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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
 ในรอบการประเมนิปี 2553 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 
11 หลกัสตูร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี 4 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 7 หลกัสูตร และ 
มจี านวนนกัศกึษารวมทัง้สิน้ 682 คน แบ่งเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 637 คน ระดบัปรญิญา
โท จ านวน 45 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 146 คน แบ่งเป็นระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 142 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 4 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 66 คน 
(ไม่นับรวมลูกจ้างชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตัิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และ
นกัวจิยั จ านวน 44 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 22 คน 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน     
มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในว่าดว้ยการรายงานผล  
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ตัง้แ ต่ปีการศึกษา 2550 เ ป็นต้นไป สถานศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา ตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ . )  ภายใน 120 ว นัน ับจากวนัสิ ้นปีการศ ึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน ทัง้นี้เพื่อให ้มจธ. สามารถด าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อ สกอ. ไดท้นัตามก าหนดเวลา มจธ. จงึไดก้ าหนดการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ 
โดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ในวนัที่ 20 
กรกฎาคม 2554  

การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมวีตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมนิการ
ด าเนินงานของคณะวชิา โดยวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุกองคป์ระกอบ
คุณภาพตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที ่มจธ. ก าหนด เพื่อใหค้ณะวชิาไดร้บัทราบจุด
แขง็ จดุทีค่วรปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการพฒันาคณะวชิา 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิ
ไดศ้กึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้
ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบข้อมูล 
ข่าวสารการด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาค
ส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิได้วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิอย่างไม่เป็น
ทางการ ดงันี้ 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัพอใช้ (3.37) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัดี จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (4.00) องคป์ระกอบที ่6 การท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม (4.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (4.00) และองค์ประกอบที่ 7 
การบรหิารและการจดัการ (3.67) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
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จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (3.00) องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.11) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสติ
นักศึกษา (3.50) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (3.00) และส าหรบั
องค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง มจี านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (2.50)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของคณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มรีายนามต่อไปนี้  
 
1.  ผ.ศ.ดร.ตวงรกัษ์ นนัทวสิารกุล ประธานกรรมการ 
2.  รศ.ชนิศกัดิ ์ ตณัฑกุิล กรรมการภายนอก 
3.  ดร.นนัทน์ ถาวรงักูร กรรมการ 
4.  อาจารยป์ญัญานีย ์ พราพงษ์ กรรมการ 
5.  ผศ.สนัน่ สระแกว้ กรรมการ 
6.  นางสาวสุจติรา บุญอยู ่ กรรมการ 
7.  ดร.สรวชิญ ์ เยาวย์นืยง เลขานุการ 
8.  นางสาวฉนัทนา ภู่ธราภรณ์ ผูช้่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
3.1  ช่ือหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตัง้อยู่
ที ่49 ถนนชายทะเลบางขนุเทยีน แขวงท่าขา้ม  เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 

 
ประวติัความเป็นมา 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ เริม่ต้นจากเป็นโครงการจดัตัง้คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์เมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อผลติบณัฑติทางด้านสถาปตัยกรรม  ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนในขณะนัน้ 
โดยมภีารกจิหลกั คอืจดัการเรยีนการสอน การวจิยั ท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม และการใหบ้รกิารทาง
วชิาการด้านสถาปตัยกรรม  ให้สอดคล้องกบันโยบายของทบวงมหาวทิยาลยัและรฐับาล คณะเริม่เปิด
สอนในหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรม (Architecture) ในปี พ.ศ.2537 
โดยเปิดสอนเป็นหลกัสตูรภาษาองักฤษ จากนัน้ไดม้กีารพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื่อง   ดงันี้ 

พ.ศ.2538   ไดร้บัจดัตัง้เป็นส่วนราชการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2538 และได้เปิดสอนหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตร์บณัฑติ 
สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน (Interior Architecture) เพิม่ขึน้อกีสาขาหนึ่ง 

พ.ศ.2542   เปิดสอนหลกัสูตรสถาปตัยกรรมบณัฑติ สาขาวชิาศิลปอุตสาหกรรม (Industrial 
Design)  

พ.ศ.2545   ยา้ยการเรยีนการสอนมายงัอาคารที่ท าการใหม่ ณ วทิยาเขตบางขุนเทยีน และได้
เปลีย่นชื่อคณะฯ จากเดมิ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร”์ เป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ” 

พ.ศ.2546   เปิดหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
(Building Technology) หลกัสูตรนานาชาติ และหลกัสูตรศลิปบณัฑติ สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 
(Communication Design) หลกัสตูรภาษาองักฤษ 4 ปี   

พ.ศ.2548   เปิดหลกัสตูรศลิปมหาบณัฑติ/ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบโดย
เน้นมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (Human-Centered Design) หลกัสูตรนานาชาต ิเพื่อรองรบัความต้องการของ
ตลาดอยา่งต่อเนื่องเป็นล าดบั 

พ.ศ.2549  มีการปรบัปรุงหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม
(Architecture) และสาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน (Interior Architecture) จากหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
เป็นหลกัสตูรนานาชาต ิ 

พ.ศ.2550   ปรบัปรงุหลกัสตูรมหาบณัฑติ โดยเปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ศลิปศาสต
รมหาบณัฑติ และสถาปตัยกรรม ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบและวางแผน (Design and 
Planning) หลกัสตูรนานาชาต ิ
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พ.ศ.2551   มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศิลปอุตสาหกรรม 
เป็นหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม  (Industrial Design)  

พ.ศ.2552   มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรศลิปบณัฑติ สาขาวชิาออกแบบนิเทศศลิป์ (Communication 
Design) หลกัสตูรภาษาองักฤษ เป็นหลกัสตูรนานาชาต ิ 

พ.ศ.2553   คณะได้ปรบัหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี3 หลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ไดแ้ก่ 1.หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรม
หลกัสูตร 5 ปี  2.หลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน หลกัสูตร 5 ปี 
และ 3.หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม หลกัสตูร 4 ปี  
 
3.2   ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของคณะ 

ปรชัญา  
 ผลติบณัฑติที่มคีวามรู้ความสามารถด้านการออกแบบ ที่สามารถผสมผสานความรูด้้านศลิปะ 

และเทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม ตระหนักถงึเรื่องสิง่แวดล้อม มคีวามพรอ้มทางด้านภาษาเพื่อ
การสื่อสารระดบัสากล และเป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาต ิ
 

วิสยัทศัน์ 
1. เป็นศูนยก์ลางการศกึษาดา้นสถาปตัยกรรมและการออกแบบในภมูภิาค 
2. เป็นองคก์รส าคญัในการพฒันาสงัคม 

 

พนัธกิจ 
1. เพื่อจดัการศกึษาและฝึกอบรมทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโททางดา้น 

สถาปตัยกรรมและการออกแบบ 
2. เพื่อสนบัสนุนการวจิยัและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันาทางดา้นศลิปะ และ 

การออกแบบ 
3. เพื่อใหบ้รกิารดา้นการออกแบบ ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าดา้นการจดัการ และการฝึกอบรมแก่

หน่วยงานภาครฐั อุตสาหกรรม และภาคเอกชน 
 

อตัลกัษณ์ 
 ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการออกแบบ ผสมผสาน

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 
 

เอกลกัษณ์ 
 เน้นกระบวนการคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละกระบวนการออกแบบโดยมกีารบูรณาการเทคโนโลยแีละ

ความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มคีวามสามารถพรอ้มทีจ่ะท างานในระดบันานาชาติ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ ในวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอน
ดงันี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ 
ขอบเขตวธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเม ินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจ
เยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน  อีกทัง้แบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ อาจารยป์ญัญานีย ์ พราพงษ์ 
      ดร. นนัทน์  ถาวรงักูร 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ตวงรกัษ์  นนัทวสิารกุล 
      ดร. สรวชิญ ์เยาวย์นืยง 

องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ชนิศกัดิ ์ ตณัฑกุิล  
      นางสาวฉนัทนา ภู่ธราภรณ์ 
 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ. สนัน่ สระแกว้ 
      นางสาวสุจติรา บุญอยู ่

3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายใหค้ณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิคณะ 
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในได้เยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็กบัผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษา
รายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ 
ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเรจ็
การศกึษา จ านวนหลกัสูตร เป็นต้น โดยในวนัประเมนิคณะผู้ประเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็น
ทางการใหแ้ก่ผูบ้รหิารคณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ทนัภายในวนัประเมนิ
ให้แก่ผู้ประเมนิให้แล้วเสรจ็ภายใน 7 วนัท าการ โดยคณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาจะตรวจสอบ
เอกสารเพิม่เตมิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์เสนอให้แก่อธกิารบดภีายหลงัจาก 7 วนั
ท าการทีค่ณะยืน่เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 8 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.1 6 ข้อ 5.00

13.00

51.00

3.00

51.00

ตวับง่ช้ี 2.4 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.8 3 ข้อ 2.00

ตวับง่ช้ี 3.1 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 4.1 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 4.2 6 ข้อ 4.00

8750300.00

52.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 5.2 2 ข้อ 2.00

ตวับง่ช้ี 6.1 4 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.1 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.2 4 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 3 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 9.1 7 ข้อ 3.00

รวมคะแนนการประเมิน 3.37

1,2,3,5,6

1,2,3,4

2,5,6

5.00

25.49

5.88ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 4.25

0.49

1,3,4,5

≥  ร้อยละ 25

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)

≥  ร้อยละ 5

1,2,3,4,7

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

2,3

1,2,4,5,6,7

1,2,3,4

1,2

2,3,4,5,6,7

1,2,3,4

1,2,4,5

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6

1,3,4,5,6*

1,2,3

168275.00

1,2,3,4,5,6

ตวับง่ช้ี 4.3 ≥ 60,000
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 5.2 รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 2 2.37 3.75 2.00 3.11 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 3.50 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 2.50 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 3.67 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
3.25 3.47 2.00 3.37 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ต้องปรบัปรงุ ระดบัพอใช้ การด าเนินงานระดบัพอใช้

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I รวม OP

องคป์ระกอบ

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 3.33 - 3.33 การด าเนินงานระดบัพอใช้

       มาตรฐานท่ี 2 ข 3.25 3.44 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
3.25 3.47 2.00 3.37 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ต้องปรบัปรงุ ระดบัพอใช้ การด าเนินงานระดบัพอใช้

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.17 2.00 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
2.37 4.00 - 3.19 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
3.25 3.47 2.00 3.37 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ต้องปรบัปรงุ ระดบัพอใช้ การด าเนินงานระดบัพอใช้

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตาราง ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและ           

ความพร้อมในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - -

   (2) ด้านวิชาการ 2.37 3.67 - 3.15 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 3.40 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ีของมาตรฐานท่ี 1 2.37 3.56 - 3.34 การด าเนินงานระดบัพอใช้

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 3.67 2.00 3.25 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 3.50 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 2.50 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 3.38 2.00 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ชีของทกุมาตรฐาน 3.25 3.47 2.00 3.37 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัพอใช้ ต้องปรบัปรงุ ระดบัพอใช้ การด าเนินงานระดบัพอใช้

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.6   จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะ และวิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม  
ตามรายองคป์ระกอบคณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 

จดุแขง็  
1.  คณะมพีนัธกจิดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมทีเ่ด่นชดั 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. คณะควรให้ความส าคญัในการจดัท าแผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมให้มคีวาม
เด่นชดั 

 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. KPI บางตวัในแผนกลยทุธไ์มช่ดัเจนและไมม่กีารก าหนดค่าเป้าหมายของ KPI ทุกตวั 
2. ไมม่กีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปีทุก 6 เดอืนตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายงาน SAR 
3. ไมม่กีารประเมนิผลการด าเนินงานของแผนกลยทุธร์วมทัง้เสนอต่อผูบ้รหิาร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดค่าเป้าหมายและ KPI ของแผนกลยทุธใ์หช้ดัเจนเพื่อน าไปสู่การพฒันา 
2. ในการประชุมกรรมการคณะ ควรมรีายงานตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกล

ยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิานประจ าปี ควรแสดงหลกัฐานพรอ้มรายงานต่อผูบ้รหิารเพื่อน าผลการ
ประเมนิมาปรบัปรงุ 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

จดุท่ีควรพฒันา  
1. อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งวชิาการไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์สกอ. 
2. ไมม่กีระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอนของอาจารย์ 
3. ไมน่ าผลการส ารวจคุณสมบตัขิองบณัฑติทีพ่งึประสงค์มาใชป้รบัปรงุการเรยีนการสอน การวดัผล

และสมัฤทธผิลทางการเรยีน ฯลฯ 
4. การก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมเป็นเพยีงนโยบายดา้นจติสาธารณะเพยีงดา้นเดยีว  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสนบัสนุนและกระตุน้ใหอ้าจารยท์ างานวจิยั/งานสรา้งสรรคเ์พื่อน ามาขอต าแหน่งทางวชิาการ

หลากหลายแนวทาง เช่น การใหค้วามรู ้การใชร้ะบบพีเ่ลีย้ง และการตดิตาม  
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2. ควรจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอนของอาจารย ์เช่น การจดั Focus 
Group ของอาจารยใ์หม ่หรอืการท า Lunch Talk 

3. คณะควรใชก้ลไกของคณะกรรมการประจ าคณะในการตดิตาม และน าผลส ารวจคุณสมบตัขิอง
บณัฑติทีพ่งึประสงค์มาใชป้รบัปรงุการเรยีนการสอน การวดัผลและสมัฤทธผิลทางการเรยีน ฯลฯ  

4. คณะควรก าหนดพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมใหช้ดัเจนและครอบคลุมหลายดา้น รวมถงึ
ถ่ายทอดหรอืประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากร นกัศกึษา และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหท้ราบไปในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งทัว่ถงึ 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

จดุแขง็  
1. คณะมกีารจดักจิกรรมการพฒันานกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรใีนดา้นต่างๆ อยา่งครบถว้น 
2. มกีารท ากจิกรรมรว่มกบัสถาบนัอื่นๆ และองคก์รภายนอกเป็นจ านวนมาก 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรท าความรว่มมอืในการจดัท าโครงการกจิกรรมพฒันานกัศกึษารว่มกบัสถาบนัอื่นและองคก์ร

ภายนอก เพื่อสรา้งเครอืข่ายอยา่งชดัเจนและต่อเนื่อง 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. คณะยงัขาดการจดักจิกรรมการพฒันานกัศกึษาในระดบัปรญิญาโท 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมแีนวทางการส่งเสรมินักศกึษาระดบัปรญิญาโทใหเ้ขา้มามบีทบาทในการสรา้งกจิกรรมมาก

ขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

จดุแขง็  
1. คณะมผีลงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. หามาตรการกระตุน้ใหอ้าจารยผ์ลติผลงานสรา้งสรรคเ์พื่อจดสทิธบิตัรเพิม่มากขึน้ เช่น การให้

ค่าตอบแทน 
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จดุท่ีควรพฒันา 
1. ไมม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการบูรณาการงานวจิยัและงานสรา้งสรรคก์บัการเรยีนการสอน  
2. ไมม่รีะบบและกลไกในการรวบรวมคดัสรรงานวจิยัและงานสรา้งสรรคเ์พื่อใหค้นทัว่ไปเขา้ใจได้

งา่ย 
3. ไมม่กีารปฏบิตัติามระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดผูร้บัผดิชอบในการเกบ็รวบรวมหลกัฐานของการบูรณาการงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคก์บัการเรยีนการสอน  
2. ควรก าหนดคณะท างาน เช่น กรรมการวชิาการของคณะ เพื่อรวบรวมคดัสรรงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคเ์พื่อใหค้นทัว่ไปเขา้ใจไดง้่าย 
3. ควรสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัโดยเฉพาะเรือ่งสิง่อ านวยความสะดวก และระบบรกัษาความ

ปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเช่น ใชห้ลกั 5 ส. เพื่อความปลอดภยั 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จดุแขง็  
1. คณะมกีารบูรณาการงานบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอนไดด้ ี
2. คณะมกีารเรยีนการสอนแบบ Project-Based Learning ส่งเสรมิใหม้กีารน าโครงการวจิยัสู่ชุมชน

เพิม่มากขึน้ 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรพฒันาต่อยอดงานบรกิารวชิาการ เป็นงานวจิยั 
2. ควรมรีะบบคดัสรรความรูจ้ากงานบรกิารวชิาการเพื่อเผยแพรต่่อสาธารณะ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. ขาดการประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการอยา่งเป็นรปูธรรม 
2. ขาดการประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบของการบรกิารวชิาการต่อสงัคม 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการส ารวจความพงึพอใจของการบรกิารวชิาการการ

ประเมนิผลส าเรจ็  
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องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
จดุแขง็  
1. คณะมกีารจดัโครงการดา้นท านุบ ารงุศลิปะวฒันธรรมเป็นจ านวนมากและตอบสนองประโยชน์ต่อ

สงัคมและชุมชนไดด้ ี
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรจดัระบบการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปะวฒันธรรมที่

เป็นรปูธรรมชดัเจนขึน้ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. ขาดการน าผลการประเมนิไปพฒันาการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปะวฒันธรรมกบัการ

เรยีนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. แบบประเมนิการเรยีนการสอนของคณะควรเพิม่การประเมนิการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารงุ

ศลิปะวฒันธรรมเขา้กบัการเรยีนการสอน 
 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. ไมม่กีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนจดัการความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสูง 
2. ไมม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการน า tacit knowledge ไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมกีารประเมนิผลการด าเนินการของแผนการจดัความเสีย่งเพื่อป้องกนัเหตุการณ์ไมพ่งึ

ประสงค ์
2. ควรมกีารประชาสมัพนัธเ์พื่อใหผู้ส้นใจเขา้ถงึขอ้มลูความรูท้ีน่ าไปใชป้ฏบิตัจิรงิไดง้่าย    
 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. ไมม่กีารจดัท าแผนกลยทุธท์างการเงนิ ส่งผลใหไ้ม่มแีนวทางจดัหาทรพัยากรดา้นการเงนิ 
2. ขาดการตดิตามผลการใชจ้่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและไม่มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใช้

ในการวางแผนและตดัสนิใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจดัท า SWOT ในการจดัท าแผนกลยทุธท์างการเงนิ เพื่อวางแนวทาง การจดัหาทรพัยากร

ดา้นการเงนิ 
2. ควรมกีารตดิตามและวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการเงนิเพื่อใหง้า่ยต่อการวางแผนและตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิาร  
 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
จดุท่ีควรพฒันา 
1. ขาดการก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของคณะทีช่ดัเจน และสามารถประเมนิผลได้ 
2. ยงัขาดการมสี่วนรว่มของบุคลากรและคณาจารยเ์กี่ยวกบัการประกนัคุณภาพอย่างทัว่ถงึ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดตวับ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายตามอตัลกัษณ์คณะทีส่ามารถประเมนิผลได้ 
2. ควรจดักจิกรรมเพื่อเพิม่การมสี่วนรว่มของบุคลากรและคณาจารยเ์กีย่วกบัการประกนัคุณภาพ

อยา่งทัว่ถงึ 
 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช้ 
ค่าเฉล่ีย 3.37 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.47 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.25 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 
ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิ
อยู่ในระดบัพอใช้  มคี่าเฉลีย่ 3.00  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่าองคป์ระกอบนี้จ าแนกเป็น  
ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวัเดยีว และมคี่าเฉลีย่ 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช ้มคี่าเฉลีย่ 3.11 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.75 รองลงมา คือ       
ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.37 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช ้
มคี่าเฉลี่ย 3.50  เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่าองค์ประกอบนี้จ าแนกเป็นตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวัเดยีว และมคี่าเฉลีย่ 3.50 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมาเป็นตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการมคี่าเฉลีย่ 3.50  
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้อง
ปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.50  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่าองคป์ระกอบนี้จ าแนกเป็นตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการเพยีงตวัเดยีว และมคี่าเฉลีย่ 2.50 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มี
ค่าเฉลีย่ 4.00  เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่าองคป์ระกอบนี้จ าแนกเป็นตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ
เพยีงตวัเดยีว และมคี่าเฉลีย่ 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มคี่าเฉลี่ย 
3.67  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่าองคป์ระกอบนี้จ าแนกเป็นตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวั
เดยีว และมคี่าเฉลีย่ 3.67 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มคี่าเฉลี่ย 
4.00  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่าองคป์ระกอบนี้จ าแนกเป็นตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวั
เดยีว และมคี่าเฉลีย่ 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้  
มคี่าเฉลี่ย 3.00  เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่าองค์ประกอบนี้จ าแนกเป็นตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวัเดยีว และมคี่าเฉลีย่ 3.00 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ  ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.47 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.25 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อ
จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ มคี่าเฉลี่ย 2.00 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั

พอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.33 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับางชีเ้ดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั

พอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.40 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
3.44 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.25  

 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
พอใช้  มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะสถาปตัยกรรมและการ
ออกแบบ ตามมุมมองด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.47 
รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 3.25 และตวับ่งชี้ด้านผลผลิต มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัพอใช้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.17 
รองลงมา คอืตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.50  ซึง่ใน
มมุมองดา้นน้ี  มเีพยีงตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีวเท่านัน้    
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสุงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 
4.00 
 มมุมองด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 
3.19 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.37  
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 
3.47 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.25 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย2.00 
ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.34 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่
สงูสุด 3.56 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.37 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.15 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.67 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้้านปจัจยั
น าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.37 

2. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.0  ซึง่เป็นผลการประเมนิ
ของตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.0  

3. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.40 ซึง่เป็น
ผลการประเมนิของตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่สงูสุด 3.40 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
พอใช้  มคี่าเฉลี่ย 3.40 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 
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5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.38 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 
เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.25 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.67 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00   

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50  

3. ด้านการให ้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัต้อง
ปรบัปรุง มคี่าเฉลี่ย 2.50  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่ามเีพยีงตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีง
ดา้นเดยีวเท่านัน้ มคี่าเฉลีย่ 2.50  

4. ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย  
4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่ามตีวับ่งชี้ด้านกระบวนการเพยีงด้านเดยีว มคี่าเฉลี่ย 4.00  

 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จดุแขง็   
1. อาจารยป์ระจ าคณะมคีวามรูค้วามสามารถเป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัชาติ และนานาชาติ

ผูป้ระกอบการชื่นชมผลการท างานของบณัฑติทัง้ดา้นวชิาการและคุณธรรมจรยิธรรม 
2. อาจารยม์คีวามเป็นกนัเองและเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาเขา้ปรกึษาทัง้ทางดา้นวชิาการและ

ดา้นอื่นๆ หลากหลายช่องทาง และใช ้IT อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจคุณภาพบณัฑติของคณะ ซึง่เป็นทีย่อมรบัในล าดบัตน้ๆ ของ

ประเทศ 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรใชจ้ดุแขง็ทัง้ 3 ขอ้ขา้งตน้ประกอบการประชาสมัพนัธเ์พื่อดงึดดูใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีน
ในหลกัสตูรในคณะฯ มากขึน้ 

  
จดุท่ีควรพฒันา 
1. อาจารยม์สีถานทีท่ างานกระจายอยูห่ลายพืน้ที ่ท าใหก้ารสื่อสารในคณะไม่ทัว่ถงึ 
2. การเขยีน SAR ยงัไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิ และหลกัฐานอา้งองิไมส่อดคลอ้งกบั

ผลการด าเนินงานในหลายตวับ่งชี ้ 
  
 
 
 



21 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเสรมิกจิกรรมใหอ้าจารยใ์นคณะไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรค ์และแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่ง

ไมเ่ป็นทางการเป็นประจ า  
2. คณะควรจดัอบรมการเขยีน SAR เพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใจวตัถุประสงคข์องเกณฑม์าตรฐาน

รายตวับ่งชี ้และควรก าหนดผูร้บัผดิชอบผลการด าเนินงานรายองคป์ระกอบพรอ้มมกีาร
ตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ และควรมกีารพสิจูน์อกัษร 
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ภาคผนวก 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


