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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมินปี 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีหลักสูตรรวม

ทัง้ส้ิน 6 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  4 หลกัสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 
หลกัสูตร มีจ านวนนักศึกษารวมทัง้ส้ิน 583 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 547 คน 
และระดบัปริญญาโท จ านวน 36 คน ตลอดจนมีผู้ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้ส้ิน 
212 คน แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 200 คน และระดบัปริญญาโท จ านวน 12  คน นอกจากน้ี
คณะมีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน 59 คน (ไม่นับรวมลูกจ้างชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
แบ่งเป็นบุคลากรท่ีเป็นอาจารยแ์ละนักวิจัย จ านวน 38 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 21 
คน 
 
 ส าหรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมินปี 2555 คณะผู้
ประเมินได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง เอกสาร และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของคณะอย่าง
ละเอียด พร้อมทัง้ได้ตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ 
ตลอดจนได้รบัทราบข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา
ปัจจุบนั และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการประเมิน ดงัน้ี 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี (3.96) โ ดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า คณะมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 5  องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบท่ี 1 ปร ัชญา ปณิธาน 
วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินการ (5.00) องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00) 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (5.00) องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (5.00) 
และองคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (5.00)  ส าหร ับองค์ประกอบท่ีคณะมีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 2 องคป์ระกอบ ได้แก่  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา (4 .00)  และ องค์ประกอบท่ี  5 การบริการ วิชาการแก่สังคม (4 .25 ) ส าหร ับ
องค์ประกอบท่ีคณะมีผลการด า เนินงานอยู่ในระดับพอใช้  จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แ ก่ 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต (3.50) และองคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย (3.04) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสถา ปัตยกรรมศาสตร ์และการ

ออกแบบ รอบการประเมินปี 2555 มีรายนามต่อไปน้ี (ให้ระบุช่ือกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้)  
 
1.  รศ.ดร.ณรงค ์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการ 

(มหาวิทยาลยัศรีปทุม) 
2.  รศ.จันทนี เพชรานนท ์ กรรมการ  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก ล้าคุณทหาร
ลาดกระบงั) 

3.  ผศ.นพปฏล สุวจันานนท ์ กรรมการ  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก ล้าคุณทหาร
ลาดกระบงั) 

4.  ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน เลขานุการ 
5.  นางสาววนัทนา ภาคถิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  น า ง ส า ว เ ย า ว

ลกัษณ์ 
ดารา ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

บริการหลกั กระบวนการ พันธกิจ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี

ภารกิจหลกัในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
ให้บริการทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยและ
รฐับาล คณะมีหลกัสูตรบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษา ดงัน้ี  

  
หลกัสูตรปริญญาตรี 4 หลกัสูตร (หลกัสูตรนานาชาติ) 

1. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลกัสูตร 5 ปี) 
2. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลกัสูตร 5 

ปี) 
3. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตร 4 ปี)  
4. หลกัสูตรศิลปกรรมบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม (หลกัสูตร 4 ปี) 
 

หลกัสูตรปริญญาโท 2 หลกัสูตร  1 สาขาวิชา (หลกัสูตรนานาชาติ) 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต /ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบและ

วางแผน  
2. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน 

 
ปรชัญา  วิสยัทศัน์ พันธกิจ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์  
       ปรชัญา  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ ท่ีสามารถผสมผสานความรู้ด้าน
ศิลปะ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงเรื่องส่ิงแวดล้อม มีความพร้อม
ทางด้านภาษาเพ่ือการส่ือสารระดบัสากล และเป็นท่ีรู้จักในระดบันานาชาติ 
 

      วิสยัทศัน์ 
1. เป็นศูนยก์ลางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในภูมิภาค 
2. เป็นองคก์รส าคญัในการพัฒนาสงัคม 
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       พันธกิจ 

1. เพ่ือจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิต โดยหลักสูตรนาชาติในระดับอุดมศึกษาทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละด้านการออกแบบ 

2. เพ่ือผลิตผลงานการวิจัย และพัฒนาองคค์วามรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ด้านการออกแบบ 

3. เพ่ื อให้บ ริก า รวิชาก ารและวิชาชีพ  ให้กับหน่วยงานทัง้ภ าครัฐ และ เอกชน 

ภาคอตุสาหกรรมและชุมชน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

4. เพ่ือสืบสานวิถีทางคุณค่าและองคค์วามรู้ทางศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดบัชุมชน 

  
อตัลกัษณ์ 
 ผลิตบณัฑิตท่ีเก่งและดี มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพการออกแบบ 
ผสมผสานวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
 
เอกลกัษณ์ 
 เน้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละกระบวนการออกแบบโดยมีการบูรณา
การเทคโนโลยีและความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม รวมทัง้มีความสามารถพร้อมท่ีจะ
ท างานในระดบันานาชาติ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแผนการประเมิน           
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ ในวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2556 เพ่ือวา งแผนตรวจ
เย่ียม ปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการเก็บข้อมูล หลักฐาน ตลอดจน
ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าท่ี
ความรบัผิดชอบของแต่ละองค์ประกอบในรายงานการประเมินตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1, 7, 8, 9  ผู้รบัผิดชอบ รศ.ดร.ณรงค ์ อยู่ถนอม  

องคป์ระกอบท่ี 2, 3   ผู้รบัผิดชอบ รศ.จันทนี  เพชรานนท ์
องคป์ระกอบท่ี 4, 5, 6  ผู้รบัผิดชอบ ผศ.นพปฏล  สุวจันานนท ์

  
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อม
ให้คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมินตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและ
ตวับ่งช้ีท่ีได้รบัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เย่ียมชมสถานท่ีจริงของคณะ แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็กับผู้บริหารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่า  ตลอดจน
ศึกษารายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บนัทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง 
ๆ ของคณะ ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา จ านวนหลักสูตร เป็นต้น  โดยในวันประเมินคณะผู้ประเมินจะมีการ
รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะได้รบัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการประเมินเหน็ชอบภายใน 7 
วนั   นับจากวนัประเมิน 

2. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินฉบับ
สมบูรณ์ส่งให้แก่คณะและส านักงานประกันคุณภาพภายใน 14 วนั นับจากวนัประเมิน 
 
 

ส่วนท่ี 5 
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ผลการประเมิน 
 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 
ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 6 ข้อ 2 ข้อ (1,2) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ≥ 25% 
13.00 

23.64 3.94 
55.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ≥ 5% 
4.00 

7.27 0.61 
55.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 6 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.5   

ตวับ่งช้ี 2.6 5 ข้อ 4 ข้อ (1,3,4,5) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 4 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 1 ≥ ร้อยละ 80 
87.73 

87.73 4.39 
100 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 2 ≥ 3.51 
4.02 

4.02 4.02 
5 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 3 ≥ 25% 
1.50 

21.43 4.29 
7 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 4   

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 14 ≥ ร้อยละ 2 
149.00 

2.71 2.26 
55 

ตวับ่งช้ี 3.1 6 ข้อ 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 4 ข้อ 4 ข้อ (1,2,3,4) 3.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 6 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 3.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 
ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 4.2 5 ข้อ 4 ข้อ (1, 3, 5, 6) 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 ≥ 60,000 
    4,920,500.00  

         94,625.00  5.00 
52.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 5 ≥ ร้อยละ 12 
9.25 

16.82 4.20 
55.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 6 ≥ ร้อยละ 15 
0.00 

0.00 0.00 
55.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 7 ≥ ร้อยละ 2 
2.25 

4.09 2.05 
55.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 5 ข้อ 3 ข้อ (1, 2, 3) 3.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 3 ข้อ 4 ข้อ (1, 2, 3, 5) 4.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 8 ≥ ร้อยละ 10 4 โครงการ/12 โครงการ 5.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 9 ปฏิบติัได้ 3 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 10 ปฏิบติัได้ 3 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 11 ปฏิบติัได้ 4 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.3   

ตวับ่งช้ี 7.4 5 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 8 ข้อ 9 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 5.00 

รวมคะแนนการประเมิน 3.96 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 2.27 3.50 3.99 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 3.50 2.08 3.04 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 5.00 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
3.18 4.18 3.85 3.96 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I รวม OP

องคป์ระกอบ

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

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.42 4.42 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.83 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก

       มาตรฐานท่ี 2 ข 3.18 3.67 4.45 3.81 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 2.08 3.05 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
3.18 4.18 3.85 3.96 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

���0.00 - 1.50                                   
���1.51 - 2.50                           
���    �-�    ��                       
���    �-�    ��                    
���    �-�    ��                       

 
 
 
 



 

 
13 

5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.83 4.62 4.22 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.25 5.00 4.40 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
2.27 4.50 2.13 2.76 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
3.18 4.18 3.85 3.96 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

���0.00 - 1.50                                   
���1.51 - 2.50                           
���    �-�    ��                       
���    �-�    ��                    
���    �-�    ��                       
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม  

 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
   และความพร้อม 
   ในการจัดการศึกษา 

 
 
 
  

      
 
  

  

   (1) ด้านกายภาพ 
- 
 

- - - - 
  

   (2) ด้านวิชาการ 
2.27 

 
3.00 2.26 2.63 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 

  

   (3) ด้านการเงิน 
- 
 

5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   (4) ด้านการบริหารจัดการ 
- 
 

5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

2.27 4.33 2.26 3.82 การด าเนินงานระดบัดี 
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มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม  

 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบนัอดุมศึกษา 

 
  

        
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 4.42 4.38 การด าเนินงานระดบัดี   

   (2) ด้านการวิจัย 5.00 3.50 2.08 3.04 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 3.50 5.00 4.25 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารุง 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.00 3.99 4.05 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

3.18 4.18 3.85 3.96 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
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5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 
จุดแขง็  

1. มีกลยุทธ ์แผนปฏิบติังานประจ าปี พร้อมตวับ่งช้ี งบประมาณและเป้าหมายท่ีชดัเจน 
2. มีระบบการปรบัปรุงแผน 
3. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดกลยุทธล์งไปสู่ระดบัปฏิบัติได้อย่างทัว่ถึง 
4. มีการรายงานท่ีสมบูรณ์ เป็นรูปธรรมตามท่ีระบบก าหนด 
5. มีการปรบัปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ 

  
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. การใช้แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปีเป็นแม่แบบในการติดตาม การด าเนินงาน
และการรายงานทุกครัง้  
 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
จุดแขง็  

1. มีกระบวนการเรียนการสอนของหลกัสูตรสถาปัตยกรรมและการออกแบบนานาชาติ ท่ีเน้น
แนวคิดเชิงลึกและแนวคิดสร้างสรรคอ์ย่างเป็นระบบ 

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรเน้นแนวทางด้านปฏิบติัวิชาชีพเพ่ิมข้ึนในวิชาออกแบบ งานโครงสร้าง และรายละเอียด
การออกแบบเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง  รวมถึงให้มีนักวิชาชีพเข้ามาร่วมในการเรียนการสอน
มากข้ึน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การบริหารจัดการหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอดุมศึกษายงัไม่ครบถ้วน 
2. ต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนสอนยังมีปัญหา 
4. ผลงานตี พิมพ์ เผยแพร่ของบัณ ฑิตศึกษา มีน้อยเ ม่ือเ ทียบกับจ านวนบัณฑิต ท่ีส า เร ็จ

การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนารูปแบบของการจัดการหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานอดุมศึกษา  (TQF)ให้เหมาะสม
กับการท างานของคณะ อาจใช้การประชุมร่วมของสาขาวิชาเพ่ือการบริหารจัดการ หรือใช้
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ภาระงาน  มาช่วยในจัดเก็บ  

2. สร้างงานวิจัยกลุ่มและกระจายงานวิจัยรายบุคคลอย่างทัว่ถึง และน ามาต่อยอดในการเพ่ิม
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาร่วมกับการวางแผนพัฒนาอาจารย ์  

3. ควรมีประเมินผลการให้บริการส่ิงการอ านวยความสะดวกของคณะเอง 
4. ควรก าหนดให้บณัฑิตศีกษามีเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์าก

วิทยานิพนธ ์และสารนิพนธ ์ ก่อนส าเรจ็การศึกษาทุกคน และควรมีผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวางวตัถปุระสงคข์องแผนในการพัฒนานักศึกษายงัไม่ชดัเจน 
2. ผลการประเมินของกิจกรรมศิษยเ์ก่าในกิจกรรมท่ีคณะจัดให้ยงัไม่เหมาะสมกับความ

ต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดวตัถปุระสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีตวัช้ีวดัของความส าเรจ็ใน
การจัดกิจกรรม และมีการประเมินผลส าเรจ็อย่างชดัเจน  

2. ควรพัฒนากิจกรรมเพ่ือศิษยเ์ก่าให้ตรงกับความต้องการทัง้เรื่องข่าวสารและการพัฒนา
วิชาชีพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 
จุดแขง็  
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
จุดแขง็  
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  
จุดแขง็  
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
  
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแขง็  
1. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ มีความเป็นผู้น า 
2. คณะกรรมการคณะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในภาระกิจการบริหารมาก มีการประชุม

ประจ า ทุกเดือน 
3. มีระบบประเมินผลและการรายงานท่ีดี ท าให้สามารถน ามาปรับปรุงการท างานได้ทัน

ตามเวลา 
4. มีการก าหนดประเดน็ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดี สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการ

ปฏิบติัจริงได้ 
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5. มีการก าหนดปัจจจัยเส่ียง และวิเคราะหปั์จจัยเส่ียงไว้ได้ดี 
6. มีการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ 

  
 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. การมอบอ านาจการตดัสินใจให้มีความชดัเจน และกระจายมากข้ึน 
2. ควรมีการก าหนดประเดน็ความรู้ท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือให้คณะเป็นแหล่งความรู้ท่ี

สมบูรณ์ต่อไป 
3. เพ่ิมปัจจัยเส่ียงให้มากข้ึน 

  
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จุดแขง็  

1. มีแผนกลยุทธท์างการเงิน และมีระเบียบกฎเกณฑ์ทางการเงินไว้ส าหรบัการบริหารท่ี
รดักุม ทุกด้าน 

2. มีการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินตลอดปี 
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ ให้รองรบัแผนการใช้จ่ายท่ีมากข้ึนในอนาคต 

 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
 จุดแขง็  

1. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  และด าเนินการตามระบบอย่างต่อเน่ือง 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. การแสดงเอกสารหลกัฐานท่ีสอดคล้อง และเป็นรูปธรรม 
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5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างอิงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี ค่าเฉล่ีย 3.96 เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ  มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 4.18 รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.85 และตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มี
ค่าเฉล่ีย 3.18 ทัง้น้ี เม่ือจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมิน พบว่า (สามารถปรับเปล่ียนการเขียน
ได้ โดยอิงตามผลของตาราง ป.2) 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมีผลการประเมิน
อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 5.00 โดยมีตวับ่งช้ีด้านกระบวนการเพียงตวับ่งช้ีเดียว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.50 
เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านผลผลิตมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.99  รองลงมา คือตัว
บ่งช้ีด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 3.50 และตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.27 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉล่ีย 4.00 โดยมีตวับ่งช้ีด้านกระบวนการเพียงตวับ่งช้ีเดียว 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉล่ีย 3.04  เม่ือ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 5.00 รองลงมา คือตัวบ่งช้ี
ด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.50 และตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.08 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉล่ีย 4.25 โดยมีตวับ่งช้ีด้านผลผลิตมีค่าเฉล่ียสูงสุด  5.00 รองลงมา คือตวับ่งช้ีด้านกระบวนการ 
มีค่าเฉล่ีย 3.50 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉล่ีย 5.00 โดยมีตวับ่งช้ีด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉล่ีย 5.00 โดยมีตวับ่งช้ีด้านกระบวนการเพียงตวับ่งช้ีเดียว 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉล่ีย 5.00 โดยมีตวับ่งช้ีด้านกระบวนการเพียงตวับ่งช้ีเดียว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
มีค่าเฉล่ีย 5.00 โดยมีตวับ่งช้ีด้านกระบวนการเพียงตวับ่งช้ีเดียว 
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5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ตามมาตรฐานการอดุมศึกษา พบว่า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
4.18 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.85 และตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 
3.18 ทัง้น้ี เม่ือจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมิน พบว่า (สามารถปรับเปล่ียนการเขียนได้ โดย
อิงตามผลของตาราง ป.3) 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.4.2  โดยมีตัวบ่งช้ี
ด้านผลผลิตเพียงตวับ่งช้ีเดียว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ได้แก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา  มีผลการประเมินอยู่

ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.83   เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า มีตวับ่งช้ีด้านผลผลิตเพียงตัว
บ่งช้ีเดียว 

2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 3.81 เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
4.45 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีด้านกระบวน มีค่าเฉล่ีย 3.67  และตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 
3.18 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี     มี
ค่าเฉล่ีย 3.05 โดยมีตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.50 รองลงมา คือต้วบ่งช้ีด้านผลผลิต 
มีค่าเฉล่ีย 2.08 
 
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
4.18 รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.85 และตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 
3.18 ทัง้น้ี เม่ือจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมิน พบว่า (สามารถปรับเปล่ียนการเขียนได้ โดย
อิงตามผลของตาราง ป.4) 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 
4.22 เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.62  รองลงมา คือ 
ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 3.83  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 4.40  เม่ือจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านผลผลิตมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5.00  รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้าน
กระบวนการ     มีค่าเฉล่ีย 4.25  
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 มุมมองด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 5 .00 เม่ือจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้าและตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน 
5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ มีค่าเฉล่ีย 
2.76  เม่ือจ าแนกตามประเภทตัวบ่งช้ี พบว่า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.5 0 
รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.27 และตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.13 
 
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตรแ์ละการออกแบบ ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พบว่า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.18  รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.85 และตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย
น าเข้า มีค่าเฉล่ีย 3.18 ทัง้น้ี เม่ือจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมิน พบว่า  (สามารถปรับเปล่ียน
การเขียนได้ โดยอิงตามผลของตาราง ป.5) 
 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 3.82 เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 4.33  รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า  มีค่าเฉล่ีย 2.27  และตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต มี
ค่าเฉล่ีย 2.26 เม่ือพิจารณารายด้านย่อย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ (ไม่มี) 
2. ด้านวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีพอใช้ มีค่าเฉล่ีย 2.63 เม่ือจ าแนก

ตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.00 รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้าน
ปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.27 และตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.26 

3. ด้านการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 2.60 เม่ือจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.83 รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้าน
ผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.57 และตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.00 

4. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 2.60 เม่ือ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.83 รองลงมา คือ ตัว
บ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.57 และตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.00 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉล่ีย 2.60 เม่ือจ าแนกตามประเภทตัวบ่งช้ี พบว่า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 2.83 รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.57 และตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มี
ค่าเฉล่ีย 2.00 เม่ือพิจารณารายด้านย่อย พบว่า 
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1. ด้านผ ลิตบัณ ฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 2.60 เม่ือ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.83 รองลงมา คือ ตัว
บ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.57 และตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.00  

2. ด้านการวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 2.60 เม่ือจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.83 รองลงมา คือ ตัวบ่งช้ีด้าน
ผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.57 และตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.00 

3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉล่ีย 2.60 เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.83 
รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.57 และตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.00 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉล่ีย 2.60 เม่ือจ าแนกตามประเภทตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.83 
รองลงมา คือ ตวับ่งช้ีด้านผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.57 และตวับ่งช้ีด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉล่ีย 2.00 
 
5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จุดแขง็  
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มีดงัน้ี  

 
1. มีการสร้างระบบประเมินการประกันคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี ท าให้การ

สืบค้นหาเอกสาร หลกัฐานท าได้ง่ายและรวดเรว็ หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
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ภาคผนวก 
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