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ส่วนที ่1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมินปี 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 7 

หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 1 
สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 582 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 535 คน และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 47 คน ตลอดจนมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 92 คน แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 85 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน นอกจากนี้คณะมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 65 คน (ไม่
นับรวมลูกจ้างชั่วคราว) โดยจ าแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจัย จ านวน 
54 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 21 คน 
 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมินปี 2556 คณะผู้ประเมินได้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง เอกสาร และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
จัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงานของคณะ
จากคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ใน
ระดับดี (4.09) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู ่ในระดับดีมาก 
จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5.00) 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (5.00)  และ องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00) 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4.67) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (5.00) ส าหรับ
องค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา  (4.00) และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (4.33) ส าหรับองค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเนินงาน
อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (3.28) และองค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3.00)  
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ส่วนที่ 2 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ รอบการประเมินปี 2556 มีรายนามต่อไปนี้  
 
1.   รศ.จันทนี  เพชรานนท์ ประธานกรรมการ 

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2.  รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3.  ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.  รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ กรรมการ 
7.  ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาวนิยดา กลิ่นบุบผา กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางสาวเยาวลักษณ์ ดารา กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 3 
บทน า 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นคณะฯ ที่ด าเนินการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยหลักสูตร

ภาษาอังกฤษทั้งหมด เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เริ่มจาก“โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เมื่อปี พ.ศ.2536 โดยการเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (พ.ศ.2537) ภายใต้ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านการออกแบบ ที่สามารถผสมผสานความรู้ด้านศิลปและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึง
เรื่องสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารระดับสากล 

ต่อมาคณะฯได้รับการบรรจุเป็นส่วนราชการในสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกา จากส านักงานราชกิจจา
นุเบกษา และเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (พ.ศ. 2538) สาขาวิชาศิลป
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2542) หลังจากนั้นได้แก้ไขเพ่ิมเติมชื่อเป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ” 
และเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (พ.ศ. 2546) เพ่ือรองรับความต้องการของ
ตลาด และได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (พ.ศ. 2546)  สาขาวิชาการออกแบบโดย
เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งต่อมาได้ยุบรวมเป็นสาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (พ.ศ. 2550)  ตามล าดับ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยในภารกิจด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
ปัจจุบันหลักสูตรที่คณะฯ ด าเนินการผลิตบัณฑิตในขณะนี้ประกอบด้วย  

หลักสูตรปริญญาตร ี 3   หลักสูตร 4 สาขาวิชา  

1. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวชิา (หลกัสูตรนานาชาติ) 

1.1 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ป ี

1.2 สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 

2. หลักสตูรศิลปบัณฑิต 1 สาขาวิชา (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.1 สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) 

3.หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต 1 สาขาวชิา (หลักสูตรนานาชาติ) 

3.1 สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร  1 สาขาวิชา (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบและวางแผน  

2. หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบและวางแผน 

3. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบและวางแผน
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1.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  

ปรัชญา  PHILOSOPHY: SUSTAINABLE DESIGN 
ยึดมั่นปรัชญาการออกแบบอย่างยั่งยืน ที่สามารถผสมผสานศาสตร์ด้านการออกแบบ กับมิติทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 

วิสัยทัศน์ VISION: STRIVING FOR SUSTAINABILITY BY DESIGN 
1. มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง Striving for Sustainability by Design 
2. เป็นองค์กรที่สนับสนุนและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาสังคม และบริบทของประชาคมอาเซี่ยน 

Collaborative Networking Especially in Asian Community 

 

พันธกิจ  MISSION 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมี

คุณ ลั กษ ณ ะความ เป็ น ฅนที่ ส มบู รณ์  Cultivate students with professionalism and 
integrity 

2.  เพ่ือผลิตผลงานการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และด้านการ
ออกแบบ Leverage the research in architecture and design 

3. เพ่ือให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ Provide the academic services to public /private 
sectors, industries & communities 

4.  เพ่ือสืบสานวิถีทางคุณค่าและองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชน พ้ืนถิ่น ไปจนถึง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ ให้เป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจในระดับสากลผ่านงานวิจัยและการ
เรียนการสอน Promote the value of art & culture through study and research 

อัตลักษณ์ IDENTITY : Green Heart (Professional & Integrity) 
ผลิตบัณฑิตในระดับสากลที่มีความรู้และมีทักษะในการสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะและวัฒนธรรม มี
ความเป็นมืออาชีพ โดยมีพ้ืนฐานความคิด ตรรกะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

เอกลักษณ์ UNIQUENESS: (Pioneer & Collective Impact) 
เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบโดยความ
ร่วมมือกับภาคีส่วนต่างๆที่ส่งผลกระทบให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
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ส่วนที่ 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแผนการประเมิน           
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพ่ือวางแผนตรวจเยี ่ยม 
ปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล หลักฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1,6,7,8,9  ผู้รับผิดชอบ รศ.จันทนี  เพชรานนท์ และ  

ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ 
องค์ประกอบที่ 2   ผู้รับผิดชอบ รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล และ  
                                         ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ 
องค์ประกอบที่ 3, 4, 5  ผู้รับผิดชอบ ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และ  

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลับไปศึกษารายงานการประเมินตนเองทั้งเล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้เยี่ยมชมสถานที่จริงของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้บริหารของคณะ สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า สถานประกอบการ ตัวแทนชุมชน
ตลอดจนศึกษารายงานการประเมินตนเอง รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์ บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศ
ต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนหลักสูตร เป็นต้น โดยวันสุดท้ายของการประเมินจะมีกระบวนการ close meeting ซึ่ง
เป็นกลไกการแลกเปลี่ยนเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง  
 
4.3 ภายหลังการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ที่มีการระบุ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยภายใน 14 วันหลังจากวันประเมิน 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 3.47 3.25 3.00 3.28 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 4.00 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
3.98 4.18 3.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

I รวม OP

องคป์ระกอบ

   0.00 - 1.50                                   
   1.51 - 2.50                           
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 3.00 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 3.98 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
3.98 4.18 3.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

   0.00 - 1.50                                   
   1.51 - 2.50                           
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.33 3.00 4.14 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.75 - 3.75 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
3.47 5.00 - 4.24 การด าเนินงานระดบัดี

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
3.98 4.18 3.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

   0.00 - 1.50                                   
   1.51 - 2.50                           
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่

   (2) ด้านวิชาการ 3.47 2.67 - 2.99 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.40 - 4.40 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
3.47 3.89 - 3.81 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 3.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.00 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
5.00 4.50 3.00 4.40 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
3.98 4.18 3.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

ตาราง ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

   0.00 - 1.50                                   
   1.51 - 2.50                           
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5.6 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
จุดแข็ง  
 คณะมีกระบวนการในการพัฒนาแผนต่างๆ  ตามนโยบายและทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี โดยมี
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังและมีแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ท่ีคณะก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน 
  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะควรวางแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ตาม  SoA+D Retreat ครั้งที่ 1  เพ่ือให้
กระบวนการพัฒนาสู่ Super KPI อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องและ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสามารถด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้ตามเป้าหมายครบทุกตัว
บ่งชี้ในแต่ละปีการศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 
จุดแข็ง  

1. คณาจารย์มีการใช้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ เช่น flipped class room, การเรียนการสอนแบบ online 

(Udemy บนระบบ iPad, AR Application)  

2. คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามีการสร้างกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการแสดงหลักฐานการท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคการสอนใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมให้
บุคลากรทุกคนเตรียมพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่ด าเนินอยู่ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าระบบและกลไกในการพัฒนาการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน 

2. บุคลากรที่มีต าแหน่งวิชาการยังมีจ านวนน้อย และมีเฉพาะบางสาขาเท่านั้นเช่น สาขาวิชาการออกแบบ

นิเทศศิลป์ไม่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3. แผนพัฒนาและบริหารบุคลากร ยังไม่มีความชัดเจนในการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และยังปฏิบัติไม่ ได้

ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติที่วางไว้ 

4. การถ่ายทอดแผนด้านการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมของนักศึกษา ท าได้ไม่ครบถ้วน 

5. ระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ไม่ชัดเจน 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดท าแผนงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ควรมีการจัดท าโครงการที่มุ่งประเด็น การพัฒนาความรู้ใน

สายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน New Approach to Learn และโครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการด้วยกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการให้ชัดเจน 

2. การถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรมีกิจกรรมเพ่ือน าเสนอสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมที่คณะส่งเสริม ให้นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้

รายละเอียดของเนื้อหาต่างๆอย่างชัดเจนและทั่วถึง  

3. ควรมีระบบการก าหนดกลไก ของการจัดท าโครงการทางวิชาการ อาทิ การเข้าร่วมประชุม การน าเสนอ

ผลงาน ฯลฯ โดยการก าหนดให้เป็นแผนงานโครงการที่ต่อเนื่อง และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลงาน 

เพ่ือน าสู่การพัฒนาโครงการในปีต่อไป 

4. ควรจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนและครบทุกด้านในการปฏิบัติงานเพ่ือลดภาระงานเจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ประจ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
จุดแข็ง  

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรเพิ่มความมีส่วนร่วมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มากขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีภารกิจของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
2. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สร้างเครือข่าย กับศิษย์เก่ามีน้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดให้ระดับบัณฑิตศึกษามีภารกิจในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาร่วมกับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 
กิจกรรม ตามเกณฑ์สกอ. 

2. ควรสร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษาร่วมกับศิษย์เก่าให้มากข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าระบบและกลไกงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องตามประเภท ค.2  ที่คณะไดเ้ลือกยังไม่
ชัดเจน ในเรื่องการมีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพของสังคม เพ่ือตอบสนอความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

2. การมีส่วนร่วมในการท าความเข้าใจด้านจรรยาบรรณของการวิจัย ยังเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรด าเนินการจัดท าระบบและกลไกงานวิจัยตามประเภท ค.2 ของตนเอง เพื่อจัดตั้งระบบและกลไก
การติดตามและประเมินผลงานวิจัยที่พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน 

2. ควรจัดสัมมนาหรือประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือถ่ายทอดหรือสร้างความเข้าใจในด้านจรรยาบรรณการวิจัยให้กับ
คณาจารย์และนักวิจัย 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
จุดแขง็  

มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอนที่หลากหลายในระดับปริญญาตรี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรให้ผู้รับบริการงานบริการวิชาการ ท าการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อสังคมในทุกโครงการ
และควรเพิ่มการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอนที่หลากหลายในระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  
จุดที่ควรพัฒนา 

แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นการท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในเชิงประเพณี ไม่ได้
ก าหนดแผนในเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะ รวมถึงวิธีการป ระเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เน้นเชิงปริมาณมากว่าคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมควรมีการก าหนดแผนและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
พันธกิจต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน และควรมีการประเมินผลส าเร็จของการท างานด้านนี้ให้ครบถ้วนทั้งหมด โดยเฉพาะใน
การวัดความส าเร็จของงาน ควรเน้นสู่การได้ outcome มากกว่า output และควรเชื่อมโยง กับอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ ที่คณะก าหนดไว้ 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีผู้น า คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้บริหารสาขาวิชา ที่ทุ่มเทท างานบริหารคณะอย่างมี

เป้าหมายและมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานสู่บุคลากรทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. การจัดการความรู้ในเรื่องการเรียนการสอนแบบ New Approach to Learning และการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการเรียนการสอนในระบบสื่อ online learning ที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนรู้  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่มตามสาขาวิชา ด้วยเทคนิคต่างๆ ในการเรียนการสอนและ
การท าวิจัย ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรถ่ายทอดแนวทางตามแผนกลยุทธ์ใหม่เพ่ือเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน กับเป้าหมาย Super KPI สู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการด าเนินงานในระดับสาขาวิชาแบบ Benchmark  
2. ในการจัดการความรู้ส าหรับอนาคต ควรมีการสร้างระบบฐานข้อมูลและกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนความรู้ภายในและสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยควรน าองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ
สู่ผู้สนใจในทุกระดับโดยใช้ระบบการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารมากขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

จากรายงานบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ที่ท าตามระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พบว่า
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงของคณะ 
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ข้อเสนอแนะ  
 คณะควรน าการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผู้บริหารมาบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนและพิจารณาร่วมกับความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย และควรมีการรายงานผลการด าเนินงานและบริหารงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียว 
กับการจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่คณะด าเนินการอยู่ 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 
จุดแข็ง  

คณะมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ คณะได้ตั้งเป้าหมายไว้ และมี
แนวทางในการแสวงหารายได้ผ่านการวิจัย บริการวิชาการสู่สังคมที่มีรายได้สูง ผ่านศูนย์วิจัยและออกแบบ REDEK 
และระบบ WIL ที่มีความต่อเนื่องและก่อให้เกิดผลต่อการวางแผนการเงินตามประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นการ
บริหารจัดการที่ดี  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ในอนาคตคณะ อาจต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ต้องให้ความส าคัญกับงบด าเนินงานที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดความสมดุลกับเงินบริหารบุคลากร โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้จากงานบริการวิชาการ 
วิจัยและการเรียนการสอนของบุคลากรของคณะ ทั้งนี้ในการจัดท างบประมาณควรให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงบประมาณและการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
        

1.    คณะมีการท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพจากรอบปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้
น าไปเชื่อมโยงกับการวางแผนกลยุทธ์ให้ครอบคลุม ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่งชี้   

2.    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานในระดับ
สาขาวิชา ท าให้การพัฒนาในระดับสาขาวิชา อาจไม่สามารถก าหนดเป้าหมายได้ตรงประเด็น  

3    การมีระบบฐานข้อมูลเอกสาร Digital เพ่ือการประกันคุณภาพและการเผยแพร่ ข่าวสารบนเวปไซด์
ของคณะเป็นการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน ของคณะที่ดี ตาม CHE QA 
Online แต่ยังไม่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1.    ในการท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีคณะ ควรน าแผนพัฒนาคุณภาพมาเชื่อมโยงให้

สอดคล้องกับการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง   
2.    คณะควรมีการก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานคุณภาพในระดับสาขาวิชา  ในเชิงเปรียบเทียบ  

เพ่ือสามารถพัฒนาผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ได้ตรงตามเป้าหมายที่ชัดเจนในระดับสาขาวิชา 
3.    คณะควรมีแนวทางหรือมีวิธีการปฏิบัติที่ดีของการจัดท าฐานข้อมูล การพัฒนาคุณภาพที่ใช้ประโยชน์

ส าหรับกลุ่มสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 
 
5.7 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลักฐานอ้างอิงของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.18 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.98 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 
ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า  

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ คณะมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช ้มีค่าเฉลี่ย 3.28 เมื่อจ าแนก

ตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.47 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ 
มีค่าเฉลี่ย 3.25 และ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 

 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 

เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้าเพียงด้านเดียว 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 
4.00  

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 

5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.67 

เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อ

จ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 

3.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
 
 

5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.18 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.98 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 
ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อจ าแนกตามตัว
บ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตเพียงตัวบ่งชี้เดียว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ได้แก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 

4.17 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 

4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้
ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.98 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
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5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.18 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.98 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 
3.00 ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 
มีค่าเฉลี่ย 3.00  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
มุมมองด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัว
บ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า และตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.24 เมื ่อ
จ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 3.47 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิง
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.18 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.98 และตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน พบว่า  
 1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ย 2.60 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.83 รองลงมา 
คือ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.57 และตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.00 เมื่อพิจารณารายด้านย่อย 
พบว่า 

1. ด้านวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.99 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.47 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 
2.67 

2. ด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพียงด้านเดียว 

3. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงด้านเดียว 
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2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 

4.40 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อพิจารณารายด้านย่อย พบว่า 

1. ด้านผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00 

2. ด้านการวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวน มีค่าเฉลี่ย 4.00 

4. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงตัวบ่งชี้เดียว 

5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 
โดยมีตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการเพียงตัวบ่งชี้เดียว 

 
5.11 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
จุดแข็ง 

1. บัณฑิตของคณะฯทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีทักษะในด้านการวิจัยที่ดีท าให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนในการท างาน (จากการสัมภาษณ์) 

2. คณาจารย์มีการใช้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ เช่น flipped class room, การเรียนการสอนแบบ online 

(Udemy บนระบบ iPad, AR Application) และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามีการสร้างกลุ่มการเรียนรู้

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ของนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

3. คณะมีกระบวนการในการพัฒนาแผนต่างๆ  ตามนโยบายและทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดี โดยมี

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังและมีแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีคณะก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพัฒนาบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีความแตกต่างที่มีลักษณะเฉพาะตัว (Unique 

,differentiate) โดยในระดับปริญญาตรีควรเพ่ิมเติมทักษะด้านวิชาชีพให้มากข้ึน  
2. ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมให้

บุคลากรทุกคนเตรียมพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่ด าเนินอยู่ 
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3. คณะควรวางแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ตาม  SoA+D Retreat ครั้งที่ 1  เพ่ือให้
กระบวนการพัฒนาสู่ Super KPI อย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างสอดคล้อง
และต่อเนื่อง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสามารถด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้ตาม
เป้าหมายครบทุกตัวบ่งชี้ในแต่ละปีการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะควรส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ ต าราและหนังสือ เพ่ิมมากข้ึน 
2. คณะควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมนอก

ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ 
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์

ตวับ่งชีท้ี ่1 0 0 0 0 3.16

ตวับ่งชีท้ี ่2 0 4.20/5 4.2 0 4.20

ตวับ่งชีท้ี ่3 0 3/5 รอ้ยละ 60 0 5.00

ตวับ่งชีท้ี ่4

4.12

ตวับ่งชีท้ี ่5 0 0 3.97

ตวับ่งชีท้ี ่6 0 0 0 0 0.93

ตวับ่งชีท้ี ่7 0 0 0 0 0.00

1.63

ตวับ่งชีท้ี ่8 0 0 0 0 3.78

ตวับ่งชีท้ี ่9 0 0 5.00

4.39

ตวับ่งชีท้ี ่10 0 0 4.00

ตวับ่งชีท้ี ่11 0 0 5.00

4.50

3.19

ตวับ่งชีท้ี ่12

ตวับ่งชีท้ี ่13

ตวับ่งชีท้ี ่14 0 147/53.5 2.75 0 2.29

2.29

ตวับ่งชีท้ี ่15

3.11คะแนนเฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

ตารางคะแนนสรปุผลการประเมิน สมศ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

ค่าเฉล่ียกลุม่ตวับง่ช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับง่ช้ี 1 – 11)

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

ปฏิบตัไิด ้4 ขอ้ (1,2,3,4)

ปฏิบตัไิด ้5 ขอ้ (1,2,3,4,5)

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

0

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการ

0

ตวับง่ช้ี

คณุภาพ
เป้าหมาย

ผลด าเนินการ
บรรลเุป้าหมาย

คะแนน

ประเมิน

ด้านคณุภาพบณัฑิต
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ส่วนที่  6 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 

 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการวิจัย 
 
คณะได้จัดท า SOA+D Research Manual เป็นคู่มือที่ท าให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ทราบข้อมูลของการ
ท าวิจัยตั้งแต่แหล่งทุนจนถึงวิธีการด าเนินการวิจัยที่ดี 

 
 
 



 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 
24 

 
 

 



 

 
25 

 

 
 



 

 
26 

 



 

 
27 

 
 

 



 

 
28 

 
 



 

 
29 

 
 
 


