแหนงทางวิชาการ ศึกษาตอ  
- การทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนยังมีนอย 
- รายไดตอหัวของนิสิตนอย ทําใหมีงบเพ่ือพัฒนานอย 
- สถานท่ี ยังไมเอ้ือใหเกิดการเรียนรู 

10. อัตลักษณนิสิต ตาม IDKU ตองการอะไรบางในการเสริมสรางนิสิตตามอัตลักษณ “สถาปตยกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม” 
- ควรปรับปรุงเรื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตางๆ ใหทันสมัย  
- ปรับปรุงสถานที่ 
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กลุมนิสิตปจจุบัน 7  คน 
ประเดน็ 

1. เหตุผลท่ีเลือกเรียนท่ีนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตร 
- ใกลบาน 
- คําแนะนําจากรุนพ่ี 
- นาจะมีความโดดเดนมากกวาท่ีอ่ืน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตร เชน ท่ีมีการนําวัสดุกลับมาใชใหม  
- ตองการวุฒิเพ่ิม มีสาขาท่ีตรงสายงานและเรียนนอกเวลา 

2. การจัดการเรียนการสอนของคณะ  
- วิชาเรียนไมคอยตอเนื่อง วิธีการสอนของแตละวิชามีความแตกตางในระหวางชั้นป ควรจะมี

จุดเชื่อมโยง และสงตอท่ีชัดเจน ระหวางทฤษฎีแนวคิดและแนวการพัฒนาผลิตผลงาน 
- อยากใหมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ มารวมสอน หรือ รวมวิจารณผลงาน 

3. หองเรียน /อุปกรณ 
- พ้ืนท่ีท่ีใชในการทํางานของนิสิตไมเพียงพอ จํากัดเวลา มีขอจํากัดในการใชงาน เชน หอง Studio  ถา

ตึกปดไมสามารถใชงานได ซ่ึงสวนใหญจะเปนป 1 ท่ีไดใช 
- Software โปรแกรมท่ีจําเปน และทันสมัยกวานี้ 
- หองคอมพิวเตอรเกา 
- ฐานขอมูลวิชาการในระดับปริญญาเอกมีนอย 
- หองเรียนเกาและไมเพียงพอ 
4. การดูแลประสานงานเก่ียวกับนักเรียนทุน ไมชัดเจนสับสนไมรูวาหนวยงานไหนเปนฝายดูแลนักเรียน

ทุนตางๆ 
 

กลุมบุคลากร 7 คน 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ทานมีสวนเก่ียวของอยางไร 

1. เก่ียวของกับงานบริการวิชากรและงานวิจัย ท่ีคอยใหบริการระหวางอาจารยกับหนวยงานภายนอก และ
ระหวางอาจารยกับมหาวิทยาลัย 

2. เก่ียวกับการเปดและปดโครงการ และเบิกจายเงินโครงการบริการวิชาการ 
3. บางคนมีสวนรวมในการทําวิจัย โดยเปนคณะทํางาน 
4. งานวิจัยท่ีอาจารยรับมา ควรมีการแบงสัดสวนในการทําวิจัยใหกับบุคลากรสายสนับสนุนบาง และควรให

ทุกคนมีสวนรวมในการทําวิจัยหรือบริการวิชาการ 
5. ควรมีการแบงสัดสวนท่ีไดมาจากโครงการบริการวิชาการ ใหกับสํานักงานเลขานุการ เพ่ือเปนงบท่ีใชในการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
การมีสวนรวมในการชวยเหลือนิสิตปริญญาโทและเอก 

1. ใหคําปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การประสานงานระหวางคณะกับบัณฑิตวิยาลัย  
2. บุคลากรจะสนิทสนมกับนิสิตปริญญาตรีมากกวา เพราะตองจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับนิสิต  
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ความสัมพันธระหวางนิสิตปริญญาตรี โท และเอก 
1. นิสิตปริญญาโท มีการรับนอง การเลี้ยงสังสรรค 
2. นิสิตทุกระดับจะมาพบกันปละครั้งในชวงงานวันพัฒนามหาวิทยาลัย 

หองสมุด 
1. คณะมีงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือเขาหองสมุดคณะ โดยใหคณาอาจารยแจงความจํานงในการซ้ือเลม

ใดบาง 
นโยบายท่ีทางคณะถายทอดลงมายังบุคลากร 

1. มีการแจงในท่ีประชุมของสํานักงานเลขานุการ โดยมีผูแทนท่ีเขารวมประชุมในคณะกรรมการบริหารคณะ  
การประกันคุณภาพ 

1. เจาหนาท่ีมีสวนรวมในการทําประกันคุณภาพ โดยรับมอบหมายลงมาจากรองคณบดีท่ีรับผิดชอบในแตละ
องคประกอบ 

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 
1. ตัวบงชี้ประกันคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนบอย 

จุดเดนของคณะ 
1. องคกรขนาดเล็ก มีความสามัคคี 

 
กลุมผูใชบัณฑิต 2 คน ศิษยเกา 4 คน 
จุดเดนของคณะฯ 

1. มีสาขาท่ีเนนทางดานอาคารท่ีลดความรอน 
2. หลักสูตรเนนทางดาน green architecture และความยั่งยืน (sustainable) 
3. นิสิตมีความสามารถท่ีจะตองทํางานไดเลย รับเขามาทํางานแลวไมตองมีการฝกงานหรือสอนงาน                

มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน 
4. นิสิตมีความอดทน และมีความอึดในการทํางาน แตยังขาดในเรื่องของการการสังเคราะห /วิเคราะห 

มีสวนรวมประเมินฯ หรือทวนสอบในการเรียนการสอน 
1. มีสวนชวยเหลือกันระหวางพ่ีปริญญาโท ชวยเหลือนองปริญญาตรี 
2. มีสวนรวมในการประเมินฯ การเรียนการสอน เพราะเปนอาจารยพิเศษ พอสอนเสร็จก็จะใหนิสิตประเมินฯ 

การสอนทันที 
ขอเสนอแนะ 

1. หลักสูตรควรมีความชัดเจน วามีความโดดเดนดานความยั่งยืน อยางเปนรูปธรรมชัดเจน  
2. หลักสูตรดานผังเมือง ควรใหนิสิตมีการฝกปฏิบัติใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใชในการทํางานไดจริง  
3. ควรมีการประชาสัมพันธคณะ วาคณะมีความโดดเดนทางดานความยั่งยืน เพราะจะใหบุคคลภายนอก 

ทราบและมุงเปาหมายมาท่ีคณะ 
การติดตอสื่อสารระหวางคณะกับศิษยเกา 

1. มีในลกัษณะ facebook และเว็บไซตของคณะ แตนิสิตสวนมากจะประสานงานติดตอกันในรุน และ
ระหวางรุนมากกวา 
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ภาคผนวกท่ี 3   
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
ผูบริหารหนวยงาน รายงานผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารหนวยงาน 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณอาจารย 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณนิสิตปจจุบัน 
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูใชบัณฑิตและศิษยเกา 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 
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ภาพกิจกรรม (ตอ) 
 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงานภายใน 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงานภายใน 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงานภายใน 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงานภายใน 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมินฯ 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
 บุคลากรคณะฯ รวมรับฟงรายงานผลการประเมินฯ 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
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ภาคผนวก 

 สรุปจํานวนขอมูลนิสิตทั้งหมด 

 จํานวนนิสิตท้ังหมด  
 ภาษาไทย (ภาคปกต)ิ 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม รวม
ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต 

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

หลักสูตรภมิูสถาปตยกรรม
บัณฑิต 

- - - - - - 31 - - - 31 31 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ิงแวดลอมสรรคสราง 

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

รวมทัง้หมด - - - - - - 77 - - 1 78 78 
หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ป ใหระบุจํานวนปเพิ่มดวย 

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ตกคาง แผน ก  แผน ข 
หลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑติ 

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

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑติ สาขาวิชา
นวัตกรรมทางอาคาร 

- - - - - - - 13 2 - 15 15 

รวมทัง้หมด - - - - - - - 18 2 - 20 20 

• จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2556 แยกตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) 

จํานวน
อาจารย
เทียบเทา 
(FTET) 

FTES : FTET 
ภาคตน ภาคปลาย 

FTES 
เฉลี่ย 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 190.03 194.31 192.17 14.50 1:13.25 
สาขาวิชาภูมสิถาปตยกรรม 72.48 81.97 77.22 13.50 1:5.72 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 18.00 22.80 20.40 10.50 1:1.94 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 39.04 30.61 34.82 9.50 1:3.67 
วิชากลางของคณะ 9.17 9.08 9.13   

ภาพรวมของคณะ 328.71 338.77 333.74   
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• จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2557) 
 ภาษาไทย (ภาคปกต)ิ 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม รวม
ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ตกคาง แผน ก  แผน ข 

หลักสูตรสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑติ 

52 33 43 41 45 15 229 - - - 229 229 

หลักสูตรภมิูสถาปตยกรรม
บัณฑิต 

26 24 29 29 30 5 143 - - - 143 143 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาส่ิงแวดลอมสรรคสราง 

- - - - - - - - - 33 33 33 

รวมทัง้หมด 78 57 72 70 75 20 372 - - 33 405 405 
หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ป ใหระบุจํานวนปเพิ่มดวย 

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม รวม

ทั้งหมด ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ตกคาง แผน ก  แผน ข 
หลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑติ 

- - - - - - - 35 - - 35 35 

หลักสูตรสถาปตยกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
นวัตกรรมทางอาคาร 

- - - - - - - 55 12 - 67 67 

รวมทัง้หมด - - - - - - - 90 12 - 102 102 

 สรุปจํานวนขอมูลอาจารยประจํา (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน 

• จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด รวมลาศึกษาตอ  

ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร 

- 8 3 - 1 3 - 0 0.5 - 1 1 - 10 7.5 17.5 

สาขาวิชาภูมสิถาปตยกรรม - 5 4.5 - 5 1 - 0 0 - 0 0 - 10 5.5 15.5 
สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดลอม 

- 0 4 - 3 0 - 1 2.5 - 0 0 - 4 6.5 10.5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
อาคาร 

- 1 4 - 1 2 - 1 0 - 0 0.5 - 3 6.5 9.5 

รวม - 14 15.5 - 10 6 - 2 3 - 1 1.5 - 27 26 53 

หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารยท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
   ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
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• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ขาราชการ - 1 1 - 2 
ลูกจางประจํา - - - - - 
พนักงานงบประมาณ - 5 3 - 8 
พนักงานขาราชการ - - - - - 
พนักงานเงินรายได 3 14.5 - - 17.5 
ลูกจางช่ัวคราว - - - - - 
แรงงาน 2 - - - 2 

รวม 5 20.5 4 - 29.5 

หมายเหตุ: *จาํนวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
    ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 สรุปผลงานดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ 
 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 

โครงการ ชวง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ช่ือหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ 

ช่ือแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรบั 
ภายใน ภายนอก รวม 

1. การสรางศักยภาพสถาปนกิ ชุมชน
ในการออกแบบที่อยูอาศัยอยางมี
สวนรวมกับคนจน เมือง  

2556 6 61. อ . สุปรียา หวังพัชรพล 120,000 ทุนอุดหนุนวิจัย มก .  - 120,000 

2. การประยุกตใชระบบจักรยาน
สาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ดีของผูอยู
อาศัยในอาคารชุดตามแนวเสนทาง
ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญยาน
สุขุมวิท  

2556 61. อ . ธนภณ พันธเสน 
( หัวหนาโครงการ ) 
6

6

2. อ . สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน  
3. นางสาวสุปณติา มั่นเจริญ  
4. นางสาวกวนิทรา ภูระหงษ  

 260,000 ทุนอุดหนุนวิจัย มก .  - 260,000 

3. คุณสมบัติทางความรอนของ วัสดุ
ทนไฟจีโอโพลิเมอร 

2556 61. อ . ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค 6

( หัวหนาโครงการ ) 
 150,000 ทุนอุดหนุนวิจัย มก .  - 150,000 

4. ความเชื่อมโยงทางประวัติ ศาสตร
และวฒันธรรมผานการ ปรบัเปล่ียน
และปรบัปรงุอาคาร เกาเพื่อประโยชน
ทางการทอง 6เที่ยว  –  กรณีศึกษา :  
โรงแรมบูติ6

2556 

ก 

1. 6 6อ . สายทวิา รามสูต   120,000 ทุนอุดหนุนวิจัย มก .  -  120,000 

5. การศึกษาพฤตกิรรมการใช 
รถไฟฟาของผูพกัอาศัยอาคารชดุ
พักอาศัยขนาดใหญบรเิวณสถานี
รถไฟฟา 

2556 1. 6 6อ . อาทิตย ลิมปยากร 135,000 
       

45,000 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก . 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก. 

-  180,000 

6. 6การศึกษาพ้ืนที่เปดโลงของวัด : 2556 
กรณีศึกษาวัดราษฎรในเขตธุรกิจ
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยในเขต
เมืองชั้นในกรุงเทพ มหานคร  

61. อ . ประภัสรา นาคะ 6 ทุนอุดหนุนวิจัย มก . 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก. 

  
( หัวหนาโครงการ )  
2. รศ . อลิศรา มีนะกนิษฐ  

135,000 
       

45,000 

- 180,000 

7. การพัฒนาและสงเสรมิการขนสง
แบบไมใชเครื่องยนตเพ่ือสนับสนุน
ใหเกาะสมุยเปนแหลงทองเที่ยวสี
เขียวและเมืองคารบอนต่ํา  

2556 1. อ . สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน  ทุนอุดหนุนวิจัย มก . 80,000 - 80,000 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑและวสัดุ 
อาคารเขียว  

2556 151. อ . โสภา วิศิษฏศักดิ์ 15  
( หัวหนาชุดโครงการ )  

ทุนอุดหนุนวิจัย มก . 

2.Prof . Dr . Joseph Khedari  

1,400,000 - 1,400,000 
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โครงการ ชวง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ช่ือหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ 

ช่ือแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรบั 
ภายใน ภายนอก รวม 

153. น . ส . ณฏัรี ศรีดารานนท  
4. นายคําชาย พันทวงศ  
5. นายปองภัย อภิพันธุ  

9. ชุดชองแสงและอุปกรณกัน แดด
ทีม่กีารระบายอากาศโดย วิธี
ธรรมชาติ  

2556 15 ทุนอุดหนุนวิจัย มก . 1. อ . โสภา วิศิษฏศักดิ์  - - โครงการยอย 

10. ซีเมนตบล็อกเสริมไมไผสาน 
เพื่อการลดความรอนเขาสู อาคาร  

2556 15 ทุนอุดหนุนวิจัย มก . 1. อ . โสภา วิศิษฏศักดิ์  - - โครงการยอย 

11. แผนกรองแสงจากรกมะขาม 
เพื่อการลดความรอนสําหรับ อาคาร  

2556 15 ทุนอุดหนุนวิจัย มก . 1. อ . โสภา วิศิษฏศักดิ์  - - โครงการยอย 

12. สาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการทีเ่หมาะสมในการ 
ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะ 
สมยุ จังหวัดสุราษฎรธานี  

11/2555-
5/2557 

3 บริษัท พิพิธภัณฑเอเซีย จํากัด  1. อ . สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน  
  

- 10,000 10,000 

13. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
แบบ จําลองชิ้นสวนอาคารสําหรับ 11

11/2555-
4/2557 

ระบบ  BIM  ( ขั้นที ่ ๑ )  

31. อ . ศิรเดช สุริต  
( หัวหนาโครงการ )  
32. อ . ภัทรนันท ทักขนนท  
3

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 
ไทย  

3. อ . พิทาน  ทองศาโรจน  

- 1,096,176 1,096,176 

14. โครงการส่ิงแวดลอมสรรคสราง 11

เพ่ือสุขภาวะ กรณีศึกษา :  สถาน 11

10/2555-
3/2558 

พยาบาล  

31. อ . สายทวิา รามสูต  
( หัวหนาโครงการ )  
32. อ . สุธิดา สัตยากร  
33. อ . สุปรียา หวังพัชรพล 
34. อ . sigit arifwidodo  
35. ผศ . สรนาถ สินอุไรพันธ  
3

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 3

6. อ . ขวัญชัย กาแกว   

- 
สรางเสรมิสุขภาพ  ( สสส .)  

 2,375,200  2,375,200 

15. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการ 
ความรูเรื่องที่อยูอาศัยและวิถี การ
อยูอาศัยผานภูมิปญญาทอง 11ถิ่น 
11

6/2556-
6/2557 

 ( พ้ืนทีภ่าคกลาง )  

31. ผศ . วันด ีพินิจวรสิน  
( หัวหนาโครงการ )  
3

การเคหะแหงชาติ  

2. อ . จตุพล อังศุเวช  
3. นางสาวสุภางคกร พนมฤทธิ ์ 

- 178,980 178,980 

16. โครงการอาคารสํานกังานสี
เขยีว สําหรับโครงการพัฒนาที่ดิน 4
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ . บาน 
ฉาง จ .ระยอง 
4

3/2556-
8/2556 

บริษัท ปตท .จํากัด  ( มหาชน )  

16 161. ผศ . ชนิกานต ย้ิมประยูร  - บริษัท  KV Art and Design  
จํากัด  

130,000 130,000 

17. การวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทาง 
การรางหลักสูตร ภูมิสถาปตยกรรมศา
สตรบัณฑิต4หลักสูตรปรับปรุง พ . ศ .  
2557 4

2/2556-
12/2556 

สาขาวชิาภูมสิถาปตยกรรม  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

161. ผศ . วุฒิพงษ ทวีวงศ 
16 ( หัวหนาโครงการ )  
162. อ . sigit arifwidodo  
16

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

3. อ . อาทิตย ลิมปยากร  

70,000 - 70,000 

18. การสรางวิทยาเขตสีเขียวที่กิน 4
ได  :  การวิจัยเพ่ือจัดทําแนวทาง 4

6/2556-
5/2558 การ

ทําเกษตรกรรมในเมืองภาย ใน
มหาวทิยาลัย  

161. รศ . พาสิน ีสุนากร   
( หัวหนาโครงการ ) 
162. ผศ . วุฒิพงษ ทวีวงศ  
163. อ . sigit arifwidodo  
16

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
เสรมิสรางสุขภาพ  

4. อ . ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค  

- 450,000 450,000 

19. การพัฒนาและสงเสรมิการขน 
สงแบบไมใชเครื่องยนตเพ่ือ 
สนับสนุนใหเกาะสมุยเปนแหลง 
ทองเที่ยวสีเขียวและเมือง คารบอน
ต่ํา  

6/2556-
6/2557 

16 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
วิจัย รวมกับสํานักงานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษา  

1. อ . สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน  - 180,000 180,000 

20. การปูทางไปสูการเดินทางในเ 
มืองแบบย่ังยืน  

3/2556-
8/2556 

161. อ . สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน  ( 
หัวหนาโครงการ )  
16

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 16

2. อ . ธนภณ พันธเสน  

- 
สรางเสรมิสุขภาพ ,  บริษัทบางจาก 
ปโตรเลียม จํากัด  ( มหาชน ) ,บริษัท

130,000 130,000 
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โครงการ ชวง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ช่ือหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ 

ช่ือแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรบั 
ภายใน ภายนอก รวม 

กรีนแลม เอเชีย แปซิฟค  ( ประเทศ
ไทย )  จํากัด  

Dr .  Bart Lambregts 

21. โมเดลการคํานวณปรมิาณแสง 
อาทิตยแบบทันทีจากขอมูลการ ถาย
ดาวเทียมสําหรับเขตรอน ชื้น  

6/2556-
6/2557 

161. ผศ . ชนิกานต ย้ิมประยูร 16 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
วิจัย รวมกับสํานักงานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษา  

  -  180,000  120,000 

22. การปองกันระบบนิเวศส่ิงแวด 
ลอมจังหวัดนนทบุร ีจากผล กระทบ
การเปล่ียนแปลงสภาวะ แวดลอม
และการขยายตวัอยาง รวดเร็วของ
เมือง  

12/2555-
11/2556 

16 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง 
ชาติ  

1. รศ . เอกรินทร อนุกูลยุทธธน  -  2,384,700  2,384,700 

23. การศึกษาความเหมาะสมทาง 
เลียบหนองหาร  จังหวัด สกลนคร  

10/2555-
9/2556 

12 ทุนพัฒนาจังหวัด  ภายใตการดูแล 
ของสํานักงานโยธาธิการจังหวัด 
สกลนคร  

1. รศ . เอกรินทร อนุกูลยุทธธน  - 900,000 900,000 

24. การศึกษาแนวความคิดในการ 
ออกแบบอาคารเขียวตาม เกณฑการ
ประเมินความย่ันยืน ทางพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 7ไทย  ( TREES - NC )  
โครงการ 7

6/2556-
9/2557 

อาคารสํานกังานและ
สันทนา การ การไฟฟาสวนภูมภิาค
สํานกังานใหญ  

12 Forum Architect Co.,Ltd 1. ผศ . ชนิกานต ย้ิมประยูร - 48,000 48,000 

25. โครงการสงเสริมการใชพลังงาน  
for Core and Shell 12Development  
สําหรบัอาคาร 12สํานกังานสี
เขยีว โครงการ พัฒนาที่ดิน นคิม
อุตสาหกรรม 12เอเซีย อ . บานฉาง จ . 
ระยองบริษัท ปตท .  จํากัด  ( มหาชน ) 12

8/2556-
3/2558 

  

12 121. ผศ . ชนิกานต ย้ิมประยูร  - บริษัท ปตท .  จํากัด  ( มหาชน )  65,000 65,000 

26. โครงการสงเสริมการใชพลังงาน 
อยางมปีระสิทธภิาพในอาคาร ธุรกิจ  

6/2556-
9/2559 

12 Bright Management Consulti
ng 

1. ผศ . ชนิกานต ย้ิมประยูร  - 
Co , Ltd .  

 32,000  32,000 

27. 12เมืองและชุมชนสรางสรรค :  12 11/2555-
12/2557 บทบาทของมหาวิทยาลัยชุมชน 

ระหวางอเมริกาและประเทศ ไทย  

121. ผศ . อารยา ศานตสิรร  Humphrey H .  Fellowship /  MI
T , 

- 
USA  (  Fulbright )  

 39,285   39,285 

28. การศึกษาเชิงประเมินผลของ 
การจัดทําทางจักรยาน ของ
กรุงเทพมหานคร  

9/2556-
12/2556 

121. อ . ธนภณ พันธเสน 12  
( หัวหนาโครงการ ) 
2. Dr . Bart Lambregts  
123. ผศ . พัฑรา สืบศิริ  
12

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา 
สังคมและส่ิงแวดลอม  

4. น . ส . สุปณิตา มั่นเจริญ  

-  20,000  60,000 

29. การศึกษาทศันคตแิละความคิด 
เห็นที่มีตอการจัดงาน นิทรรศการ
งานสถาปตยกรรม  
ป  12พ . ศ .  2556  ภายใตแนวคิด 
12แขง 12ขัน เพ่ือแบงปนในงาน 12

สถาปนกิ ’ 56  ของ สมาคม 12

5/2556-
10/2556 

สถาปนกิ
ในพระบรมราชูปถัมภ  

121. ผศ . รัชด ชมภูนิช 12  
( หัวหนาโครงการ ) 
12

12

2. ผศ . สรนาถ สินอุไรพันธ  

- บริษัท  TTF International  จํากัด  325,000 
 

325,000 
 

30. โครงการจัดทําเกณฑการจัด 
ประเภทเมืองและแนวคิดในการ วาง
ผังเมือง กรณีศึกษา เมือง ทองเที่ยว
ธรรมชาต ิเมือง สุขภาพ  เมือง
ศูนยกลางธุรกิจ การคา และเมือง
ศูนยกลาง คมนาคมขนสงทาง
อากาศและ โลจสิตกิส  

7/2556-
6/2557 

51. ผศ . ดร . สรนาถ สินอุไรพันธ 5 ( 
หัวหนาโครงการ ) 
52. อ . รัฐภูม ิปาการเสรี  
53. อ . คัทลียา จิรประเสริฐกุล  
54. อ . กญัญาภา อรามรักษ  
55. รศ . ชวเลข วณิชเวทิน  
5

กรมโยธาธิการและผังเมือง  

6. ศ . กาํธร กุลชล  

-  1,995,000 
 

 1,995,000 
 

31. นวัตกรรมการออกแบบ 
ผลิตภัณฑภาชนะเครื่องใชบน โตะ
อาหารที่เปนมิตรตอส่ิงแวด ลอมจาก

9/2556-
9/2557 

51. ผศ . สิงห อินทรชูโต  
( หัวหนาโครงการ )  
5

สํานกังานพัฒนาการวจิยัการ 5

2. ผศ . รัตนาวรรณ มั่งค่ัง  

- 
กษตร  ( สวก .)  

 1,942,599  1,942,599 
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โครงการ ชวง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ช่ือหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ 

ช่ือแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรบั 
ภายใน ภายนอก รวม 

วัสดุคอมโพสิทชี วภาพปาลมน้าํมนั  

32. การศึกษาแบบองครวมของการ
ปรับตัวในบริบทใหมที่แตกตางของ
กลุมชาติพันธุไท-ลาว ในพ้ืนที่ลุมน้ํา
ภาคกลางของประเทศไทย 

6/2552-
10/2555 

1. ศ.ดร.อรศิริ ปาณินท 
2. ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน 
3. ผศ.ศรันย สมันตรัฐ 
4. อ.จตุพล อังศุเวช 
5. อ.ชวาพร ศักดิ์ศร ี
6. อ.ศรุติ โพธิ์ไทร 
7. อ.สุธิดา สัตยากร 
8. อ.พุดตาน จันทรางกูร 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
วิจัย 

- 219,512 219,512 

33. โครงการสวนนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรูที่ย่ังยืน 

9/2554-
6/2556 

5 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 1. ผศ . สิงห อินทรชูโต  
 

- 1,881,810 1,881,810 

34. การศึกษาความคิดเห็นของ
ชุมชนผูไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางระบบโครงขายไฟฟา : 
กรณศึีกษาผลตอบแทนและการ
เยียวยาของ กฟผ.(หมายเหตุ-งบ
วิจัยระบุเฉพาะสวนที่ไดรับ) 

2/2555-
1/2557 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย 

อ . สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน - 70,000 70,000 

35. สถาปตยกรรมและอสังหารมิ 
ทรัพยที่เหมาะสมในการปรับ ปรุงผัง
เมืองรวมชุมชนเกาะสมุยจังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี

8/2555-
9/2556 

9 บริษัท  พิพิธภัณฑเอเซีย  จํากัด อ . ดร.ธนภณ พันธเสน  - 84,612 84,612 

36. โครงการพัฒนาเกณฑการ 
ประเมินผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช  

6/2555-
5/2556 

9 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  ผศ . ดร.สิงห อินทรชูโต  - 572,726 572,726 

37. การประเมนิผลกระทบหลังจาก 9
การใช  UHI  แผนแมบทในเมือง 9

3/2555-
3/2558 ใหญ

ของเอเชียตะวันออกเฉียง ใต 

Mitsui Grant and Hiroshima  U
niversity Grant 

Dr . sigit arifwidodo - 16,656  16,656 

38. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
และความสุขในการทาํงานของ 
บุคลากรในสถานประกอบการ แบบ
มีสวนรวม  

7/2555-
12/2556 

8 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สรางเสรมิสุขภาพ 

ผศ .ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ  - 360,000 360,000 

39. การวางแผนโครงสรางเมืองของ 
เกาะสมุยเพ่ือพัฒนาไปสูเมือง 8

5/2555-
12/2555 

คารบอนต่ํา   ชุมชนคนเดินเทา  

8 บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร ค อ . ดร.สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน - 18,750 18,750 

40. การพัฒนาปรับปรงุองคประกอบ  
ของหนาตางเชิงสถาปตยกรรม  เพ่ือ
การประหยัดพลังงาน  

10/2552-
10/2556 

8 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ8อ . ดร.โสภา วิศิษฏศักดิ์ - มก .  183,673  183,673 

41. โครงการศึกษาความเหมาะสม
ในการจัดทําแนวเชื่อมตอทาง
นิเวศวิทยา ของผืนปาในกลุมปาที่
สําคัญของประเทศไทย 

4/2555-
5/2556 

16 กรมอุทยานแหงชาต;ิ สัตวปาและ
พันธุพืช 

รศ . เอกรินทร อนุกูลยุทธธน  - 1,500,000 1,500,000 

42. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
รายจังหวัด 23 จังหวัด 

1/2554-
6/2557 

16 กรมทรพัยากรทะเลและชายฝง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

รศ . เอกรินทร อนุกูลยุทธธน  - 34,285 34,285 

43. โครงการการปองกันระบบนิเวศ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดนนทบุรี  พ้ืนที่
ศึกษาอําเภอบางมวง 

1/2554-
6/2557 

16 โครงการวิจัยความรวมมือไทย-
ฝรั่งเศส 

รศ . เอกรินทร อนุกูลยุทธธน  - 342,860 342,860 

รวม    2,743,673 17,583,151 20,326,824 
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 จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
 โครงการ  ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. รายงานการวิจัย 14 0 14 
2. บทความทางวิชาการ    

2.1 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 9 8 17 
2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 21 4 25 

รวม 30 12 42 
   

 จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ 
อาจารย/บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

นับซํ้า ไมนับซํ้า 
1. จํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ 7 3 - 10 
2. จํานวนผูเสนอผลงานวิชาการ 7 3 - 10 

รวม 7 3 - 10 
 

 ผลงานจากงานวิจัย  
ผลจากงานวิจัย ระดับชาต ิ ระดบั

นานาชาติ 
รวม 

1. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง - 6 6 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดสรางนวัตกรรมใหม 2 - 2 
3. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร    
    3.1 สิทธิบัตร 2 - 2 
    3.2 อนุสิทธิบัตร - - - 
4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ - - - 

รวม 4 6 10 
 

 จาํนวนเครอืขายความรวมมือดานการวิจยั 
เครือขายหนวยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความรวมมือ 

และกิจกรรมที่ดําเนินการ 
งบประมาณ 

ภายในประเทศ 
 

6 การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย โครงการงานวิจัยรวม การ
แลกเปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ/ขอมลูทางการศึกษา 

 

ภายนอกประเทศ 
 

10 การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย โครงการงานวิจัยรวม การ
แลกเปลี่ยนวัสด/ุอุปกรณ/ขอมลูทางการศึกษา 
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 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)  
ช่ือโครงการ ช่ือแหลงทุนภาครัฐ/

เอกชน ท่ีสนับสนุน
โครงการ 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมาย
เหตุ รายรับ รายจาย รายไดสทุธ ิ

ภาควิชา คณะ/
หนวยงาน 

ศูนยวิจัย 

1. โครงการออกแบบ
ชิ้นงานพลาสติก34

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล 
จํากัด  

นายสิงห อินทรชู
โต 

350,000.00 315,000.00 7,000.00 10,500.00 10,500.00  

2. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
อาคารเขียว ณ ประเทศ
สิงคโปร ประจําปการศึกษา 
2555 

บริษัท พฤกษาเรียล
เอสเตท จํากัด 

นางพาสิน ีสุนา
กร 

156,800.00 141,120.00 3,136.00 4,704.00 4,704.00  

3. โครงการฝกอบรมและ
ดูงาน หลักสูตร การวาง
ผังอยางย่ังยืนสําหรับ
องคการบริหารสวน
ทองถิ่น34

ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา
เมือง ทั้งฝายกําหนด
นโยบาย ฝายปฏิบัตกิาร 
ฝายออกแบบและวางผัง 
องคกรทางสังคม รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป อาจารย 
นิสิต และศิษยเกาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

นายธนภณ พัน
ธเสน 

1,161,000.00 1,044,900.00 23,220.00 34,830.00 34,830.00  

4. โครงการฝกอบรมและ
ดูงาน หลักสูตร “การ
พัฒนาระบบขนสง
คารบอนต่ําสําหรับชุมชน
เมืองอยางย่ังยืน 2556” 
รุนพิเศษ34

ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา
เมือง ทั้งฝายกําหนด
นโยบาย ฝายปฏิบัตกิาร 
ฝายออกแบบและวางผัง 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
อาจารย นิสิต และศิษย
เกาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร 

 

นายธนภณ พัน
ธเสน 

351,000.00 315,900.00 7,020.00 10,530.00 10,530.00  

5. โครงการควบคุมการ
กอสรางปรับปรุงอาคาร 
1, 2 และ 3 คณะ
บริหารธุรกิจ34

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

นายปารเมศ กํา
แหงฤทธิรงค 

1,378,500.00 1,240,650.00 27,570.00 41,355.00 41,355.00  

6.โครงการที่ปรึกษาดาน
อาคารเขยีว อาคาร
สํานักงานสีเขียว (Green 
Office Building) การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
สําหรบัโครงการพัฒนา
ที่ดิน นิคมอุตสาหกรรม 
เอเชีย จ.ระยอง 

บริษัท เควี อารต แอนด 
ดีไซน จํากัด 

นางชนิกานต ย้ิม
ประยูร 

130,000.00 117,000.00 2,600.00 3,900.00 3,900.00  

7. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือ
จัดการความรูเรื่องที่อยู
อาศัยและวิถีการอยูอาศัย
ผานภูมิปญญาทองถิ่น 
(พ้ืนทีภ่าคกลาง)34

ฝายวิชาการพัฒนาที่อยู
อาศัย การเคหะแหงชาต ิ

 

นางสาววันดี 
พินิจวรสิน 

1,189,980.00 1,070,982.00 23,799.60 35,699.40 35,699.40  

8. โครงการปรับปรุง ชั้น 
1, ชั้น 2 และชั้น 3 
อาคารจฬุาภรณพศิาล
ศิลป34

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

นายจตุพล อังศุ
เวช 

78,746.44 70,871.80 1,574.93 2,362.39 2,362.39  

9. โครงการปรับปรุงหอง
ผาตดั โรงพยาบาลสระบุร3ี4

โรงพยาบาลสระบุร ี
จังหวัดสระบุร ี 

นายรัชด ชมภูนิช 7,000,000.00 6,300,000.00 140,000.00 210,000.00 210,000.00  

10. โครงการจางออกแบบ
หองผาตัด โรงพยาบาล
สระบุรี34

โรงพยาบาลสระบุร ี
จังหวัดสระบุร ี

 

นายรัชด ชมภูนิช 3,000,000.00 2,700,000.00 60,000.00 90,000.00 90,000.00  

11. คณะมนุษยศาสตร โครงการออกแบบ นายกฤษดา 10,950.00 9,855.00 219.00 328.50 328.50  
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ช่ือโครงการ ช่ือแหลงทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมาย
เหตุ รายรับ รายจาย รายไดสทุธ ิ

ภาควิชา คณะ/
หนวยงาน 

ศูนยวิจัย 

กอสรางหลังคาเชื่อม
อาคาร 2 และอาคาร 3 
คณะมนษุยศาสตร34

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ประเสริฐสิทธิ ์

12. งานกอสรางอาคารเรียน
และปฏิบัตกิารทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ สวน
งานเพ่ิมเติมงาน
สถาปตยกรรม งานตกแตง
ภายใน งานครภุณัฑและ
งานประกอบอาคาร34

คณะวทิยาศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

นายฐิติวุฒิ ชัย
สวัสดิ์อาร ี

551,304.00 496,173.60 11,026.08 16,539.12 16,539.12  

13. งานกอสรางอาคาร
เรียนและปฏิบัติการทาง
วทิยาศาสตรกายภาพ 
แบบงานเพ่ิม งาน
สถาปตยกรรม34

คณะวทิยาศาสตร 

 

นายฐิติวุฒิ ชัย
สวัสดิ์อาร ี

773,778.00 696,400.20 15,475.56 23,213.34 23,213.34  

14. การศึกษา
แนวความคิดในการ
ออกแบบอาคารเขียวตาม
เกณฑการประเมินความ
ย่ันยืนทางพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมไทย (TREES-
NC) โครงการอาคาร
สํานกังานและสันทนาการ 
การไฟฟาสวนภูมภิาค 
สํานกังานใหญ34

Forum Architect 
Co.,Ltd 

 

นางชนิกานต ย้ิม
ประยูร 

120,000.00 108,000.00 2,400.00 3,600.00 3,600.00  

15. โครงการฝกอบรม
และดูงาน หลักสูตร การ
วางผังอยางย่ังยืนสําหรับ
องคการบริหารสวน
ทองถิ่น 2556 รุนที่ 3 

ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา
เมือง ทั้งฝายกําหนด
นโยบาย ฝายปฏิบัตกิาร 
ฝายออกแบบและวางผัง 
องคกรทางสังคม รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป อาจารย 
นิสิต และศิษยเกาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

นายธนภณ พัน
ธเสน 

642,000.00 577,800.00 12,840.00 19,260.00 19,260.00  

16. โครงการฝกอบรม
และดูงาน หลักสูตร การ
วางผังอยางย่ังยืนสําหรับ
องคการบริหารสวน
ทองถิ่น 2557 
 

ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา
เมือง ทั้งฝายกําหนด
นโยบาย ฝายปฏิบัตกิาร 
ฝายออกแบบและวางผัง 
องคกรทางสังคม รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป อาจารย 
นิสิต และศิษยเกาคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

นายธนภณ พัน
ธเสน 

1,400,000.00 1,260,000.00 28,000.00 42,000.00 42,000.00  

17. โครงการปรับปรุงและ
ออกแบบอาคารเพื่อลด
การติดเชื้อโรงพยาบาลศิริ
ราช34

คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลศิรริาช 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

นายรัชด ชมภูนิช 336,000.00 302,400.00 6,720.00 10,080.00 10,080.00  

18. โครงการงานศึกษา
และปรับปรุงผาตัด
ควบคุมความดันใหเปน
บวกเพ่ือปองกันการติด
เชื้อในหองผาตัดของ
โรงพยาบาลสระบุร3ี4

โรงพยาบาลสระบุร ี

 

นายรัชด ชมภูนิช 2,496,000.00 2,246,400.00 49,920.00 74,880.00 74,880.00  
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ช่ือโครงการ ช่ือแหลงทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมาย
เหตุ รายรับ รายจาย รายไดสทุธ ิ

ภาควิชา คณะ/
หนวยงาน 

ศูนยวิจัย 

19. โครงการสงเสรมิการ
ใชพลังงานอยางมี
ประสิทธภิาพในอาคาร
ธุรกิจ34

Bright Management 
Consulting Co,Ltd. 

 

นางชนิกานต ย้ิม
ประยูร 

850,000.00 765,000.00 17,000.00 25,500.00 25,500.00  

20. โครงการงานศึกษา
และปรับปรุงพ้ืนที่หอ
ผูปวยวิกฤต และพ้ืนที่
สวนทํางานของเจาหนาที่ 
เพ่ือลดการติดเชื้อตาม
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข34

โรงพยาบาลสระบุร ี

 

นายรัชด ชมภูนิช 7,987,700.00 7,188,930.00 159,754.00 239,631.00 239,631.00  

21. งานปรับปรุงและ
ตกแตงภายในอาคารคณะ
ส่ิงแวดลอม34

คณะส่ิงแวดลอม 
 
  

นายฐิติวุฒิ ชัย
สวัสดิ์อารี 

32,519.00 29,267.10 650.38 975.57 975.57  

22. ที่ปรึกษาในการ
ดําเนินงานดาน LEED 
2009 for Core and 
Shell Development 
สําหรบัอาคารสํานกังานสี
เขียว โครงการพัฒนาที่ดิน 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
อ.บานฉาง จ.ระยอง 
บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)34

บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

 

นางชนิกานต ย้ิม
ประยูร 

650,000.00 585,000.00 13,000.00 19,500.00 19,500.00  

23. งานออกแบบงาน
กอสราง อาคารจอดรถ
หลังที่ 5 

กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที ่มก. 

นายฐิติวุฒิ ชัย
สวัสดิ์อารี 

2,428,906.00 2,186,015.40 48,578.12 72,867.18 72,867.18  

24. โครงการจัดทําเกณฑ
การจัดประเภทเมืองและ
แนวคิดในการวางผังเมือง 
: เมืองทองเที่ยวธรรมชาติ 
เมืองศูนยกลางธุรกิจ
การคา เมอืงสุขภาพ และ
เมืองศูนยกลางคมนาคม
ขนสงทางอากาศและโลจิ
สตกิส34

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

นายสรนาถ สิน
อุไรพันธ 

1,995,000.00 1,795,500.00 39,900.00 59,850.00 59,850.00  

25. โครงการศึกษา
ผลกระทบคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารสํานกังาน 
(Call Center) ตอ
พนักงานศูนยเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)34

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ 

 

นายรัชด ชมภูนิช 220,000.00 198,000.00 4,400.00 6,600.00 6,600.00  

26. โครงการประเมิน
ผลิตภัณฑหรือวัสดุที่ผลิต
จากวัสดุเหลือใชเพ่ือรับ
ตราสัญลักษณ G-
Upcycle 

กรมสงเสรมิคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

นายสิงห อินทรชู
โต 

900,000.00 810,000.00 18,000.00 27,000.00 27,000.00  

27. งานปรับปรุงภายใน
อาคารหอประชุมเกษตร
กลางบางเขน34

กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที ่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

นายฐิติวุฒิ ชัย
สวัสดิ์อารี 

88,877.16 79,989.44 1,777.54 2,666.31 2,666.31  
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ช่ือโครงการ ช่ือแหลงทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

ช่ือหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมาย
เหตุ รายรับ รายจาย รายไดสทุธ ิ

ภาควิชา คณะ/
หนวยงาน 

ศูนยวิจัย 

28. โครงการจัดทํา
เสนทางศึกษาธรรมชาติ
และปายส่ือความหมาย 
พ้ืนที่ตําบลบางกอบัว 
อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ34

การไฟฟานครหลวง 

 

นายฐิติวุฒิ ชัย
สวัสดิ์อารี 

1,795,339.00 1,615,805.10 35,906.78 53,860.17 53,860.17  

รวม   38,074,399.60 34,266,959.64 761,487.99 1,142,231.99 1,142,231.99  

 

 คณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะ 

• คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอํานาจหนาท่ีดําเนินงานติดตามและกํากับดูแลดานการ
บริหารของคณะสถาปตยกรรมศาสตรในดานตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามนโยบายของคณะฯ  

• คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ มีหนาท่ีดําเนินการดานวิชาการ และประกันคุณภาพของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรใหดําเนินไปตามนโยบายของคณะฯ 

• คณะกรรมการวิจัย มีหนาท่ีดําเนินการพัฒนาดานการวิจัยของคณะสถาปตยกรรมศาสตรใหดําเนินไปตาม
นโยบายของคณะฯ 

• คณะกรรมการบริการวิชาการมีหนาท่ีดําเนินการพัฒนาดานการบริการวิชาการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ใหดําเนินไปตามนโยบายของคณะฯ 

• คณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มีหนาท่ี
ในการกําหนดแผนงาน การจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยในระดับคณะ ทําหนาท่ีคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยระดับ
คณะ และจัดทํารายงานประจําปเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนา
จรรยาบรรณอาจารยใหเหมาะสม ทันสมัย รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยใน
สังกัดแจงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทราบ สงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

• คณะกรรมการกิจการนิสิต มีหนาท่ีกํากับดูแลกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาการนิสิต ในดาน
วิชาการ กีฬา การพัฒนาสังคม บําเพ็ญประโยชนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนการ
สงเสริมระบบอาจารยท่ีปรึกษา รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมของคณะฯ ใหดําเนินไปตามนโยบายท่ี
คณะฯ กําหนดไว 
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 คําสั่งแตงตั้งตางๆ 
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 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน  
 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsI
D 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องคประกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 147 147 
2   จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 123 123 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 5 5 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 1 1 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข - - 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน 
1 1 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แผน ก 

2 2 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1 
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 1 
14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - - 
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - 
16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - - 
18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
- - 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - - 
25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 5 5 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsI
D 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1 
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล

ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 
5 5 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1 
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด 2 2 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร

วิชาชีพท้ังหมด 
2 2 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 
- - 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - - 
60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตาม

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป) 

5 5 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับ
ที่บน
ระบบ 
CHE 

CdsI
D 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1 
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน

ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี 
5 5 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1 
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

กับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
2 2 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 2 2 
81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 508 508 
86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา - - 
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 372 372 
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 105 105 
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 91 91 
91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 14 14 
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 31 31 
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 53 53 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 48 48 
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 5 5 
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตาม

วุฒิปริญญาหรือเทียบเทา 
53 53 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

- - 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

27 27 

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

26 26 

101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ี
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ) 

- 44.64 
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102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 29.5 29.5 
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 
- - 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

14 14 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

15.5 15.5 

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 16 16 
107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 
- - 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

10 10 

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

6 6 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5 5 
111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 
- - 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

2 2 

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

3 3 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 2.5 2.5 
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 
- - 

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

1 1 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

1.5 1.5 

118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ี
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ) 

- 17.86 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 334 334 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 269.39 269.39 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 55.22 55.22 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 9.13 9.13 
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา 14 14 
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 
1,552 1,552 
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128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน  ๆผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมกีารฝกอบรมการใชงานแกนกัศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.01 4.01 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการ
เรยีนการสอนและการพัฒนานักศกึษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.84 3.84 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.95 3.95 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจดัของ
เสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.78 3.78 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิง่สนับสนุนการเรยีนรู (เทียบจากคะแนนเตม็ 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

3.92 3.92 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - - 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 71 71 
140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 68 68 
141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ี

ประกอบอาชีพอิสระ) 
51 51 

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ - - 
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 8 8 
144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 3 3 
145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 3 3 
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร - - 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 
16,166.67 16,166.67 

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 60 60 
150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 15 15 
151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 
152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
13 13 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.09 4.09 
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154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.09 4.09 

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

8 8 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

3.8 3.8 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

3.8 3.8 

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

- - 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 19 19 

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 21 21 
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญา

ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 
3.98 3.98 

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี
ผานการกลัน่กรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย] 

14 14 

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

- - 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

13 13 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

1 1 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ - - 
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท) 
- - 

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- - 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - 

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- - 

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 

- - 
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175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ
ประเมิน) 

21 21 

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

2 2 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนัก
อ่ืนๆ) 

1 1 

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

1 1 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับ
ท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS 
หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนัก
อ่ืนๆ) 

- - 

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

- - 

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- - 

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - 

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

- - 

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- - 

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - - 
187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ

ประเมิน) 
1 1 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนกัศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5) 
4.13 4.13 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.82 3.82 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.55 4.55 

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภท
กิจกรรม 

  

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   
   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   
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   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ   
   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ   
   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม   
   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม   
   - จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   
   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
6 6 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัย 

56 56 

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

2 2 

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 2,743,673 2,743,673 
196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,743,673 2,743,673 
197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 17,583,151 17,583,151 
200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 17,583,151 17,583,151 
201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 48 48 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 48 48 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - 
208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ - - 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5 5 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 5 5 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - - 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา

11 11 
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นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 11 11 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

8 8 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8 8 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับ
ท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับใน
คานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4 4 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
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249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 16 16 
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 12 12 
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 9 9 
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 2 2 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ - - 
260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 
6 6 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

1 1 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 28 28 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ
เรยีนการสอน 

8 8 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ
วิจัย 

2 2 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียน
การสอนและการวิจยั 

3 3 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํา

กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 
3.77 3.77 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเตม็ ๕) - - 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน
แตงตั้ง (คะแนนเตม็ ๕) 

4.80 4.80 

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 29.5 29.5 
270   จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
10 10 

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ 

7 7 

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก
ประเทศ 

3 3 
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271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ 

20 20 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ 

20 20 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ - - 
272   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับชาต ิ
- - 

   - ดานการวิจัย - - 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ดานอ่ืนๆ - - 

273   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาต ิ

- - 

   - ดานการวิจัย - - 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ดานอ่ืนๆ - - 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 28,505,151.14 28,505,151.14 

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,463,434.88 2,463,434.88 

286   คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานท่ีและท่ีดิน   

   - ปงบประมาณ 12,205,447.15 12,205,447.15 

   - ปการศึกษา 14,571,870.68 14,571,870.68 

287   คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ) 2,474,596.38 2,474,596.38 

288   คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289   คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 183,668.00 183,668.00 

290   คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 443,213.50 443,213.50 

291   เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 3,346,691.95 3,346,691.95 

292   สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 42,922,539.87 42,922,539.87 

องคประกอบท่ี 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเตม็ ๕) 
3.98 3.98 

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 13 13 

276 268 580 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักกษณ (คะแนนเตม็ ๕) 

4.09 4.09 

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 8 8 

278 270 582 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเตม็ ๕) 

3.8 3.8 

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - - 
280 272 584 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเตม็ ๕) 
- - 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 8 8 
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282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด 21 21 

283 275 668 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน
เต็ม ๕) 

3.98 3.98 

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕) 

4.07 4.07 
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