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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะ
ทางหรื อ เฉพาะกลุ่ ม สาขาวิ ช าที่ เ น้ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยด าเนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่
การผลิ ตบั ณ ฑิต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการทานุ บารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตามปรั ช ญาและปณิธ าน
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่า งวันที่ 13 – 14 และ 20 - 21 ตุลาคม พ.ศ.
2559 ตามกระบวนการในระบบประกั นคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา
2558 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม
2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ครบทั้ ง 5
องค์ประกอบ และมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดของมหาวิทยาลัย จานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.02
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.62
มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก
คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่
องค์ป ระกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ ย 4.47 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.00
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน
เฉลี่ย 3.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผลการประเมินต้องปรับปรุง คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย
1.64
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การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 – 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 - 2558
องค์ประกอบที่ 1

4.47

คะแนนเฉลี่ยรวม

1.64

3.02
2.49

องค์ประกอบที่ 2

3.73

1.53

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
2.50

3.00

4.00

องค์ประกอบที่ 5

5.00

องค์ประกอบที่ 3

3.00

4.00

องค์ประกอบที่ 4

จากแผนภูมิ พบว่า คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มีผ ลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 จานวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 1.53 เป็น 1.64 แต่ยังอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเท่าเดิม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นจาก 3.73 เป็น 4.47 แต่ยังอยู่ในระดับดีเท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 3.00 เป็ น 5.00 ท าให้ ขยั บ ระดับ คุ ณ ภาพจากระดั บ ดี เป็ น ระดับ ดี ม าก และองค์ ป ระกอบที่ 5
การบริ ห ารจั ด การ มี ค ะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น จาก 2.50 เป็ น 4.00 ท าให้ ข ยั บ ระดั บ คุ ณ ภาพจากระดั บ พอใช้
เป็นระดับดี โดยสรุปแล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมที่มีพัฒนาการ
ในทุกด้าน
สาหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้ห น่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
จุดแข็ง
อาจารย์ในคณะโดยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลนักศึกษา มีความเสียสละเวลา
และจัดสรรงบประมาณส่วนตัวเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
1. คณะควรเร่งในการวางแผนกาลังคนทั้งด้านศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้
อาจารย์มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษาให้เข้มแข็งทางวิชาการ
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2. คณะควรเสริมหลักสูตรด้านต่างประเทศโดยวางกลยุทธ์ด้านการให้ความรู้และทักษะด้านภาษารวมทั้ง
การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณาจากสภาพของนักศึกษาในคณะ
และวางแผนเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม
3. หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมินหลักสูตรและคณะแล้ว ผู้บริหารควรนาผู้รับผิดชอบทุกคนและทุก
ระดับมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพิจารณาปัญหาจากการดาเนินงานและข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน
นามาปรึกษาหารือร่วมกัน และนามากาหนดเป็นแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป จะทาให้มีผลการพัฒนากิจกรรมต่างๆ
ที่คณะดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
4. ควรจัดหากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ และผู้แทนชุมชนที่มี จานวนมากพอที่
สามารถได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของคณะได้ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 1-2 ราย ไม่สามารถแทนกลุ่มประชากรได้
– ผู้ใช้บัณฑิตบางราย ไม่เกี่ยวข้องกับการทางานนักศึกษาเก่าโดยตรง (ไม่สามารถให้ข้อมูลได้)
– ควรเชิญผู้ใช้บัณฑิต มากกว่า ผู้แทนสถานที่ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
5. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพฯ
7. (จากการสัมภาษณ์) การพิจารณาให้งบวิจัยของมหาวิทยาลัย ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
พิจารณาเอกสารโครงการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
6. (จากการสัมภาษณ์) การรวมศูนย์การจัดซื้ออุปกรณ์โดยส่วนกลาง ดังนั้นส่วนกลางควรจัดหาใบเสนอ
ราคาด้วยตนเอง
7. (จากการสัมภาษณ์) การเบิกจ่ายงบวิจัยจากส่วนกลาง ล่าช้ามาก

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
 การวางแผนและการประเมิน
1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิ น การศึ กษาเอกสาร และการเขี ย นรายงาน พร้ อ มทั้ ง ศึก ษารายงานการประเมิน ตนเองตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน
2. การดาเนินการระหว่างการตรวจประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ฯ พบผู้บริห ารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กาหนดเวลาการประเมิน และแนะนาคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง การ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี)
สรุ ป ผลการประเมิ น และนาเสนอด้ว ยวาจา ให้ ผู้ บ ริห าร คณาจารย์ และบุค ลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน
3. การดาเนินงานหลังการตรวจประเมิน
สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
กาหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูล โดยการหารือหรือ
สั ม ภาษณ์ และน าข้ อ มู ล มาพิ จ ารณาร่ ว มกั บ คณะกรรมการทุ ก คน เพื่ อ ตั ด สิ น ผลในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ แ ละ
ทุกองค์ป ระกอบคุณภาพ และนาเสนอผู้ บริห ารและบุคลากรคณะรับทราบและดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป
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 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยื น ยั น สภาพการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กาหนด
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน
3. ติดตามประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา
4. เพื่อ รายงานผลการประเมิน คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาต่อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องและ
สาธารณชน
 กรอบการประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ประสิทธิผลของการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
3. การค้นหานวัต กรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่ว ยงาน หรือผลลัพธ์จากการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ
 กาหนดการประเมินฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 (สถานที่ : ห้องประชุมมังคลอุบล)
เวลา 08.00-09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
เวลา 09.00-10.30 น. พิธีเปิดและประธานคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการ
บริหารจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาจากผู้บริหารแต่ละคณะๆ ละ 10 นาที
ตามประเด็นต่างๆ พอสังเขป ดังนี้
- ผลการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
- ความภาคภูมิใจหรือผลงานที่ประสบผลสาเร็จ
- เป้าหมายการผลิตบัณฑิตและผลการผลิตบัณฑิต
- ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินในรอบปีที่
ผ่านมา
- แนวทางการหารายได้และแหล่งงบประมาณอื่นๆ
เวลา 10.30-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ของคณะ/วิทยาลัย
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐานข้อมูล
องค์ประกอบที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
เวลา 17.00-18.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจาวันที่ 10 ตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 (สถานที่ : ห้องประชุมมังคลอุบล และ ห้องประชุมคณะ)
เวลา 08.00-10.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐานข้อมูล
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องค์ประกอบที่ 5
เวลา 10.30-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 5 ของคณะ/วิทยาลัย
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทน
ศิษย์เก่า และผู้แทนนักวิจัย
เวลา 15.00-17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมคณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทน
ศิษย์เก่า และผู้แทนนักวิจัย
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 (สถานที่ : ห้องประชุมแต่ละคณะ)
เวลา 08.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทน
ศิษย์เก่า และผู้แทนนักวิจัย
เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทน
ศิษย์เก่า และผู้แทนนักวิจัย
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทน
ศิษย์เก่า และผู้แทนนักวิจัย
เวลา 15.00-17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทน
ศิษย์เก่า และผู้แทนนักวิจัย
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2559 (สถานที่ : ห้องประชุมมังคลอุบล
เวลา 08.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เขียนจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ระดับคณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 10.00-17.00 น. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
แก่ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
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 เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น
การประเมิน ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่ ว นการบรรลุ เ ป้า หมาย และพั ฒ นาการ ไม่ มี ค ะแนน ส าหรั บ การแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ครบทั้ ง 5
องค์ประกอบ และมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดของมหาวิทยาลัย จานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.02
ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.62 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คือ องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.47 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ส่วนองค์ประกอบที่ผล
ประเมิน อยู่ ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ป ระกอบที่ 4 การทานุบารุงศิล ปะและวั ฒ นธรรม คะแนนเฉลี่ ย 3.00
และองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย
1.64 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ภาพรวมผลประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจา
คณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์

ตัวตั้ง

กรรมการ
ตัวหาร

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
คณะ กรรมการ
ผลลัพธ์
3.69
2.31

5.24

2

2.62

5.24

2

2.62

5.83

10

0.73

5.83

40

0.73

0.73

5.83

60

0.49

5.83

60

0.49

0.49

545

8

32.38
0

545

8

32.38
0

0

5.00

3.00

3.00

5.00

3.00

3.00

6

2.62

3.02
1.64
2.62

ไม่พบข้อ
4,5
ไม่พบข้อ
4,5,6

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั
องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์

ตัวตั้ง

กรรมการ
ตัวหาร

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
คณะ กรรมการ
ผลลัพธ์

5.00

4.00

4.73
5.00

262,430.71

262,430.71

5.00

5.00

25.05

26.41

4.18

4.40

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.00

5.00

3.00

5.00

4.40

5.00

5.00

5.00

3

4.47
4.00

5.00

3

5.00

3.00

5.00

5

5.00

5.00

7

ไม่พบข้อ 5

ไม่พบข้อ 4
และข้อ 5

ไม่พบข้อ
1,5,6

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.64 ได้คุณภาพต้องปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การวางระบบบริการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษ แหล่งงาน
นอกเวลา และการเตรียมความพร้อมเพื่ อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา และการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานยัง
ไม่มีระบบและไม่มีฐานข้อมูลเพียงพอที่ประเมินความสาเร็จ
2. การจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ โครงการกิจกรรมที่จัดไม่
สามารถสะท้อนความสาเร็จของแผนรวมทั้งการประเมินโครงการและกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. คณะควรมีก ารประชุมและวิเคราะห์ ผ ลการให้ คาปรึ กษาที่มี การบันทึ กในแบบฟอร์ม และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามาเพื่อวางแนวทางแก้ไข และลดอัตราการตกออกของนักศึกษาโดยเฉพาะ
ในช่วงขึ้นปีที่ 2 และควรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มที่เข้าทางานพิเศษจากศูนย์รับงานนอกคณะ
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มที่เข้าเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน และนาผลการประเมินใน
ประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยไปปรับปรุง
2. ควรทบทวนการกาหนดตัวบ่ งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานการพัฒนานักศึกษา
รวมทั้งทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมให้สามารถวัดผลได้ และขณะเดียวกันฝ่ายบริหาร
ของคณะควรให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในภาพรวม องค์ ป ระกอบที่ 2 การวิ จั ย จ านวน 3 ตั ว บ่ ง ชี้ พบว่ า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับดี
จุดแข็ง
มีงานวิจัยภายนอกเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก
จุดแข็ง
ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการวิชาการของคณะ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของแผนและโครงการ
2. คณะควรวางแผนเชิงรุกในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมิน ผลการดาเนิ น งานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทานุบ ารุ ง ศิลปะและวั ฒนธรรม
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา
คณะยังขาดการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสาเร็จที่สะท้อนผลลัพธ์ของการดาเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้ าหมายความสาเร็จที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์จากงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังขาดการกากับติดตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้แผนประสบความสาเร็จและยัง
ไม่ได้นาไปสู่ การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ขณะเดียวกันไม่ได้นาต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรไปวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและโอกาสทางการแข่งขัน นอกจากนั้นคณะยังไม่ได้มีแนวทางการจัดการความรู้ที่ถูกต้องทาให้ ไม่
สามารถจัดเก็บองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะมาเป็นองค์ความรู้ของคณะได้
ข้อเสนอแนะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรมอบหมายบุคลากรในคณะให้กากับการทางานของตัวบ่งชี้และทาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ นอกจากนั้นฝ่ายบริหารควรนาต้นทุนต่อหน่วยมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และโอกาสทางการแข่งขัน โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และคณะมอบหมาย
ให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ให้เข้าใจการจัดการความรู้ที่ถูกต้องเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

คณะ

องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

P

ผลการประเมิน

O

รวม

0.00-1.50 การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
คณะ
กรรมการ

1.20

0.41

5.00

3.00

2.62

2.62

2.31

1.64

ต้องปรับปรุง

5.00

5.00

5.00

4.00

4.18

4.40

4.73

4.47

ระดับดี

5.00

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

5.00

3.00

5.00

3.00

ระดับพอใช้

5.00

4.00

5.00

4.00

ระดับดี

1.55 1.56 5.00 3.71 3.40 3.51 3.69 3.02
ต้อง
ต้อง ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี
ปรับปรุง ปรับปรุง มาก
มาก

ผลการดาเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.02) เมื่อพิจารณาในส่วน
ของปัจจัยนาเข้าจะมีผลดาเนินการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (1.56) กระบวนการดาเนินงานของคณะอยู่ในระดับดี
(3.71) และในส่วนผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี (3.51) ซึ่งพบว่าคณะมีโอกาสในการ
พัฒนาดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้าในส่วนคุณภาพของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ควรเพิ่มกลไกสนับสนุนทางด้าน
เวลา เพื่อสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการที่อาจารย์มีสัญญาผูกพันกับคณะ
2. กระบวนการดาเนินงานพบว่าคณะควรมีการทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสาเร็จให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่สามารถดาเนินการวัดผลได้และสะท้อนความสาเร็จของแผนงาน สาหรับในระดับ
โครงการ-กิจกรรม ควรมีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสาเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการ-กิจกรรม
3. ผลลัพธ์การดาเนินการระดับหลักสูตรซึ่งได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรซึ่งคณะควรมี
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้สูงขึ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
ข้อมูลสัมภาษณ์
นักศึกษาและศิษย์เก่า
นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีโอกาสฝึกปฏิบัติมาก มีข้อเสนอแนะ ได้แก่
- สื่อการสอนเก่า ชารุดซ่อมแล้วใช้งานได้ไม่นานก็ชารุด
- จานวนเก้าอี้ โต๊ะ draft ไม่เพียงพอ
- ควรให้มีร้านถ่ายเอกสาร ร้านขายอุปกรณ์ในคณะ
- จัดให้มีห้องทางานที่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ เพราะการทางานต้องใช้คอมพิวเตอร์มาก นักศึกษาบางคน
ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนตัว คอมพิวเตอร์ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ และไม่สามารถใช้งานหลังนอก
เวลาทาการ ควรมีมาตรการกรณีนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมส์ทาให้ไม่มีความเพียงพอสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการใช้ทางาน
- อาจารย์ มีการน าโจทย์ จ ริ งมาให้ นักศึกษาฝึ กปฏิบัติ แต่ควรให้ นักศึกษาได้ ออกไปดูงานนอก
สถานที่บ่อยขึ้น ให้ดูงานที่หลากหลาย ไปดูงานในเมือง ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆเ
- ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เห็นการบูรณาการงานระหว่างคณะ เช่น การ
วางผังไฟ ในมุมมองของวิศวกร
- ควรมีวิชาเลือกเพิ่มขึ้น เช่น การตลาด การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์
- นักศึกษาเห็นความสาคัญของงานทีได้รับมอบหมาย แต่งานมีจานวนมาก ทาให้มีปัญหาในการจัด
เวลาในการทางาน (นักศึกษาได้รับคาแนะนาจากศิษย์เก่าให้จัดสาดับความสาคัญ การ sharing ในการงาน
- ภายในคณะปลอดภัย แต่ระยะทางจากหอมาที่คณะค่อนข้างมืดและเปลี่ยว ถนนบริเวณหน้าตึก
อธิการค่อนข้างมืด
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ภาคผนวกที่ 2
ภาพกิจกรรม
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