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ส่วนน า 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของการดําเนินงานในด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงาน (ระบบการประกันคุณภาพ, 
ผลงานเด่นใน  9  องค์ประกอบ, การจัดเก็บข้อมูล) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม พบว่าคณะมีระบบและกลไกการดําเนินงานในแต่ละด้านไว้ในระดับท่ีค่อนข้างด ีอย่างไร
ก็ตามยังพบว่าผลงานท่ีเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2554 นั้นยังอยู่ในระดับต่ําหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค ์

ผลงานเด่นในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก ่
(องค์ประกอบท่ี 1) การประสานมิติต่างๆ ของแผนและกลยุทธ์ให้อยู่ในโครงสร้างที่บูรณาการ 
(องค์ประกอบท่ี 2) การเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอีก 1 เท่าตัว และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ มคอ. 

ครบทุกหลักสูตร 
(องค์ประกอบท่ี 3) พัฒนาความผูกพันกับศิษย์เก่า มีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า

เพิ่มขึ้น 
(องค์ประกอบท่ี 4+5) บูรณาการงานสร้างสรรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการแสดงผลงานของ

นักศึกษาต่อสาธารณะอย่างสม่ําเสมอ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริง 
 

2. ผลการดําเนินงานท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น  และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาและปรับปรุงของ
คณะ/หน่วยงานอ่ืนๆ 

- 
 

3. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงาน 
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ ส่วนใหญ่จะเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีการขอความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการขอ
ข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดทั้ง 42 ตัวช้ีวัด 

 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงาน 

ความพร้อมของสารสนเทศในการใช้รายงานผลการดําเนินการ พบว่าสารสนเทศในปัจจุบันถึงแม้จะมีความครบถ้วนในประเด็น
หลัก แต่ยังขาดรายละเอียดของข้อมูลบางส่วนท่ีจําเป็นต่อการใช้ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
5. สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การสนับสนุนกลไกและเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐาน รวมถึงการจัดเก็บและใช้สารสนเทศ
ร่วมกันอย่างบูรณาการ ระหว่างคณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย 

 
 

ลงช่ือ................................................................ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ) 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดที ่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2554) 

 
เกณฑ์การประเมิน   :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ   1 

ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์มาตรฐาน 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในคณะและหน่วยงาน  
และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด    
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ  ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของคณะและ
หน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

 คณะมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ โดยนํากรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว (2551-
2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (2551-2554) 
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็น
กรอบในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ โดยเน้น
แนวทางตามแนวนโยบาย
ข้างต้น อาทิเช่น การมุ่งเน้น
ด้านการวิจัย เป็นต้น 

- วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / 
ปณิธาน ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
- แผนยุทธศาสตร์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุก
หน่วยงาน 

 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และคํารับรองราชการ ไปยัง
หน่วยงานย่อย โดยจัดประชุม
ผู้บริหารทุกระดับ และมีการ
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างคณบดีกับ
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในวันที่ 
2 มีนาคม 2554 

- แผนยุทธศาสตร์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 
- รูปภาพการดําเนินการจัด
โครงการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการ

 มีการแปลงยุทธศาสตร ์เป็น
แผนปฏิบัติการครบทั้ง 4 พันธ
กิจ 

เอกสาร แผนยุทธศาสตร์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จ ของการดําเนิน งานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการ โดยผนวก
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัด
ของการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

เอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างคณบดีกับ
ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการครบทั้ง 4 พันธ
กิจ 

เอกสารรายงานข้อมูลตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ และ
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป ี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 มีการติดตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการ ตามรอบการ
รายงานผลการรับรองการ
ปฏิบัติราชการ 6,9 และ 12 
เดือน รวมถึงการจัดทํา
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เอกสารรายงานข้อมูลตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ และ
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  1 
ครั้ง  และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
กรรมการประจําคณะหรือ
กรรมการบริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา 

 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และรายผลต่อ
คณะกรรมการวางแผน และ
กรรมการประจําคณะ ก่อน
รายงานต่อมหาวิทยาลัย 

เอกสารรายงานข้อมูลตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2554 และ
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2554 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการประจําคณะ
หรือกรรมการบริหารสูงสุดไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 มีการนําร่างแผนยุทธศาสตร ์
เสนอต่อกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา และได้รับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
นําไปปรับปรุงให้แผนยุทธศาสตร ์
มีความสมบูรณ ์

เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 7/2554 เมื่อวันท่ี 12 
ตุลาคม 2554 

ผลการด าเนินงาน 8 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัดที ่2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

 
เกณฑ์การประเมิน  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตาม 
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

 มีระบบและกลไกการ
เปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (ID) 

-แผนการเปิดหลักสูตร
และเป้าหมายการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 
55-59 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ  
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติ  ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (ID) 

-เล่มหลักสูตร 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ  

 คณะมีหลักสูตรที่เริ่มใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (ID) 

-เล่มหลักสูตร 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการประเมิน

 มีกรรมการบริหาร
หลักสูตร เป็นผู้ควบคุม
กํากับให้มีการ

-แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ตาม
คําสั่ง
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ  3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ  80 ของ 
ตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

ดําเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1,2 และ 3 ครบ 
และมีการประเมิน
หลักสูตรแล้ว (ID) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 7649/2554 และ 
2474/2554 
-การประเมินหลักสูตร
ผ่านระบบการ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
( http://pe.kku.ac.th ) 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ  4 
กรณีหลักสูตร ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ  3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

 หลักสูตร ได้มีการนําผล
การประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรแล้ว (ID) 

-เล่มหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม :    
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

   

 จํานวนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก  

 จํานวนหลักสูตรปริญญาเอก  

 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดทุกระดับ  

 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้น    
การวิจัย 

 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก) มี
จํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่า   
ร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

   

 จํานวน นศ.หลักสูตรปริญญาโท แผน ก  

 จํานวน นศ.หลักสูตรปริญญาเอก  

http://pe.kku.ac.th/
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

 จํานวน นศ.หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดทุกระดับ  

 ร้อยละของ นศ. ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

 

ผลการด าเนินงาน 
5 ข้อ แต่ไมค่รบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่2.2 : อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ที ่
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ปริญญาโท ปริญญาตรี 
1 รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ ผศ.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร อ.ขวัญหทัย  ธาดา 
2 ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล อ.ชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์
3 ผศ.ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ อ.ชิงชัย  ศิริธร 
4 ผศ.ดร.ชูพงษ ์ ทองคําสมุทร ผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทะรี อ.วิรุฬห์  สังข์สุวรรณ 
5 ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล ผศ.เบญจวรรณ ์ ทัศนลีลพร อ.อภิญญา  อาสาราช 
6 ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล ผศ.ประพันธ์พงศ ์ จงปติยัตต ์  
7 ผศ.ดร.วารุณี  หวัง ผศ.พรณรงค ์ ชาญนุวงศ์  
8 อ.ดร.จันทนีย ์ จิรัณธนัฐ ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์  
9 อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร ผศ.สิทธา  กองสาสนะ  
10 อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์ ผศ.สุรกานต ์ รวยสูงเนิน  
11 อ.ดร.สญชัย  ลบแย้ม ร้อยโท.อรรถ  ชมาฤกษ์  
12 อ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์ อ.ขาม จาตุรงคกุล  
13  อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  
14  อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ  
15  อ.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร  
16  อ.ธรรมวัฒน์  อินทจักร  
17  อ.ธันฐกรณ ์ พงศ์พิมล  
18  อ.ธีรศักดิ ์ สิงห์ปรีชา  
19  อ.นรากร  พุทธโฆษ ์  
20  อ.นิธิวดี  ทองป้อง  
21  อ.นิสรา  อารุณ ี  
22  อ.พรสวัสดิ ์ พิริยะศรัทธา  
23  อ.พีร์นิธิ  อักษร  
24  อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  
25  อ.รัตติกร ศิริขันธ ์ บุตรลา  
26  อ.รุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช  
27  อ.วิทยากร  ดวงแก้ว  
28  อ.สมหญิง  พงศ์พิมล  
29  อ.สัญชัย  สันติเวส  
30  อ.สุกัญญา  พรหมนารท  
31  อ.สุภาพร  อรรถโกมล  
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ที ่
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ปริญญาโท ปริญญาตรี 
32  อ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท์  
33  อ.อานัติ  วัฒเนสก ์  

รวม (50 คน) 12 33 5 
% (2554) 24 66 10 
% (2553) 24.49 67.35 8.16 
% ที่เพ่ิม -0.49 -1.35 1.84 

 

กรณีเลือกประเมิน แนวทางที่ 1   

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 12 คน 
อาจารย์ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 ร้อยละ 

 
 

คะแนนท่ีได ้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (24) x 5 

70 
                   

 

ผลคะแนนที่ได้ = 1.71 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 
1 รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน ์
2  ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล อ.ดร.สักการ  ราษีสุทธิ ์
3  ผศ.ดร.วารุณี  หวัง อ.ดร.สญชัย  ลบแย้ม 
4  ผศ.ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ อ.ดร.จันทนีย ์ จิรัณธนัฐ 
5  ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 
6  ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล 

7  ผศ.สิทธา  กองสาสนะ ร้อยโท.อรรถ  ชมาฤกษ์ 
8  ผศ.เบญจวรรณ ์ ทัศนลีลพร อ.ธันฐกรณ ์ พงศ์พิมล 
9  ผศ.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร อ.นิสรา  อารุณ ี
10  ผศ.ประพันธ์พงศ ์ จงปติยัตต ์ อ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท์ 
11  ผศ.พรณรงค ์ ชาญนุวงศ์ อ.นรากร  พุทธโฆษ ์
12  ผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทะรี อ.รุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช 
13  ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์ อ.อานัติ  วัฒเนสก ์
14  ผศ.สุรกานต ์ รวยสูงเนิน อ.ธีรศักดิ ์ สิงห์ปรีชา 
15  ผศ.ดร.ชูพงษ ์ ทองคําสมุทร อ.พีร์นิธิ  อักษร 
16  ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ อ.วิทยากร  ดวงแก้ว 
17   อ.พรสวัสดิ ์ พิริยะศรัทธา 
18   อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
19   อ.นิธิวดี  ทองป้อง 
20   อ.สมหญิง  พงศ์พิมล 
21   อ.สุภาพร  อรรถโกมล 
22   อ.รัตติกร ศิริขันธ ์ บุตรลา 
23   อ.ธรรมวัฒน์  อินทจักร 
24   อ.สุกัญญา  พรหมนารท 
25   อ.สัญชัย  สันติเวส 
26   อ.ขาม จาตุรงคกุล 
27   อ.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร 
28   อ.ชิงชัย  ศิริธร 
29   อ.วิรุฬห์  สังข์สุวรรณ 
30   อ.ชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์
31   อ.ขวัญหทัย  ธาดา 
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ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 
32   อ.อภิญญา  อาสาราช 
33   อ.ฐิติพร  ฌานวังศะ 

รวม (50 คน) 1 16 33 
% (2554) 2 32 66 
% (2553) 2.01 30.61 67.35 
% ที่เพ่ิม -0.01 1.39 -1.35 

 

กรณีเลือกประเมิน แนวทางที่ 1   

อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ศ+รศ.) 1 คน 
อาจารย์ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2 ร้อยละ 

 
 

คะแนนท่ีได ้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (2) x 5 

35 
 

ผลคะแนนที่ได้ = 
0.29 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มกีารดําเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มกีารดําเนินการ 

7 ข้อ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- แผนพัฒนาบุคลากรและผลงาน 
ปีงบประมาณ 2555 สํานักงาน
คณบด ี

- สําเนาเอกสารมอบหมายงานแก่
หัวหน้าทุกกลุ่มงาน ดําเนินการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลการและผลงาน
ประจําปีฯ 

- รายงานความก้าวหน้า การจัดการ
ความรู้ สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2555 (ดูในแฟ้ม
หลักฐานตัวช้ีวัดที่ 7.2 ข้อ 1) 

- รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษา/ดู
งาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และ
สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          
(กีฬาอาจารย์-บุคลากร-นักศึกษา) 
วันท่ี 15-19 ส.ค.54 
- โครงการสานสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ 
โครงการสาธิตวิธีการทําอาหาร 
ฯลฯ จัดโดย กลุ่มงานพัฒนา
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรม
สังสรรค์ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น 
- การประกาศเกียรติคุณและมอบ

รูปภาพ 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

เสื้อสามารถให้บุคลากรสาย
สนับสนุน ในกิจกรรมวันสงกรานต์
คณะ วันที่ 5 เมษายน 2555 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 -  มีการติดตามให้บุคลากรนํา
ความรู้และทักษะจากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือปรับปรุงตนเอง 

- รายงานความก้าวหน้าการจัดการ
ความรู้ สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
แสดงความสําเร็จและความ
ภาคภูมิใจ ประจําปี 2554 (The 
5th KKU SHOW and SHARE 
2011) 

(ดูในแฟ้มหลักฐานตัวช้ีวัดที่ 7.2 ข้อ1) 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 - - 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 - - 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 - - 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 3 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.5  : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
    

เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการจัดการหรือ
จัดบริการให้นักศึกษา
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  
FTES  ต่อเครื่อง 

 - notebook และ mobile device ต่างๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ wifi ของ
มหาวิทยาลัย = จํานวน 276 เครื่อง  

- จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา = 
758 

อัตราเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจํานวน FTES = 2.75 

รายงานข้อมูลจํานวนเครื่องที่ใช้งาน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2554 โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. มีบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่าน
ระบบ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และมี
การฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปี
การศึกษา 

 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้การ
บริหารจัดการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มบีริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศท้ังหนังสือและทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ หากนักศึกษาต้องการใช้บริการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ 
หนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ บทความวารสารไทย 
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง และ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ฯลฯ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ก็มีบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาสืบค้นในระบบ 
WebOPAC ของสํานักวิทยบริการ ฯ 
( http://kkulib.kku.ac.th/  ) 
-ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่มีการ
อบรมการใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม มีรายวิชาเลือก
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ 
รายวิชา 412102 การรู้สารสนเทศ เปิดสอนโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหา

-เว็บไซต์ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
(http://arch.kku.ac.th/archlibrary/) 
- WebOPAC ของสํานักวิทยบริการ ฯ 
(http://kkulib.kku.ac.th/ ) 
-เว็บไซต์สํานักทะเบียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(http://reg.kku.ac.th) 

http://kkulib.kku.ac.th/
http://arch.kku.ac.th/archlibrary/
http://kkulib.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

รายวิชาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการสืบค้น
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. มีบริการด้านกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
และการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ต่าง  ๆเช่น 

 

 -การจัดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
    คณะฯได้มีการจัดให้มีการจัดห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ กระจายไปตามอาคารต่างๆ
โดยใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร แต่ละ
ห้องจัดให้มี อุปกรณ์โสตฯ ต่างๆ ครบทุกห้อง 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อม
ระบบอินเตอร์เน็ต กระดานไวท์บอร์ด และ 
อุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง 
ส่วนใหญ่ติดตั้งระบบปรับอากาศ ยกเว้น
ห้องปฏิบัติการงานไม้ เครื่องปั้นดินเผา และ 
ห้องปฏิบัติการทอผ้า แต่ได้จัดให้มี พัดลม 
โรงงานสําหรับการระบายอากาศ   
      การจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เป็น
การจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเขียนแบบอยู่
ภายในห้องเดียวกัน โดยมีการแยกแต่ละชั้นปี
อย่างชัดเจน  สะดวกในการเรียนการสอน  
ประกอบอาคารต่างๆดังนี ้

1. อาคารส านักงานคณบดี AR01   
ช้ัน 1 จัดเป็นห้องโถงจัดนิทรรศการแสดงผล
งานนักศึกษา ห้องสมุด ห้องทํางาน
เจ้าหน้าท่ี ห้องพักผู้บริหาร 
ช้ัน 2 จัดให้เป็น ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 4 ห้องสําหรับบัณฑิตศึกษา 
ระดับ ป.โท  และ ป.เอก  และห้องพัก
อาจารย์ และห้องประชุม  
2. อาคารเรียนบรรยาย AR02  
ช้ันท่ี 1 มีห้องเรียนบรรยายและสัมมนา 1 

 
ภาพการจัดห้องประชุม สัมมนา เรียน 

อาคาร AR03 

 
ภาพการจัดห้องเรียน อาคาร AR06 

 
ห้องบัณฑิตศึกษา 

 
ห้องเรียนบรรยาย 1 อาคาร AR02 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ห้อง ความจุ 121 คน /ห้อง 
ช้ันท่ี 2 มีห้องเรียนบรรยายและสัมมนา 2 
ห้อง ความจุ 104 คน /ห้อง 
ช้ันท่ี 3 มีห้องเรียนบรรยายและปฏิบัติการ
เขียนแบบ 1 ห้อง ความจุ 60 คน /ห้อง 
3. อาคารปฏิบัติการ AR03  
ช้ันท่ี 1 มีห้องเรียนบรรยายและสัมมนา 1 
ห้อง ความจุ 121 คน /ห้อง 
ช้ันท่ี 2 มีห้องเรียนบรรยายและปฏิบัติการ
เขียน ความจุ 40 คน จํานวน 4 ห้อง 
สําหรับ ช้ันปี 3 และ ปี 4 สาขา สถาปัตย์ 
และห้องความจุ 20 คน จํานวน 4 ห้อง  
ช้ันท่ี 3 มีห้องเรียนบรรยายและปฏิบัติการ
เขียนแบบ สําหรับช้ันปี 5 จํานวน 1 ห้อง 
ความจุ 120 คน /ห้อง 
4. อาคารปฏิบัติการ AR04 
ช้ันท่ี 1 มีห้องปฏิบัติการงานไม้ และเหล็ก 
เครื่องปั้นดินเผา  
5. อาคารปฏิบัติการ AR05 
ช้ันท่ี 1 มีห้องเรียนและปฏิบัติการเขียนแบบ 
ความจุ 60 คน 
ช้ันท่ี 2 จะปรับปรุงเป็นห้องพักอาจารย์ 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ช้ันท่ี 3 มีห้องเรียนบรรยายและปฏิบัติการ
เขียนแบบ 1 ห้อง ความจุ 60 คน / ห้อง 
6. อาคารปฏิบัติการ AR06 
ช้ันท่ี 2 มีห้องเรียน ความจุ 60 คน 1 ห้อง  
ช้ันท่ี 3 มีห้องเรียนบรรยาย 1 ห้อง ความจุ 
60 คน 1 ห้อง และปฏิบัติการสําหรับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีอาคาร 1 ห้อง  

 
ห้อง LAB COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็น

 มีบริการให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ 
ทางเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

http://arch.kku.ac.th/students.php  

http://arch.kku.ac.th/students.php
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

อื่นๆ อย่างน้อยในด้าน
งานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล  
การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 

  -มีการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล (มี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล/ห้องพยาบาล) 
มียาสามัญประจําบ้าน และ อุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วน 

 
  -มีการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร (โรง

อาหาร) 
1. มีร้านขายข้าวราดแกง จํานวน 2 ร้าน ร้าน

ขายก๋วยเตี๋ยวและส้มตํา จํานวน 1 ร้าน และ
ร้านขายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว จํานวน 1 
ร้าน โดยร้านอาหารแต่ละร้านมีบริการน้ําดื่ม
ฟรี 

2. มีพื้นท่ีรับประทานอาหารในบรรยากาศที่ร่ม
รื่น มีโต๊ะนั่งเพียงพอ สามารถรองรับบุคลากร
และนักศึกษาท้ังจากคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และพื้นท่ีใกล้เคียง 

3. มีที่เก็บจาน ชาม แก้วน้ํา ที่เป็นสัดส่วนและ
ถูกสุขลักษณะ 

4. เปิดให้เช่าพื้นที่ร้านขายกาแฟ จํานวน 1 ร้าน  

 
โรงอาหาร 

 
พื้นที่รับประทานอาหาร 

 
ให้เช่าพื้นที่ร้านขายกาแฟ 

  -สนามกีฬา 
1. มีสนามกีฬา ท้ังด้านหน้าคณะฯ และ ด้านหลัง
คณะฯ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
2. มีลานอเนกประสงค ์สําหรับใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมไหว้ครู และ
แต้มศิลป์ กิจกรรมละครเวทีคณะ เป็นต้น  

สนามบาสเกตบอล 
5. มีระบบสาธารณูปโภค    
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

และรักษาความ
ปลอดภัยของ  อาคาร
ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า 
ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ 
รวมทั้งมี ระบบและ
อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 ระบบสาธารณูปโภค    มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก ่
1. ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล มีการ

ดําเนินโครงการดังนี ้
- ปรับปรุงห้องน้ําช้ันล่างอาคารเรียนบรรยาย  
- ปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงานคณบด ี
-  จัดหาเครื่องตู้น้ําดื่ม 3 เครื่อง สําหรับ 

นักศึกษา  
- จัดหาเครื่องกรองน้ําดื่ม สําหรับ อาจารย์ 

และ เจ้าหน้าที่ 1 เครื่อง 
2. ระบบไฟฟ้า มีการดําเนินโครงการดังนี ้

- โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร ID  
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

อาคาร ID  เพื่อรองรับอุปกรณ์ เครื่องมือ
ทางไฟฟ้า  

- ขออนุมัติ โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบกล้อง
วงจรปิด และ ปรับปรุงระบบประตู คีย์
การ์ด ใหม่ งบประมาณ 1.6 ล้านบาท 

3. ระบบการจัดการของเสีย  ใช้ระบบบําบัด
แบบถังบําบัด สําเร็จรูป ชนิดมีปั้มอัดอากาศ 
พร้อมด้วยการบําบัดด้วยการเติมน้ําหมัก
ชีวภาพร่วมด้วย 

 

 
ภาพการปรับปรุงห้องน้ํา 

 

 
ภาพการแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้

ใหม่ได ้
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

4. ระบบการจัดการขยะ กลุ่มงานพัฒนา
กายภาพ ดําเนินโครงการคัดแยกขยะภายใน
คณะฯ โดยอาศัยกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นการนํา
ขยะที่ใช้แล้วกลับมาใหม่ เช่น เศษกระดาษ 
ขวดพลาสติก เศษไม้ เศษใบไม ้

5. ระบบการจัดพื้นที่ใช้สอย ได้แก ่
- จัดพื้นท่ีเป็นโซนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

โซนห้องพักอาจารย์ โซนห้องเรียน โซน
พักผ่อนของนักศึกษา โซนที่จอดรถ เพื่อให้
สะดวกต่อการดําเนินชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร เป็นต้น 

 
ถังแยกขยะประเภทต่างๆ 

 

 
การแยกขวดพลาสติกออกจากขยะอื่นๆ 

 ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร 

  มีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ได้แก ่
- ระบบป้องกันอัคคีภัย มีการตรวจสอบทําความ
สะอาด ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารทุกเดือน 

- จ้าง รปภ. บริษัทเอกชน จํานวน 1 คน เพื่อ
รักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืน จาก 
18.00น.- 06.00 น. มีระบบการตรวจเช็ค และ
การเขียนบันทึกรายงานเหตุการณ์ทุกคืน  

- ระบบป้องกันการยุบตัวของอาคาร มีการเดิน
ตรวจสอบรอยร้าวของอาคารอาคาร ทุกวัน 
และ ทําการจดวัดตัวเลขมิเตอร์ ทุกอาคารเพื่อ
ตรวจสอบความไม่ปกติของระบบท่อประปา
แตกใต้ดิน ซึ่งเป็นสาเหตุของอาคารทรุด ดังที่
เคยเกิดขึ้นกับอาคารคณะฯ ในอดีต 

- ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร มีการสํารวจ
ตรวจสอบ ซ่อมแซม 

 
อุปกรณ์ดับเพลิง 

 

 
รปภ. บริษัทเอกชน 

นายประสาท เผือกน้อย 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

 ระบบรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ
โดยรอบคณะ 

 1. ปรับปรุงระบบความปลอดภัย ติดตั้งราวเหล็ก 
ล็อกล้อรถจักรยานยนต์ และติดตั้งชุดราวกั้น
ถนนทางเข้า ออก ลานจอดรถ และประตูเข้า 
ออกใช้ ระบบคีย์การ์ดทางเข้าออกท้ัง
ด้านหน้าอาคาร สนพ. และ อาคารสํานักงาน
คณบด ี

2. คณะฯ มีโครงที่จะปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
และโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้ง
ระบบคีย์การ์ดประตูทางขึ้นอาคารต่างเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของทาง
ราชการและของบุคลากร ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ 

 
ราวเหล็กสําหรับคล้องกุญแจล็อกล้อรถ 

 
ราวก้ันลานจอดรถยนต ์
โดยใช้ระบบคีย์การ์ด 

 
ราวก้ันลานจอดรถยนต ์

6. มีผลการประเมิน
คุณภาพของบริการใน
ข้อ 2 – 5 ทุกข้อ  ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 - มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการกลุ่ม
งานพัฒนากายภาพ งวดที่ 1/2555 (ระหว่าง
วันท่ี 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 54) 

- สรุปผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 4) ได้แก ่
1. การรักษาความสะอาดเรียบร้อยในอาคาร = 

3.04 
2. การบํารุงรักษาและซ่อมแซมในอาคาร = 

2.74 
3. การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับ

อากาศ = 2.75 
4. การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า = 

2.75 
5. การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ 

- รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับผู้รับบริการ กลุ่มงานพัฒนา
กายภาพ งวดที่ 1/2555 (ระหว่าง
วันท่ี 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 54) 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

= 2.29 
6. การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล 

= 2.72 
7. การให้บริการเปิด-ปิด ห้องอาคาร = 3.04 
8. การให้บริการน้ําดื่มประจําอาคาร = 2.88 
9. การตกแต่งและบํารุงรักษาสวนสนาม = 2.73 
10. การให้บริการแรงงานท่ัวไป = 2.73 
11. การให้บริการยานพาหนะ = 3.05 
12. การรักษาความปลอดภัย = 2.39 
13. งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนากายภาพ = 

2.89 
- ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินความพึงพอใจฯ = 

2.77 
7. มีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพในข้อ 
6 มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการ
จัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

1. การขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
งานและพัฒนาบุคลากร  

2. โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

อาคาร AR04 
4. โครงการปรับปรุงห้องน้ําส้วมอาคาร 

AR01 และอาคาร AR02 
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษา

ความปลอดภัย 
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมิน
ตนเอง 

4 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีดําเนินการ  
2 - 3 ข้อ 

มีดําเนินการ  
4 - 5 ข้อ 

มีดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีดําเนินการ  
7 ข้อ 

  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

 มีการออกแบบการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตรตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ (ID) 

-คู่มือหลักสูตร 
-แผนการสอน 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 ทุกรายวิชาของหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ID) 

แผนการสอน 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

 1) คณะมีการเปิดสอนรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

2) มีการเปิดสอนรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในงาน
บริการวิชาการ 

-แผนการสอน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การปรับปสภาพ
แวดล้อมภายในบ้านพักอาศัย 
เพื่อป้องกันการหกล้มใน
ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโนนม่วง” 
บูรณาการเรียนรู่วมกับการ
เรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
ในวิชาการออกแบบเครื่อง
เรือนเฉพาะกรณ ี
-โครงการออกแบบเพื่อเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง (ที่ ศธ 
0514.20/ว.632) บูรณาการ
ร่วมกับการเรียนรการสอนที่ใช้
วิจัยเป็นฐาน ในวิชาการการ

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน 
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

 1) มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร อาทิ 
ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, 
ตัวแทนจากบริษัทเอกชน, 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ตัวแทนชุมชน และศิษย์เก่า มา
บรรยายให้ความรู้ในวิชาเรียน 

2) การบริการวิชาการซึ่งนําชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

ออกแบบอุตสาหกรรม 4 
-โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของที่ระลึก (ฝ่าย
ชุมชนสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มข.) บูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็น
ฐาน ในวิชาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ์

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 มีการบูรณาการการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมและแบ่งเบา
ภาระอาจารย ์

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 -ร้อยละการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ 2554 = 65.00 คิดเป็น 
4.06 คะแนน 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา และนํา
ผลการประเมินเหล่านั้นไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

เล่มหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
 
 

หมายเหตุ : 
1. คณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาค

การศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือ   ในห้องปฏิบัติการ เช่น  การฝึกงาน  สหกิจศึกษา  การค้นคว้า
อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ ์เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น  และนําไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการสอน 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  5 ข้อ 
และครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1.มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สํารวจ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2554 บัณฑิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคะแนนการ
สํารวจระดับความพึงพอใจ คือ ร้อยละ 
75.82 คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ได้เท่ากับ 
3.79 เทียบเท่าระดับมาก 

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีการศึกษา 2553 สํารวจโดย 
สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
หนังสือสํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ ที่ ศธ 
0514.1.20/ว 1094 ลงวันท่ี 
28 มิถุนายน 2555 

2.มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 มีการนําผลจากสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

3.มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเป็นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดหา
คอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูง
เพื่อการปฏิบัติงานด้านกราฟิกของ
นักศึกษา ด้านงบประมาณที่เอื้อต่อการ
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยได้มี
การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาต่างๆ ส่วนด้านบุคลากรยังไม่มี
การส่งเสริมให้มีการขยายจํานวน 
เนื่องจากขณะนี้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านบริการการศึกษาในจํานวนที่
เหมาะสมอยู่แล้ว 

4.มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ี
ประชุมระดับชาติ ได้แก ่
- กิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษาใน
งาน Open-House  (ร่วมกับคณะและ
ทุกสาขาวิชา) ซึ่งจัดขึ้นวันท่ี 22-25 
กุมภาพันธ ์2555 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. 

 

5.มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก ่นักศึกษาระดับปริญญาตร ีได้แก ่
1) พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบคร ู

และศิลป์แต้ม ประจําปีการศึกษา 
2554 วันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 
2554 ณ ห้องประชุมใหญ่และ
บริเวณลานเข็มทิศ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

2) ทําบุญสิมและกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ทําความสะอาดรอบ
บริเวณคณะ ประจําปีการศึกษา 
2554 วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 
2554 ณ อาคารสิมและบริเวณรอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

3) อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจําปี
การศึกษา 2554 วันเสาร์ที ่30 
กรกฏาคม 2554 ณ วัดประโชติ

-ตารางกิจกรรม-โครงการ 
-ระบบสืบค้นปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(http://ilp.kku.ac.th/Sac/ 
FrontEnd/SacV2/ 
act_calendar.php) 

http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV2/act_calendar.php
http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV2/act_calendar.php
http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV2/act_calendar.php
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

วนาราม บ้านดอนหัน ตําบลหนอง
บัว อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง :    
1.มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

 มีการสนับสนุนการนําบทความจาก
วิทยานิพนธไ์ปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการของคณะ ที่ได้มาตรฐาน 
TCI 

วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 
ประจําปี 2554 ISSN 1685-
4489 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่  2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไดม้ีการกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และได้
กําหนดให้มีเกณฑ์การตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1597/2551 
เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษา เพื่อให้การดําเนินการด้านวินัย
นักศึกษา เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2551 ซึ่งครอบคลุมไปถึงการกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา 

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 
( http://arch.kku.ac.th/webstu/N
ews/Command/04.pdf ) 
-ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ
ที่ 1597/2551 เรื่อง เกณฑ์การตัด
คะแนนความประพฤตินักศึกษา ลง
วันท่ี 17 กันยายน 2551  
( http://arch.kku.ac.th/webstu/N
ews/Command/04.pdf ) 

2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1  ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

 มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ ทางเว็บไซต์
ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา เว็บไซต์กลุ่มงานจัด
การศึกษา เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และ facebook ของฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

-เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
( http://arch.kku.ac.th/webstu/ 
indexhome.htm ) 
-เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
(http://arch.kku.ac.th/student/ 
?page_id=2057 ) 
-เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
( http://arch.kku.ac.th/students.p
hp ) 
-facebook ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

http://arch.kku.ac.th/webstu/News/Command/04.pdf
http://arch.kku.ac.th/webstu/News/Command/04.pdf
http://arch.kku.ac.th/webstu/News/Command/04.pdf
http://arch.kku.ac.th/webstu/News/Command/04.pdf
http://arch.kku.ac.th/webstu/News/Command/04.pdf
http://arch.kku.ac.th/webstu/News/Command/04.pdf
http://arch.kku.ac.th/webstu/indexhome.htm
http://arch.kku.ac.th/webstu/indexhome.htm
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2057
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2057
http://arch.kku.ac.th/students.php
http://arch.kku.ac.th/students.php
http://arch.kku.ac.th/students.php
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

( http://www.facebook.com/ 
stu.architecture ) 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ 

 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก ่นักศึกษาระดับปริญญาตร ีได้แก ่

1) รายงานประจําปีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา  ประจําปีงบประมาณ 2554 
2) ระบบสืบค้นปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd
/SacV2/act_calendar.php 

1. พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบคร ูและ
ศิลป์แต้ม ประจําปีการศึกษา 2554 วัน
พฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่และบริเวณลานเข็มทิศ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

2. ทําบุญสิมและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ทําความสะอาดรอบบริเวณคณะ 
ประจําปีการศึกษา 2554 วันเสาร์ที ่23 
กรกฏาคม 2554 ณ อาคารสิมและ
บริเวณรอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

3. อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ประจําปีการศึกษา 2554 
วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2554 ณ วัด
ประโชติวนาราม บ้านดอนหัน ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดย
มีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 -  

http://www.facebook.com/stu.architecture
http://www.facebook.com/stu.architecture
http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV2/act_calendar.php
http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV2/act_calendar.php
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ (เป็นหน่วยงานท่ี
ไม่มีเกี่ยวข้องใดๆ กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 

 
 
หมายเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม  จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย  ต้องมีกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ  50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วม การคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน  (ตั้งแต่ 3 
สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด ) หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ
เอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
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ตัวชี้วัดที ่ 2.9 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

 
สูตรการค านวณ : 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี (125) 
x  100 =72.25 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด (173) 
 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วและผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
(หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน   

(ใช้ข้อมูลผลการส ารวจภาวะการได้งานของบัณฑิต จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 
 

ผลคะแนนที่ได้ = 3.61 

 
 
รายละเอียดอ้างอิง 

รายละเอียด จ านวน 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 125 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา = 4 คน) 177 – 4 = 173 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา   72.25 

 
หมายเหตุ : รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 สํารวจโดย สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ที่ ศธ 0514.1.20/ว 1094 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

- 31 - 
 

ตัวชี้วัดที ่ 2.10 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
สูตรการค านวณ : 
 

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต  
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลคะแนนที่ได้ = 3.79 

 
รายละเอียดอ้างอิง 

รายละเอียด จ านวน 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต  
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

 
หมายเหตุ : รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 สํารวจโดย สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ที่ ศธ 0514.1.20/ว 1094 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 32 - 
 

ตัวชี้วัดที ่ 2.11 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

 
สูตรการค านวณ : 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (3)  

X 100 = 13.04% 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (23) 

 
ผลการด าเนินงาน : งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย จ านวนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0. 25 - มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

  

0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

4 3 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  
หรือในระดับสากล  เช่น ISI  หรือ Scopus 

  

0. 25 - มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจจะเกินมา  

รวม (เรื่อง)  และรวมคะแนนถ่วงน้ําหนัก 4 3 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน) 23 

คิดเป็นร้อยละ (%) 13.04 
ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 50  เท่ากับ 5 คะแนน) 1.30 

 
เอกสารอ้างอิง : ให้คณะจ าแนกหรือแสดงชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  โดยแบ่ง
ตามระดับคุณภาพของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตารางสรุปข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ท่ี 
รายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตร 
ปกศ. ท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การ
ตีพิมพ์ 

อ้างอิง วดป. 
หมาย
เหต ุ

1 นายประภัทรพงษ์ 
อดทน 

การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ก แบบ ก(2) 

2553 แนวทางการจัดการ
ขยะในแหล่งกําเนิด
ชุมชนเมืองอุดรธาน ี

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

0.75    

2 Mr.Anousa  
Khammoungkhoun 

การวางแผนภาค
และเมือง

2553 การเปลี่ยนแปลงจินต
ภาพเมืองวังเวียง สปป.

วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

0.75 วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

19 
พ.ค.
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ท่ี 
รายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตร 
ปกศ. ท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การ
ตีพิมพ์ 

อ้างอิง วดป. 
หมาย
เหต ุ

มหาบัณฑิต แผน 
ก แบบ ก(2) 

ลาวจากการพัฒนา
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีที่ 10 ประจําปี 2554 
ISSN 1685-4489 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีที่ 10 ประจําปี 2554 
ISSN 1685-4489 

54 

3 นายอภินันท ์ 
สีม่วงงาม 

การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ก แบบ ก(2) 

2553 แนวทางการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ําติดเขตเมือง
บึงหัวทะเล 

วารสารวิชาการศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.75    

4 นายสิทธิพงษ์  
บุญสิงห์ 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ก แบบ ก
(2) 

2553 - - - - - - 

5 นายจีรวัฒน์   
ประยูรเจริญ 

การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ข 

2553 - - - - - - 

6 นายอดุลย์   
วิสุทพิพัฒน์สกุล 

การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ข 

2553 - - - - - - 

7 นายเทอดศักดิ์   
พลอาสา 

การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ข 

2553 - - - - - - 

8 นายวิชชา  
กาพย์ไกรแก้ว 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

9 นายชนากานต์   
สุ่มมาตย์ 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

10 นายนพรัตน์  พันธ์ศรี เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

11 นายวรงค์กร  
สมบัติธีระ 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

12 นายภานุวัฒน์ ศิริวงษ์ เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

13 นายกฤษฎา   
จันทร์เดือน 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

14 นายคงฤทธิ์   
เหลืองไตรรัตน์ 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

15 นายวรสิทธิ ์
แสนนามวงษ์ 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

16 นายสมชาย  ไสวดี เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2553 - - - - - - 

17 นายธราดล   
ตาละลักษณ์ 

การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ก แบบ ก(2) 

2554 - - - - - - 

18 นายกิตติ  หนองพล การวางแผนภาค 2554 - - - - - - 
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ท่ี 
รายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตร 
ปกศ. ท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การ
ตีพิมพ์ 

อ้างอิง วดป. 
หมาย
เหต ุ

และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ก แบบ ก(2) 

19 นายเมธาวิน เถาว์ชาลี การวางแผนภาค
และเมือง
มหาบัณฑิต แผน 
ข 

2554 - - - - - - 

20 น.ส.ปัทมาภรณ์ 
รัตนประดับ 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2554 แนวทางการปรับปรุง
บ้านเดี่ยวสองชั้น 
โครงการบ้านเอื้ออาทร 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
การประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีที่ 10 ประจําปี 2554 
ISSN 1685-4489 

0.75 วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีที่ 10 ประจําปี 2554 
ISSN 1685-4489 

  

21 นายวีระพงษ์   
เหลืองสุวาลัย 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2554 - - - - - - 

22 นายทวีพงศ์   
เซ็นทองหลาง 

เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2554 - - - - - - 

23 นายเอกวิชญ์  ชื่นใจ เทคโนโลยีอาคาร 
แผน ข 

2554 - - - - - - 

 
หมายเหตุ วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรท์ี่ตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2554 มีจํานวนสองฉบับ ได้แก ่

1. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 9 ประจําปี 2553 ISSN 1685-4489 (ตีพิมพ์เป็น
รายปี พ.ศ.) 

2. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ประจําปี 2554 ISSN 1685-4489 (ตีพิมพ์เป็น
รายปี พ.ศ.) 

 
กรณีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI หรือ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  หรือ SCOPUS จะต้องอ้างอิงลําดับหรือหมายเลขวารสารด้วย  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
รายชื่อผลงการดําเนินงานว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนั้นๆจริง 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.14 : ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม  2555) 

สูตรการค านวณ  : 

(จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ + จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ) (38) 
X 100 = 5.01% 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (758) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 5  เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  
รายละเอียด จ านวน 

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ 2 
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ 36 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ + จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ 38 
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 758 

คิดเป็นร้อยละ 5.01% 
ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 5  เท่ากับ 5 คะแนน) 5 

จ านวนและรายชื่อนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ 

ที ่
ชื่อนักศึกษาที่
แลกเปลี่ยนไป
ต่างประเทศ 

ไปประเทศ 
กิจกรรม/โครงการที่ไป

แลกเปลี่ยน 

ระยะเวลา 
(วัน เดือน ป)ี 

น้อยกว่า 3 เดือน 3 – 6 เดือน 6 เดือน  ขึ้นไป 
(เร่ิมต้น-สิ้นสุด) (เร่ิมต้น-สิ้นสุด) (เร่ิมต้น-สิ้นสุด) 

 ระดับปริญญาตรี      
1 นายอิศรา  วรรณทอง 

นักศึกษาสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
ช้ันปีท่ี 4 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนจีน 

โครงการเปิดโลกทัศน์
นักศึกษา มข.  สู่ความ
เป็นสากล ครั้งที่ 9 ณ 
เมืองปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชนจีน 

16-20 ต.ค.54   

2 นายชเยศ  ศรีแก้ว 
นักศึกษาสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
ช้ันปีท่ี 3 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนจีน 

โครงการเปิดโลกทัศน์
นักศึกษา มข.  สู่ความ
เป็นสากล ครั้งที่ 9 ณ 
เมืองปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชนจีน 

16-20 ต.ค.54   

 ระดับบัณฑิตศึกษา      
1       

รวมจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ  
(จ าแนกตามระยะเวลา) 

0 0 0 
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จ านวนและรายชื่อนักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อนักศึกษานานาชาติ มาจากประเทศ 
กิจกรรม/โครงการ
ที่มาแลกเปลี่ยน 

ระยะเวลา (วัน เดือน ป)ี 
น้อยกว่า 3 เดือน 3 – 6 เดือน 6 เดือน ขึ้นไป 
(เร่ิมต้น-สิ้นสุด) (เร่ิมต้น-สิ้นสุด) (เร่ิมต้น-สิ้นสุด) 

 ระดับปริญญาตรี      
1 Ms Thongkham 

SOUKHATHIVONG 
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุภา
นุวงศ์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ศึกษาดูงานและเข้า
ร่วมกิจกรรม Open 
House 2012 ณ 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันท่ี  

22-25 ก.พ.55   

2 Ms Nana KEOMANYVAN    
3 Ms Saralath SINDAVONG    
4 Ms Chintana BOUNYONG    
5 Ms Hoummany    
6 Ms Viengkhoy 

SENGSOULICHAN 
   

7 Ms Chanmany KHOUNSY    
8 Mr Vongseng 

NAMKHOUNVONG 
   

9 Mr Sida 
CHANTHAVONGKHAM 

   

10 Mr Vannasone SIRIPANYA    
11 Mr phone SOURIVAN    
12 Mr Nengva SONGSAY    
13 Mr Sutchalith 

PHORPHOMMACHACK 
   

14 Mr Singpheth CHAIKUANG    
15 Mr Kongkham MORLAKOD    
16 Mr soulivan VANG    
17 Mr Souliya LAO    
18 Mr Phonepaseuth 

KEOSOMSACK 
   

19 Mr Anousack 
VONGPHACHAN 

   

20 Mr Thongchan 
NORHOUAMOUA 

   

21 Mr Chanthavong 
SITHAMMAVONG 

   

22 Mr Chittakone 
VILAYPHONG 

   

23 Mr Maivan MAIPANYA    
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ที ่ ชื่อนักศึกษานานาชาติ มาจากประเทศ 
กิจกรรม/โครงการ
ที่มาแลกเปลี่ยน 

ระยะเวลา (วัน เดือน ป)ี 
น้อยกว่า 3 เดือน 3 – 6 เดือน 6 เดือน ขึ้นไป 

24 Mr Somla BOUNPHASOUK    
25 Mr Sayyasone LATSAMY    
26 Mr Sengsouliya 

MANEECHITH 
   

27 Mr Souksakhone 
PHILARCHAN 

   

28 Mr Khamko    
29 Mr Sayfa 

CHANTHANALOUVATH 
   

30 Mr Sengpheth INTHAVONG    
31 Mr Khamhak 

INTHABOUNPHAY 
   

32 Mr Aphikhit MAKSAVANH    
33 Mr Phonepadith 

VANKEANKEO 
   

34 Mr Viraphone INDAVONG    
35 Mr Phoutthasone 

SYSAVATH 
   

36 Mr Sisouphan    
 ระดับบัณฑิตศึกษา      
1 - - - - - - 
รวมจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ  
(จ าแนกตามระยะเวลา) 

36 - - 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที ่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

 เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีลิงค์เชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์งานแนะแนวและจัดหา
งาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นอกจากน้ียังมีช่องทางสําหรับให้
ข้อมูลและคําปรึกษาทางด้านวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ได้แก่ เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการศึกษา 
เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และ facebook ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

-คู่มือนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-เว็บไซต์งานแนะแนวและจัดหางาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
( http://202.28.92.176/guidance/ ) 
-เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
( http://arch.kku.ac.th/webstu/ 
indexhome.htm ) 
-เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
(http://arch.kku.ac.th/student/ 
?page_id=2057 ) 
-เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
( http://arch.kku.ac.th/students.php ) 
-facebook ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
( http://www.facebook.com/ 
stu.architecture ) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์ในข้อ 1 ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ได้แก ่
-ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการ 
-วินัยนักศึกษา 
-ทุนการศึกษา 
-ระบบปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 
-ปฏิทินการศึกษา 
-อาจารย์ที่ปรึกษา 
-ตารางเรียน 
-ภาพกิจกรรมนักศึกษา 
-คําสั่ง / ประกาศ 

http://202.28.92.176/guidance/
http://arch.kku.ac.th/webstu/indexhome.htm
http://arch.kku.ac.th/webstu/indexhome.htm
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2057
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2057
http://arch.kku.ac.th/students.php
http://www.facebook.com/stu.architecture
http://www.facebook.com/stu.architecture
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

-ผลงานนักศึกษา 
-ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานนักศึกษา 
-รายชื่อศิษย์เก่า 
-ข่าวและเอกสารเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

 -สนับสนุนและอํานวยความสะดวก
แก่อาจารย์ในการตรวจแบบนักศึกษา 
-สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการ
แสดงผลงานของนักศึกษา 

-รูปภาพ 
-รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ทางเว็บไซต์
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เว็บไซต์ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา เว็บไซต์กลุ่มงานจัด
การศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 
facebook ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

-เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
( http://arch.kku.ac.th/students.php ) 
-เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
( http://arch.kku.ac.th/webstu/ 
indexhome.htm ) 
-เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
(http://arch.kku.ac.th/student/ 
?page_id=2057 ) 
-facebook ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
( http://www.facebook.com/ 
stu.architecture ) 
-ดูเพิ่มเติมในเอกสารอ้างอิงประกอบ
ตัวช้ีวัดที่  3.1 ข้อ 1 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 

 - - 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   

 ผลการประเมินการให้บริการ
ค าปรึกษาฯ 

 - - 

 ผลการประเมินการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารฯ 

 - - 

 ผลการประเมินกิจกรรม  - - 

http://arch.kku.ac.th/students.php
http://arch.kku.ac.th/webstu/indexhome.htm
http://arch.kku.ac.th/webstu/indexhome.htm
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2057
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2057
http://www.facebook.com/stu.architecture
http://www.facebook.com/stu.architecture
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

พัฒนาประสบการณ์ 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการ ของนักศึกษา 

 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการ ของนักศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร 2554 (เอกสาร
ประกอบ 3.1(7)) 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 3 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่   3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ดําเนินการ 
6 ข้อ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1.สถาบันจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน 

 มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา 

2.มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

 - - 

3.มีการส่งเสริมให้นักศึกษานํา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี ้
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

 มีการส่งเสริมให้สโมสร
นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้ครบทุกประเภท จํานวน 5 
ประเภท ดังนี ้
-กิจกรรมวิชาการ     
-กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ  
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมนันทนาการ 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา, 
ฝ่ายทุนการศึกษา, ฝ่ายวินัยนักศึกษา  33/2554 
(เอกสารประกอบ 3.2 (3)) 

-คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   
22/2554 (เอกสารประกอบ 3.2 (3)) 

-คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา   32/2554 
(เอกสารประกอบ 3.2 (3)) 

-รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
-เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
(เอกสารประกอบ 3.2 (4)) 
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=21
18 

-จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
จําแนกตามประเภทกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

-หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัด

http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2118
http://arch.kku.ac.th/student/?page_id=2118
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมนักศึกษา 
- คู่มือนักศึกษาจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา (เอกสาร
ประกอบตัวช้ีวัด 5.1) 

-เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  

(เอกสารประกอบ 3.2 (4)) 
- สื่อ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของคณะ  
ป้ายประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง  ข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะและมหาลัย 

4.มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 - - 

5.มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารายกิจกรรม  
(เอกสารประกอบ 3.2 (4)) 

6.มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
(เอกสารประกอบ 3.2 (6)) 

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 

แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนานักศึกษากับกรอบ TQF 

กิจกรรมโครงการพัฒนา 
นศ. 

ความสอดคล้อง () 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1      
2      

แบบแสดงรายงานพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา หรือ กิจกรรม โครงการ นักศึกษา 
จุดด้อย หรือโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงจาก
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
สิ่งที่น ามาปรับปรุง ผลการด าเนินงานหลังจากปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
/หลักฐานอ้างอิง 

1    
2    
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ตัวชี้วัดที ่ 3.3 : เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม  2555) 
 
สูตรการค านวณ  : 

จํานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า (80,000) 
= 105.54 บาทต่อคน 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (758) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
100 บาทต่อคน 200 บาทต่อคน 300 บาทต่อคน 400 บาทต่อคน 500 บาทต่อคน 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด จ านวน 
จํานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า 80,000 บาท 
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 758 

ผลการด าเนินงาน 105.54 บาทต่อคน 
ผลคะแนนที่ได้ 1 

 

เอกสารอ้างอิง : เงินบริจาคจากศิษย์เก่า  
ที ่ รายการ จ านวนเงิน เดือน/ปีที่ได้รับ 
1    
2    
 รวม   

 
เอกสารอ้างอิง : สิ่งของบริจาคจากศิษย์เก่า  

ที ่ รายการ 
มูลค่าของสิ่งของ 
ที่ได้รับการบริจาค 

เดือน/ปีที่ได้รับ 

1 ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัด
โครงการ “แบ่งปันเพื่อสร้างสรรค”์ โดยจัดหางบประมาณจากศิษย์เก่า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดซื้อหนังสือ
ทางด้านสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อมอบให้กับห้องสมุด
คณะในการให้นักศึกษารุ่นน้องได้เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและอ้างอิง
ต่อไป โดยมีผู้บริจาคเป็นเงินสดและหนังสือต่าง ๆ จํานวนมากกว่า 50 
รายการ ทั้งนี้ ชมรมศิษย์เก่าไดท้ําพิธีมอบหนังสือดังกล่าว มอบให้กับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานพิธีไหว้ครู สู่
ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจําปีการศึกษา 2554 

80,000 บาท 16 มิถุนายน 2554 

 รวม 80,000 บาท  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที ่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของคณะ และ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 1) มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการ
วิจัยและการบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อดําเนินการ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะฯ
ตลอดจนบริหารงานกองทุนให้เป็นไปโดย
สอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

2) มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะ 

3) มีการกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากร
ของคณะในการสร้างผลงานด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

4) มีการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าบํารุง
จากการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย 

5) มีการประเมินนผลการวิจัยตามระเบียบการ
วิจัยที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6) มีวารสารวิชาการของคณะที่ได้มาตรฐาน TCI 
เพื่อรองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะ 

7) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทุกคน 

1) คําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ที่ 72/2552  (เอกสารประกอบ 
4.1 (1)) 

2) ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 32/2551 
(เอกสารประกอบ 4.1 (2)) 

3) ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 41/2550 
(เอกสารประกอบ 4.1 (3)) 

4) ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 19/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (4)) 

5) ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 20/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (5)) 

6) ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 21/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (6)) 

7) คําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ที่ 12/2554 (เอกสารประกอบ 
4.1 (7)) 

8) วารสารวิชาการคณะ  ปี 2554 
(เอกสารประกอบ 4.4) 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

8) มีการจัดทําฐานข้อมูลนักวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการ 

9) รายงานการประชุมหรือหนังสือ
เชิญประชุมคณะกรรมการ
กองทุน  (เอกสารประกอบ 4.1 
(8)) 

10) การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ 
e-mail 

11) Website คณะและกลุ่มงาน
พัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

2.มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับ
กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน เช่น  
1) การกําหนดให้

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัย
ของอาจารย์ 

2) การกําหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทําโครงการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์  

3) การกําหนดให้
นักศึกษาทุกระดับเข้า
ฟังการบรรยายหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับผล
ความก้าวหน้าใน
งานวิจัยของอาจารย์
หรือของศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ   
(visiting professor)
หรือเข้าร่วมการจัด

 1) มีการกําหนดไว้ในแผนการสอน 
2) การเข้าร่วมการศึกษาดูงาน  
3) การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ   
4) การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการและการวิจัย 
5) มีการสนับสนุนทุนการวิจัยสําหรับคณาจารย์ 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากกองทุน
สนับสนุนของคณะ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการจัด
แสดงผลงาน รวมทั้งจัดงานนิทรรศการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะ  

1. แผนการสอน , คู่มือนักศึกษา  
(เอกสารประกอบตัวช้ีวัด 5.1) 

2. โครงการนิทรรศการ Open 
House (เอกสารประกอบ
ตัวช้ีวัด 4.4 (6)) 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

แสดงงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์  

4) การจัดให้มีการประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือ
แสดงงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษา  หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติ 
และนานาชาติ  

5) การส่งเสริมให้อาจารย์
นําผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน  
เป็นต้น 

3. มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

 1. มีการสนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการอบรม 
“นักวิจัยหน้าใหม่ ” ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงให้
คําปรึกษา 

2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกกลุ่มได้
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
การสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากทาง
คณะอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยสถาบัน
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  และมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อทํางานวิจัยสถาบัน 

4. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่ คณาจารย์ประจําด้วยการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผ่านหนังสือเวียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนักวิจัย
หน้าใหม่จดหมายเวียนต่างๆ 
โครงการอบรม ให้ความรู้ด้าน 
การวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน 

2. โครงการวิจัยสถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุน  

3. เว็บไซต์คณะ และระบบการ
เวียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของ
คณะ  

4. มีการจัดสรร
งบประมาณของคณะเพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 32/2551 
(เอกสารประกอบ 4.1 (2)) 

2. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ศาสตร์ ฉบับท่ี 41/2550 
(เอกสารประกอบ 4.1 (3)) 

3. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 19/2553  
(เอกสารประกอบ 4.1 (4)) 

4. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 20/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (5)) 

5. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 21/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (6)) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของคณะ อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 

หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงาน

 1. กําหนดให้กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการ
วิชาการและวิจัย  

2. มีห้องสมุดคณะฯ ซึ่งมีข้อมูล หนังสือตํารา ท่ี
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการทําวิจัย
เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 

3. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ และ
อุปกรณ์เพื่อการให้บริการวิชาการและวิจัย 

4. จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
งานวิจัย 

5. จัดทําฐานข้อมูลงานบริการวิชาการด้านการ
ออกแบบของคณะ  

6. มีการจัดทําฐานข้อมูลนักวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการ 

7. การเสวนาวิชาการเกี่ยวเนื่องกับโครงการวิจัย 

1. โครงสร้างการบริหารงานภายใน 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
    โครงการ Open House 

(เอกสารประกอบตัวช้ีวัด 4.4 
(6)) 

3. มีฐานข้อมูลนักวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการ 

4. โครงการ Lecture series และ
การ 

   บรรยายพิเศษสําหรับรายวิชา
ต่าง ๆ ของทุกหลักสูตร 

5. ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร ตํารา  
    หนังสือของห้องสมุดคณะ 
6. การเสวนาวิชาการและ

นิทรรศการบ้านเคหะชนบทใน
ภาคอีสานตอนบน 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่
ครบถ้วน 

() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะ หรือ 
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting professor) 

6.มีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

 1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็น
ประจําทั้งการร่วมประชุมและการเวียนขอมติ
โดยการเวียน 

2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้
ดําเนินการติดตามการดําเนินการวิจัยและ
บริการวิชาการและมีการจัดทําเป็นฐานข้อมูล
เพื่อสรุปรายงานให้กับผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ บริหารกองทุนให้รับทราบและ
พิจารณา 

3. มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยรับผิดชอบในการกํากับ
และติดตามงาน 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ 

    กองทุน 
2. คําสั่งแต่งตั้งรองณบดีฝ่ายวิจัย

และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในตําแหน่ง  

3. หนังสือติดตามงานผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการที่มีสัญญา 

7. มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ 

 1. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุน
บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงงานการวิจัย 
การบริการวิชาการและการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการที่ชัดเจนมากขึ้น 

2. มีการนําผลการประเมินการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการ วิจัยและ
การบริการวิชาการ  เพื่อพิจารณาและนําไป
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 19/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (4)) 

2. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 20/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (5)) 

3. ประกาศคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ฉบับท่ี 21/2553 
(เอกสารประกอบ 4.1 (6)) 

4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่  4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
5 ข้อเกณฑ์ทั่วไป  
และครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ ์ตลอดจนกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เช่น  
1) การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่น

ใหม ่
2) การสนับสนุนการตรวจสอบ

ภาษาอังกฤษของบทความวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัย  

3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือเงานสร้างสรรค ์ 

4) การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 1. มีทุนสนับสนุนทั้งจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและการบริการ
วิชาการ และงบประมาณสําหรับ
การไปนําเสนอผลงาน 

    สําหรับคณาจารย์รายบุคคล 
2. มีวารสารวิชาการคณะที่ได้

มาตรฐาน TCI 
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรทราบถึงวารสารต่าง ๆที่
มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 
และผลงานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ 

4. มีการจัดแสดงผลงานการวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค ์

5. มีการจัดการเสวนาวิชาการ 

1.ระเบียบ/ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
2.แผนงานและงบประมาณประจําปี

ของคณะ 
3.วารสารวิชาการของคณะ 
4.ระบบหนังสือเวียนของคณะ 
5.การเสวนาวิชาการและนิทรรศการ

บ้านเคหะชนบทในภาคอีสาน
ตอนบน 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 
5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสาร

เรียกเก็บเงินเป็นต้น ทั้งนี้การ
สนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่าง
กันตามสถานภาพและจุดเน้น
ของแต่ละสถาบัน 

2.มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

 1. มีการติดตามให้โครงการวิจัยที ่
   ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
2. จัดส่งบทความเพื่อนําไปตีพิมพ์และ

เผยแพร ่
3. มีการจัดพิมพ์หนังสือผลงาน 

1. วารสารวิชาการคณะ 
2. หนังสือติดตามความก้าวหน้า
งานวิจัย 

3. หนังสือรวบรวมผลงานสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ ด้านสถาปัตยกรรม 
(Yearbook) 

4. หนังสือเมือง + ชุมชน ผู้คน + 
ธรรมชาติ ความหวังของอนาคต 

3.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 1.มีการเผยแพร่วารสารวิชาการของ
คณะสู่ภายนอก 

2.มีการจัดทําฐานข้อมูลวารสารและ
มีบทคัดย่อ เพ่ือความสะดวกใน
การค้นคว้าอีกด้วย 

3.มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง 

4.มีการฝึกอบรมและปฏิบัติการ
สําหรับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

1.หนังสือนําส่งวารสารวิชาการคณะ
เพื่อเผยแพร่ 

2.เว็บไซต์คณะและกลุ่มงานพัฒนา
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

3.การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
โครงการ Open House (เอกสาร
ประกอบตัวช้ีวัด 4.4 (6)) 

 

4.มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์
จริง จากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

 1. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับชุมชน
ต่างๆ สําหรับการวิจัย ในสาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรมและ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

2. การนําไปใช้จริงจากผลงาน
สร้างสรรค์จากงานด้านการบริการ
วิชาการของคณะที่มีความ
หลากหลาย 

โครงการบริการวิชาการประกอบ
ตัวช้ีวัดที่ 5.3 และงานออกแบบ
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ประกอบตัวช้ีวัดที่ 4.5 

5.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ

 1. มีการเผยแพร่ระเบียบและ
หลักเกณฑ์การจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรตามที่สํานักงานทรัพย์สิน
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ทางปัญญากําหนด 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เพื่อรับความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม     
1.มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ มีหน้าท่ีในการสนับสนุนการ
ดําเนินการด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ ซึ่งการส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ก็อยู่ภายใต้ภารกิจ
การดําเนินงานของกลุ่มงานฯ 

ภารกิจ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
สูตรการค านวณ  : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก (2,202,000) 

= 56,461.54 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (39) 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก (ผลลัพธ์จากสูตรข้อ 1) X 5  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (180,000) 
 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ง  
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการด าเนินงาน 
ที่ ภาควิชา/สาขา 

(1) 
จํานวนอาจารย์

และนักวิจัย
ประจํา 

(2) 
(ไม่นับรวมผู้
ศึกษาต่อ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯภายใน 
(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ
ภายนอก 

(4) 

รวมเงิน
สนับสนุน
งานวิจัย 

(3)+ (4)= (5) 

สัดส่วนจํานวน
เงินวิจัยต่อคน 

(5) / (2) 

ระดับคะแนน 
(เทียบ

บัญญัติไตรยางศ์ 
คะแนน 5 ตาม
จํานวนเงินของ  
แต่ละกลุ่มสาขา 

1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
16 

(92,000) 
(190,000) 

 282,000 17,625 0.49 

2 การออกแบบอุตสาหกรรม 13  633,000 633,000 48,692.31 1.35 
3 การวางแผนภาคและเมือง 4 100,000  100,000 25,000 0.69 
4 เทคโนโลยีอาคาร 

6 
(20,000), 
(20,000), 
(100,000) 

1,047,000 1,187,000 197,833.33 5.50 

รวม 39 522,000 1,680,000 2,202,000 56,461.54 1.57 
ผลคะแนนที่ได้ (คะแนนเฉลี่ยของทุกภาควิชาหรือสาขาวิชา) 1.57 
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จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยฯภายในมหาวิทยาลัย 

ที ่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย โครงการที่ได้รับทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
1 อ.วิทยากร  ดวงแก้ว โครงการวิจัย เรื่อง "มาตรฐานการ

จัดทําแบบก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 
ช้ัน สําหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ใน จังหวัดขอนแก่น" The 
Standard of Construction 
Drawing for 2-Dtory House in 
Khon Kaen-House Project 

92,000 โครงการนักวิจัยหน้า
ใหม ่

12 กค.53-12กค.
54 

2 อ.ธีรศักดิ์  สิงห์ปรีชา "โครงการวิจัยชุด เรื่อง "สืบสานการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม บูรณา
การบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง" (ดร.ดลฤทัย  โก
วรรธนะกุล เป็นหัวหน้าโครงการ) 
 - โครงการย่อย เรื่อง "โครงการแผน

ที่เส้นทางท่องเที่ยวพุทธสถาน
ตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ําโขง 
จังหวัดเลย" 

190,000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(อุดหนุนท่ัวไป) 

1 ต.ค.53-30 กย.
54 

3 
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะ
กุล 

โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของการนําแสง
ธรรมชาติมาใช้ในอาคารผ่านท่อนํา
แสงแนวดิ่งกับขนาดห้องและ
อุณหภูมิภายในอาคาร" 

20,000 กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

17 ม.ค.54-17 
ม.ค.55 

โครงการวิจัย เรื่อง "โครงการ
แนวทางการศึกษาลดพลังงานความ
ร้อนของบ้านเ อื้ออาทร กรณีศึกษา
อาคารบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นท่ี
จังหวัดขอนแก่น" 

20,000 กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

18 ม.ค.54-17 
ม.ค.55 

4 อ.ดร.สญชัย  ลบแย้ม "การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อ
ชุมชนการศึกษา: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น" 

100,000 โครงการพัฒนานักวิจัย
ใหม ่

ก.ย. 54 - ก.ย. 
55 

5 อ.พรสวัสดิ์  พิริยะ
ศรัทธา 

ผลของมวลสารภายในต่อการถ่ายเท
ความร้อนผ่านหลังคา 

100,000 โครงการพัฒนานักวิจัย
ใหม ่

ก.ย. 54 - ก.ย. 
55 
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จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยฯภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที ่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย โครงการที่ได้รับทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
1 ผศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคํา

สมุทร 
เปลือกอาคารสําเร็จรูปประหยัด
พลังงานสําหรับอาคารในประเทศ
ไทย ต่อยอดองค์ความรู้บ้าน
ประหยัดพลังงาน 

1,047,000 โครงการสนับสนุนการ
วิจัยขยายผลสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ ประจําป ี
2556 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

8 ม.ีค. 55 - 8 
ม.ีค. 56 

2 อ.ดร.ชนัษฎา  
จุลลัษเฐียร 

โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอ
มือสําหรับการซักด้วยเครื่อง
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติหนองบัวแดง 

633,000 โครงการ 2-V 
Research Program: 
โครงการเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่า
ผลผลิตจากการวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์
ประจําปี 2556 
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

28พ.ค.55-28
เม.ย.56 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2554  ( 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 
 

สูตรการค านวณ  : 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(5.375+1.875) x 100 

=  
18.59% 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (39) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 80 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 40 

การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้นําคะแนนท่ีคิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย 

ผลคะแนนที่ได้ : ผลงานวิจัย + งานสร้างสรรค์ =1.16 

ผลการด าเนินงาน  : จ าแนกตามระดับคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 
จ านวน

ผลงานวิจัย 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 0.125 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 
11 2.75 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 2 1 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject category  ที่ตีพิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

2 1.5 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด  ใน subject category  ที่ตีพิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

  

รวม 16 5..375 
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง) 39 

คิดเป็นร้อยละ 13.78 
ผลคะแนนที่ได้  

(เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา) 
0.86 
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ผลการด าเนินงาน : จ าแนกตามระดับคุณภาพการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้  
 (ประเมินเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือคณะมีงานสร้างสรรค์เผยแพร่) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์ จ านวนผลงาน
สร้างสรรค์ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 7 0.875 
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 2 0.5 
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 0.5 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

รวม 10 1.875 
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง) 39 

คิดเป็นร้อยละ 4.80 
ผลคะแนนที่ได้  

(เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา) 
0.30 

 
เอกสารอ้างอิง : ให้คณะจําแนกหรือแสดงช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  โดยแบ่งตามระดับคุณภาพของ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ 

ที่ ชื่ออาจารย์ นักวิจัย ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

แหล่งตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ระบุค่า
น้ าหนัก

การ
ตีพิมพ์ 

อ้างอิง หมายเหต ุ วดป. 

1 อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม  บทความ เร่ือง "Jobs 
and housing 
balance concept for 
sustainability"  

นําเสนอบทความในที่
ประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาต ิThe 3rd 
Conference of Asian 
Association of Urban 
and Regional 
Studies (AAURS) ณ 
โรงแรมโกลเดนทิวลิป 
(Hotel Golden Tulip) 
กรุงเทพมหานคร 

0.25  (เอกสาร
ประกอบ 
4.4 (1)) 

 9-12 
ธ.ค.54 

 2 ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคํา
สมุทร 

บทความ เร่ือง 
"สาระสําคัญเชิง
วิทยาศาสตร์ในคติความ
เช่ือฮวงจุ้ย" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 10 ประจําปี 2554 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 10 
ประจําปี 
2554 

  ต.ค.53-
ก.ย.54 

 3 
 

ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคํา
สมุทร 

บทความ เร่ือง "การนํา
แสงธรรมชาติมาใช้ใน
อาคารพักอาศัย

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 11 ประจําปี 2555 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร

  ต.ค.54-
ก.ย.55 
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ที่ ชื่ออาจารย์ นักวิจัย ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

แหล่งตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ระบุค่า
น้ าหนัก

การ
ตีพิมพ์ 

อ้างอิง หมายเหต ุ วดป. 

ประเภททางเดินกลาง 
กรณีศึกษา : จังหวัด
ขอนแก่น" 

รมศาสตร์ ปี
ที่ 11 
ประจําปี 
2555 

4  ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวี
มาศ  

บทความ เร่ือง 
"ผลกระทบของทุนนิยม
ที่มีต่อสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัยในประเทศ
ไทย" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 11 ประจําปี 2555  

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 11 
ประจําปี 
2555 

  ต.ค.54-
ก.ย.55 

5  ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล บทความ เร่ือง "การ
เปลี่ยนแปลงจินตภาพ
เมืองวังเวียง สปป.ลาว
จากการพัฒนา
ท่องเที่ยว" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 10 ประจําปี 2554 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 10 
ประจําปี 
2554 

  ต.ค.54-
ก.ย.55 

6  ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล บทความ เร่ือง "ความมี
ชีวิตชีวาของเมืองกับ
การใช้พื้นที่สาธารณะ
ย่านการค้าเมือง
อุดรธาน"ี 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 11 ประจําปี 2555 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 11 
ประจําปี 
2555 

  ต.ค.54-
ก.ย.55 

 7 ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล บทความ เร่ือง "Survey 
and Development 
Planing for the New 
TYourist Destination: 
Mor Hin Khao, 
Thailand"  

วารสาร Regional 
Views ฉบับที่ 25 เดือน
มีนาคม 2555 Institute 
for Applied 
Geography, 
Komazawa 
University, Tokyo 

0.75  (เอกสาร
ประกอบ 
4.4 (2)) 

 มี.ค.55 

 8 ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล บทความ เร่ือง "แนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
อยู่อาศัยของคนจนเมือง
ชุมแพจังหวัดขอนแก่น 
จากการดําเนินการตาม
โครงการบ้านมั่นคง" 

วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง 
ปีที่ 8 ฉบับที ่1 
มกราคม-เมษายน 2555 

0.5  (เอกสาร
ประกอบ 
4.4 (4)) 
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ที่ ชื่ออาจารย์ นักวิจัย ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

แหล่งตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ระบุค่า
น้ าหนัก

การ
ตีพิมพ์ 

อ้างอิง หมายเหต ุ วดป. 

 9 ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล บทความ เร่ือง "แนว
ทางการปรับปรุงบ้าน
เด่ียวสองชั้น โครงการ
บ้านเอื้ออาทร จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อการ
ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 10 ประจําปี 2554 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 10 
ประจําปี 
2554 

  ต.ค.54-
ก.ย.55 

 10 รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ บทความ เร่ือง "แนว
ทางการจัดการขยะใน
แหล่งกําเนิดชุมชน 
เมืองอุดรธานี" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 11 ประจําปี 2555 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 11 
ประจําปี 
2555 

  ต.ค.54-
ก.ย.55 

 11 รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ บทความ เร่ือง 
“University as an 
Urban Economic 
Booster: A Case 
Study of Khon Kaen 
in Northeast 
Thailand” 

วารสาร Regional 
Views ฉบับที่ 25 เดือน
มีนาคม 2555 Institute 
for Applied 
Geography, 
Komazawa 
University, Tokyo 

0.75  (เอกสาร
ประกอบ 
4.4 (3)) 

 มี.ค.55 

 12 รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ บทความ เร่ือง "การบูร
ณาการข้อมูลเชิง
พื้นเมืองเพื่อการผังเมือง
แบบมีส่วนร่วม : 
กรณีศึกษา เทศบาล
ตําบลบ้านฝาง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น" 

วารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

0.125       

 13 ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน 
และ ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะร ี

บทความ เร่ือง 
"โครงการการออกแบบ
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ํา
อีสาน" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 11 ประจําปี 2555 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 11 
ประจําปี 
2555 

  ต.ค.54-
ก.ย.55 

14 อ. อธิป อุทัยวัฒนานนท,์ 
อ.นิสรา อารุณี และ อ.รุ่ง
จิต จารุพงษ์ทวิช 

บทความ เร่ือง "แผนที่
ท่องเที่ยวพุทธสถาน
ตามเส้นทางเลียบริม
แม่น้ําโขง จังหวัด
หนองคาย" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 10 ประจําปี 2554 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 10 
ประจําปี 
2554 

  ต.ค.53-
ก.ย.54 
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ที่ ชื่ออาจารย์ นักวิจัย ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

แหล่งตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ระบุค่า
น้ าหนัก

การ
ตีพิมพ์ 

อ้างอิง หมายเหต ุ วดป. 

15 อ.ร.ท.อรรถ ชมากฤษ ์ บทความ เร่ือง "แนว
ทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เพื่อป้องกัน
เหตุวินาศกรรมและการ
ก่อการร้าย" 

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
ที่ 10 ประจําปี 2554 

0.25 วารสารวิชา
การคณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ ปี
ที่ 10 
ประจําปี 
2554 

  ต.ค.53-
ก.ย.54 

16 อ. จันทนีย ์จิรัญธนัฐ บทความ เร่ือง "รูปแบบ
ชุมชนและเรือนพื้นถิ่น
กับการเปลี่ยนแปลง 
กรณีศึกษาบ้านปากช ี
เมืองหลวงพระบาง" 

วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง 
ปีที่ 8 ฉบับที ่1 
มกราคม-เมษายน 2555 

0.5  (เอกสาร
ประกอบ 
4.4 (4)) 

   

 
กรณีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI หรือ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4  จะต้องอ้างอิง
ลําดับหรือหมายเลขวารสารด้วย  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อผลงการดําเนินงานว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนั้นๆจริง 
 
 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ที่ ชื่อ
อาจารย์ 
นักวิจัย 

ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

แหล่งเผยแพร ่ ระบุค่า
น้ าหนักการ

ตีพิมพ์ 

อ้างอิง หมายเหต ุ วดป. 

1 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

จัดประกวด Cotto 
Bathroom Design 
Solution Contest 2011 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

0.125 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(5) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับ บริษัท เซรามิค
อุตสาหกรรมไทย จํากัด 
บริษัท สยามซานิทารีแวร์
อินดัสทรี จํากัด และบริษัท 
สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด 

11-ต.ค.-
54 

2 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

จัดโครงการ “การสํารวจ
รังวัดมรดกสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น แบบ Vernadoc 
ย่านเมืองเก่า ถนนกุศล
รัษฎากร อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม” 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภาณุ
วงศ์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

0.5 เอกสาร
ประกอบ 4.5 
(12) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภาณุ
วงศ์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

17-19 
กันยายน 
2554 

3 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

จัดงาน Open House 
2011   ในหัวข้อ Green 
Creation 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  0.25 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(6) 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ  ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที ่5 
กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานอุทยาน

22-25 
กุมภาพัน
ธ์ 2555  
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ที่ ชื่อ
อาจารย์ 
นักวิจัย 

ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

แหล่งเผยแพร ่ ระบุค่า
น้ าหนักการ

ตีพิมพ์ 

อ้างอิง หมายเหต ุ วดป. 
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4 รอง
ศาสตราจา
รย์รว ี 
หาญเผชิญ  

ร่วมปรึกษาหารือเบื้องต้นถึง
การปรับปรุงและพัฒนาชุมชน
เมืองมุกดาหาร อย่างยังยืนเพื่อ
รองรับการเป็น Mukdahan 
Gateway City  ใน“กลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
(ASEAN Economic 
Community: AEC 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร  0.125 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(7) 

  26 - 28  
สิงหาคม  
2554 

5 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

 ร่วมลงนาม MOU กับคณะ
วิชาใน ม.ขอนแก่น 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  0.125 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(8) 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ได้จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น กับ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

18-ส.ค.-
54 

6 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

จัดนิทรรศการผลงาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  0.125 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(9) 

  6-9 
สิงหาคม 
และ 10-
17 
สิงหาคม 
2554 

7 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

นิทรรศการสัญจร “การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์”  

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

0.25 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(10) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มข. ร่วมกับ สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  

2-4 
พฤษภาค
ม 2555 

8 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

นิทรรศการผลงานนักศึกษา 
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  “บ้านเหล่าไอ
ดี หมู่ 4 จังหวัดขอนแก่น”   

  0.125 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(11) 

  26-28 
มีนาคม 
2555  

9 คณะ
สถาปัตยก
รรม
ศาสตร์  

จัดการอบรม  เร่ือง “BIM 
ทางรอดการออกแบบ
สร้างสรรค์ยุคใหม่ ! (BIM: 
New Solution Creative 
Design !)”  

  0.125 เอกสาร
ประกอบ 4.4 
(12) 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

23 และ
วันที่ 30 
มีนาคม 
2555 

10 อ.ชวนะ
พล น่วม
สวัสดิ ์

รางวัลรองชนะเลิศในการ
ประกวด“กล้าใหม่ 
สร้างสรรค์ชุมชน” 

ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
 ธนาคารไทย
พาณิชย ์

0.125 http://www.
news.kku.ac
.th/kkunews
/content/vi
ew/10881/5
9/ 

 21 ม.ค.
2555  
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ตัวชี้วัดที ่ 4.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
  สูตรการค านวณ  : 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์(29) 
x 100 = 74.36% 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (39) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 60  เท่ากับ 5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด จ านวน 
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์ 29 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 39 

คิดเป็นร้อยละ 74.36 
ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 60  เท่ากับ 5 คะแนน) 5 

 
งานสร้างสรรค ์
 

ที่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

ปีที่
ด าเนินงาน
วิจัยแล้ว

เสร็จ 

ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

ปีที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

หลักฐานรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 ผศ.เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร 
, ผศ.สิทธา   กองสาสนะ 
และ อ.ร.ท.อรรถ ชมากฤษ ์

สิริจนทเจดีย์ 2554 วัดป่าทรงธรรม  ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(1) 

2 ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ วิหารวัดบัวระพา 2554 วิหารวัดบัวระพา บ้านคํา
แมด อ.ซําสูง   

ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(2) 

3 ผศ.สิทธา  กองสาสนะ และ 
ผศ.เบญจวรรณ์   ทัศนลี
ลพร 

โครงการ “คุ้มสีฐาน”   เมษายน 
2555 

ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอาย ุ ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(3) 

4 ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม Day Care 
คณะพยายาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมษายน 
2555 

คณะพยาบาลศาสตร์ ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(4) 

5 ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล ศึกษาออกแบบไฟส่อง
สว่างประตู 2 เจ้าพ่อมอ
ดินแดง 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(5) 
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ที่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

ปีที่
ด าเนินงาน
วิจัยแล้ว

เสร็จ 

ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

ปีที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

หลักฐานรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล ศึกษาออกแบบผนังฉนวน
กั้นเสียงศูนย์ประชุมกาจญ
นาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(6) 

7 ผศ.ดร.ทรงยศ   วีระทวีมาศ 
และ อ. สุกัญญา พรหมนา
รท 

คณะทํางาน  โครงการ
ศึกษาออกแบบวางผัง
แม่บท สวนพฤษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

เมษายน 
2555 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(7) 

8 อ. พรสวัสดิ ์  พิริยะศรัทธา ออกแบบหลังคาที่จอดรถ
โซล่าเซลล์ 

พฤจิกายน 
2554 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงปัจจุบัน เอกสารประกอบ 4.5 
(8) 

9 ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ, 
อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ,์ ผศ.
ดร.นพดล  ตั้งสกลุล,  ผศ.
ดร.กุลศรี  ตั้งสกลุล, อ.สุ
กัญญา  พรหมนารท, อ.
นิสรา อารุณี และ อ.อธิป  
อุทัยวัฒนานนท ์ 

ออกแบบเจดีย์ วัดนาโพธิ์ 
อําเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น  

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

วัดนาโพธิ์ อําเภอบ้านไผ่ 
ขอนแก่น  

  เอกสารประกอบ 4.5 
(9) 

10 ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกลุล,  
ผศ.ดร.กุลศรี  ตั้งสกลุล,  อ. 
อรรถ ชมากฤษ,์ อ.ดร.สัก
การ ราษีสุทธิ,์ อ.สุกัญญา  
พรหมนารท, อ.นิสรา อา
รุณี, อ.อธิป  อุทัยวัฒนา
นนท์ และ ผศ. เขมโชต ภู่
ประเสริฐ 

วัดใหญ่ชัยภูมิ (โครงการ
ต่อเนื่อง) 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

ออกแบบและ
ก่อสร้าง 

    เอกสารประกอบ 4.5 
(10) 

11 ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ, 
ผศ.ดร.วารุณี หวัง, ผศ.ดร.ชู
พงษ์ ทองคําสมุทร และ อ. 
อรรถ ชมากฤษ ์

การนํายุ้งฉางหญ้าแฝกดิน
เหนียวสู่ชนบทภาคอีสาน 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน
ออกแบบ 

ทดลอง ขอ
สิทธิบัตร 

สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษ เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

  เอกสารประกอบ 4.5 
(11) 

12 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ , 
ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล 

โครงการสํารวจรังวัด
มรดกสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น แบบ Veradoc ย่าน
เมืองเก่า ถนนกุศลรัษฏา
กร อําเภอธาตุพนม 
นครพนม 

ปีการศึกษา 
2554 

    เอกสารประกอบ 4.5 
(12) 
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ที่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

ปีที่
ด าเนินงาน
วิจัยแล้ว

เสร็จ 

ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

ปีที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

หลักฐานรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13 ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล , 
ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล 

ออกแบบอาคาร/หอ
เกียรติยศ โรงเรียนชุมแพ
ศึกษา ขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน
ออกแบบ 

โรงเรียนชุมแพศึกษา 
ขอนแก่น 

  เอกสารประกอบ 4.5 
(13) 

14 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ  , 
ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล และ 
ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล 

โครงการจัดทําฐานข้อมูล
อาคารเรียนและสํานักงาน
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
จัดทําข้อมูล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ค.-55 เอกสารประกอบ 4.5 
(14) 

15 ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล , 
ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล และ ผศ. 
เขมโชต ภู่ประเสริฐ   

จัดนิทรรศการ โครงการ
ยุวสถาปนิกจิตอาสา ครั้ง
ที่ 2 ณ เมืองธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม  

4-31 มีนาคม 
2555 

    เอกสารประกอบ 4.5 
(15) 

16 ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน ปรับปรุงอาคารศูนย์บําบัด
ยาเสพติดขอนแก่น  

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

ศูนย์บําบัดยาเสพติด
ขอนแก่น  

  เอกสารประกอบ 4.5 
(16) 

17 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ   ออกแบบวงเวียนหน้า
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(17) 

18 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ   ออกแบบศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช จังหวัด
อุดรธาน ี

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ     

เอกสารประกอบ 4.5 
(18) 

19 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ   ออกแบบลานเรียนรู้ งาน
ไร่ สาขากีฎวิทยา คณะ
เกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(19) 

20 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ   ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบศาลาธรรม
ประจําโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(20) 

21 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ  
และ ผศ.สิทธา  กองสาสนะ 

ออกแบบห้องสมุด คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(21) 

22 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ   ออกแบบปรับพื้นที่รับ
ผู้ป่วยนอก เพื่อการถอน
ฟันเพื่อปรับปรุง คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(22) 

23 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ   ออกแบบก่อสร้างอาคาร
เรียน SC 02 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(23) 
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ที่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ 

ปีที่
ด าเนินงาน
วิจัยแล้ว

เสร็จ 

ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

ปีที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

หลักฐานรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

24 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ   ออกแบบก่อสร้างอาคาร
เรียน SC 01 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(24) 

25 อ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท ์ ปรับปรุงต่อเติมบันไดทาง
ขึ้นอาคารโรงพยาบาลสัตว ์
ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรค
สัตว์  

 
    

เอกสารประกอบ 4.5 
(25) 

26 อ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท ์ ปรับปรุงต่อเติมกันลมและ
ฝน อาคารโรงพยาบาล
สัตว์ ศูนย์วิจัยและชันสูตร
โรคสัตว์  

 
    

เอกสารประกอบ 4.5 
(26) 

27 อ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท ์ พิธิภัณฑ์เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนี (ฝ่าย
สถาปัตยกรรม และ
ศิลปกรรม) 

 
    

เอกสารประกอบ 4.5 
(27) 

28 อ.ร.ท.อรรถ ชมากฤษ,์ ผศ.
ดร.ชูพงษ์ ทองคําสมุทร 

โครงการ อาคารพักอาศัย
บุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(28) 

29 อ.ร.ท.อรรถ ชมากฤษ ์ อาคารวิจัยและปฏิบัติการ
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อย่ระหว่าง
ดําเนินงาน 
ออกแบบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

เอกสารประกอบ 4.5 
(29) 
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ตัวชี้วัดที ่4.6 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม  2555) 
 
สูตรการค านวณ  : 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (3) 
x 100 = 7.69%  

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (39) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา   

ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามระดับคุณภาพดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ จ านวน คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.50 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 1 
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ ผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2 2 

รวม 4 3 
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง) 39 

คิดเป็นร้อยละ 7.69 
ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน) 3.84 

เอกสารอ้างอิง :  กรุณาแยกตามระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ (ต ารา) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ : ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก............. 
ที่ รายชื่อต ารา/หนังสือ ชื่อเจ้าของต ารา/

หนังสือ 
วัน/เดือน/ปี ที่

ผลงานแล้วเสร็จ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ตรวจอ่าน    

การแผยแพร่ต ารา/
หนังสือ 

หมายเหต ุ

1 แสงสว่างในสถาปัตยกรรม ผ.ศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ปีการศึกษา 
2554 

  ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เอกสารประกอบ 
4.6 (1) 

2 ฮวงจุ้ยกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

ผ.ศ.ชูพงษ์  ทองคํา
สมุทร 

ปีการศึกษา 
2555 

  ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เอกสารประกอบ 
4.6 (2) 

3 ประวัติศาสตร์และแนวคิด
ของสถาปัตยกรรมจีน ยุค
ราชวงศ์ (ปรับปรุง * ) 

ผ.ศ.วารุณี หวัง ปีการศึกษา 
2554 

อยู่ในขั้นตอน
ตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 เอกสารประกอบ 
4.6 (3) 

4 เดินทาง บันทึก ศึกษา ผ.ศ. ธนสิทธิ์ จันทะร ี ปีการศึกษา 
2555 

    เอกสารประกอบ 
4.6 (4) 

หมายเหตุ : ให้นับผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จและรับรองคุณภาพ ภายในปีการศึกษา 2554 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.7 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
สูตรการค านวณ  : 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร (2) X 100 = 5.13% 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (39) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
      ใช้บัญญตัไิตรยางศเ์ทียบ โดยกําหนดรอ้ยละ 3 เท่ากับ 5 คะแนน     
 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามระดับคุณภาพของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ านวน คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

0.50 - อนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ - - 

1.00 - สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนท้ังในและต่างประเทศ 2 2 

รวม 2 2 

จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง) 39 

คิดเป็นร้อยละ 5.13 

ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 3 เท่ากับ 5 คะแนน) 5 

 
เอกสารอ้างอิง : รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ที ่

ชื่อ
อาจารย์/
นักวิจัย
เจ้าของ 

ชื่อผลงานที่ได้รับการ
จดทะเบียนผลงาน 

ประเภท 
 

การจดทะเบียน 
เลขที่

(สิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร) 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับจด
ทะเบียน อนุ

สิทธิบัตร 
สิทธิบัตร 

ใน
ประเทศ 

นอก
ประเทศ 

 

1 
ผศ.สุรกานต์  
รวยสูงเนิน 

ผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แคร่นั่งเล่น 

      

จดสิทธิบัตรผลงานการ
ออกแบบราวตากผ้า 

      

2 
อ.อภิญญา  
อาษาราช 

ผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แคร่นั่งเล่น 

      

จดสิทธิบัตรผลงานการ
ออกแบบราวตากผ้า 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.8 : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า 

การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2554 (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 
 
สูตรการค านวณ  : 
 

 
 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในปีปฏิทิน 2554 - 2553 (1) 
X 100 = 2.56% 

จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมดในปีปฏิทิน 2553 (39) 

 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : 

สํานักวิทยบริการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นแล้วส่งให้คณะตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูล 
 
เกณฑ์การประเมิน (ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น)   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
40 % 60 % 80 % 100 %  120 % 

 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด จ านวน 
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal ฯในปีปฏิทิน  2554 1 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal ฯในปีปฏิทิน  2553 0 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงฯที่เพี่มขึ้น 1 

จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด 39 

คิดเป็นร้อยละ 2.56% 
ผลคะแนนที่ได้ 1 

 
เอกสารอ้างอิง : รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ที ่
ชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิง(citation) 
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ได้รับการอ้างอิง ปีที่ได้รับการอ้างอิง 

1     
2     
3     

 
หมายเหตุ : รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 สํารวจโดย สํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ที่ ศธ 0514.1.20/ว 1094 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555  
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ตัวชี้วัดที ่  4.9 : ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ าท้ังหมด 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2554  (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

 
สูตรการค านวณ  : 
 

 

 

จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยฯภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ในปีงบประมาณ 2554 (7) 

 
X 100 = 17.94% 

จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (39) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน     
 
ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ 
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 5 คน 
จํานวนนักวิจัยและนักวิจัยประจําที่ท่ีได้รับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน 

รวม  7 คน 
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 39 ร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 17.94  
ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน) 1.79 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยฯภายในมหาวิทยาลัย 

ที ่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย โครงการที่ได้รับทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
1 อ.วิทยากร  ดวงแก้ว โครงการวิจัย เรื่อง "มาตรฐานการ

จัดทําแบบก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 
ช้ัน สําหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ใน จังหวัดขอนแก่น" The 
Standard of Construction 
Drawing for 2-Dtory House in 
Khon Kaen-House Project 

92,000 โครงการนักวิจัยหน้า
ใหม ่

12 กค.53-12กค.
54 
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ที ่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย โครงการที่ได้รับทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
2 อ.ธีรศักดิ์  สิงห์ปรีชา "โครงการวิจัยชุด เรื่อง "สืบสานการ

ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม บูรณา
การบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง" (ดร.ดลฤทัย  โก
วรรธนะกุล เป็นหัวหน้าโครงการ) 
 - โครงการย่อย เรื่อง "โครงการแผน

ที่เส้นทางท่องเที่ยวพุทธสถาน
ตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ําโขง 
จังหวัดเลย" 

190,000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(อุดหนุนท่ัวไป) 

1 ต.ค.53-30 กย.
54 

3 
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะ
กุล 

โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของการนําแสง
ธรรมชาติมาใช้ในอาคารผ่านท่อนํา
แสงแนวดิ่งกับขนาดห้องและ
อุณหภูมิภายในอาคาร" 

20,000 กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

17 ม.ค.54-17 
ม.ค.55 

โครงการวิจัย เรื่อง "โครงการ
แนวทางการศึกษาลดพลังงานความ
ร้อนของบ้านเ อื้ออาทร กรณีศึกษา
อาคารบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นท่ี
จังหวัดขอนแก่น" 

20,000 กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

18 ม.ค.54-17 
ม.ค.55 

4 อ.ดร.สญชัย  ลบแย้ม "การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อ
ชุมชนการศึกษา: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น" 

100,000 โครงการพัฒนานักวิจัย
ใหม ่

ก.ย. 54 - ก.ย. 
55 

5 อ.พรสวัสดิ์  พิริยะ
ศรัทธา 

ผลของมวลสารภายในต่อการถ่ายเท
ความร้อนผ่านหลังคา 

100,000 โครงการพัฒนานักวิจัย
ใหม ่

ก.ย. 54 - ก.ย. 
55 

 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยฯภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที ่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย โครงการที่ได้รับทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
1 ผศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคํา

สมุทร 
เปลือกอาคารสําเร็จรูปประหยัด
พลังงานสําหรับอาคารในประเทศ
ไทย ต่อยอดองค์ความรู้บ้าน
ประหยัดพลังงาน 

1,047,000 โครงการสนับสนุนการ
วิจัยขยายผลสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ ประจําป ี
2556 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

8 ม.ีค. 55 - 8 
ม.ีค. 56 
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ที ่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย โครงการที่ได้รับทุน จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
2 อ.ดร.ชนัษฎา  

จุลลัษเฐียร 
โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอ
มือสําหรับการซักด้วยเครื่อง
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติหนองบัวแดง 

633,000 โครงการ 2-V 
Research Program: 
โครงการเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่า
ผลผลิตจากการวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์
ประจําปี 2556 
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

28พ.ค.55-28
เม.ย.56 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวชี้วัดที ่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

เกณฑ์การประเมิน  :   IQA-KKU 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 1) มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 
และคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อ
ดําเนินการด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการของคณะฯตลอดจนบริหารงาน
กองทุนให้เป็นไปโดยสอดคล้องตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมี
การประชุมอย่างต่อเนื่อง 

2) มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ 

3) มีการแต่งตั้งรองคณบดีที่รับผิดชอบ
งานด้านการบริการวิชาการ 

4) มีวารสารวิชาการของคณะที่ได้
มาตรฐาน TCI เพื่อรองรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของบุคลากรของคณะ 

5) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
สนับสนุนการบริการวิชาการทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้กับบุคลากร 

6) มีการจัดทําฐานข้อมูลการให้บริการ
วิชาการ 

1) คําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 
72/2552 (เอกสารประกอบ 4.1 (1)) 

2)ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ฉบับท่ี 32/2551 (เอกสารประกอบ 
4.1 (2)) 

3) คําสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
4) วารสารวิชาการคณะ ปี 2554 
(เอกสารประกอบ 4.4) 

5) รายงานการประชุมหรือหนังสือ
เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุน 

6) การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ e-
mail 

7) Website คณะและกลุ่มงานพัฒนา
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

http://arch.kku.ac.th/student/ 
8) เอกสารสรุปโครงการบริการวิชาการ 
ด้านการออกแบบและการดําเนิน
โครงการสร้างสรรค์ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่าง
มิถุนายน 54 – พฤษภาคม 55 จํานวน 
113 งาน (เอกสารประกอบ 9.1) 

2.  มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

 1. มีการกําหนดพันธกิจด้านการบริการ
ทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน การวิจัยอย่าง

1. แผนยุทธศาสตร์คณะ 
2. คู่มือนักศึกษา (เอกสารประกอบ 

5.1) 

http://arch.kku.ac.th/student/
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

สอดคล้องในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการบูร

ณาการงานบริการวิชาการหลากหลาย
ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับบทบาท
หน้าท่ีของคณะฯ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนด้านการออกแบบอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง และด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม หรืองานสร้างสรรค์อื่น 
ๆไว้ในรายวิชาต่างๆ ของทุกหลักสูตร
ที่คณะได้ทําการเปิดสอน    

3. เอกสารสรุปโครงการบริการ
วิชาการ ด้านการออกแบบและการ
ดําเนินโครงการสร้างสรรค์ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ระหว่างมิถุนายน 54 – พฤษภาคม 
55 จํานวน 113 งาน (เอกสาร
ประกอบ 9.1) 

3.  มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

 การให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น
วิชาชีพเฉพาะนอกจากเอื้อประโยชน์ต่อ
การบูรณาการด้านการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ แล้วพบว่างานบริการ
วิชาการหลายโครงการสามารถบูรณา
การและนําไปสู่การสร้างผลงานวิจัยได้
อย่างสอดคล้อง ท้ังจากงานออกแบบ,
งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

เอกสารสรุปโครงการบริการวิชาการ 
ด้านการออกแบบและการดําเนิน
โครงการสร้างสรรค์ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ระหว่าง
มิถุนายน 54 – พฤษภาคม 55 
จํานวน 113 งาน (เอกสารประกอบ 
9.1) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 1. มีการกําหนดไว้ในแผนการเรียน โดย
ใช้เป็นกรณีศึกษา และลงพื้นที่ดําเนิน
กิจกรรม ของนักศึกษา 

2. มีโครงการวิจัยที่มีขอบข่ายท่ี
สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาของหลักสูตรและการ
ให้บริการ  ทางวิชาการ 

ตามแผนการสอนในรายวิชา 801305, 
803315, 802225, 802305, 
803408, 802409, 801305, 
802446, 802447, 803327, 
803428 และ 804731 

5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

   

ผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1.  มีการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน 

 คณะได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการ โดย
ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
เข้าสํารวจความต้องการของชุมชน และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ จากน้ัน
จึงจะนําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ และประสานงาน
กับผู้นําชุมชนและสมาชิกในแต่ละชุมชนเพื่อ
หาข้อสรุปและนําเสนอรูปแบบผังที่เหมาะสม
กับชุมชนนั้นๆ  จากนั้น ประชาชนท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นกรณีศึกษาจะได้ร่วมกับ
นักศึกษาในการออกแบบ และลงมือปฏิบัติจริง 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าประเมินผลการ
ดําเนินโครงการหลังจากท่ีดําเนินกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการแล้ว ยังได้มีการเผยแพร่ ใน
รูปแบบของการจัดนิทรรศการ พร้อมเอกสาร
เผยแพร่  เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชุมชนสามารถ
นําเอาผังดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง 
หรือพ่ึงพาปัจจัยภายนอกน้อยท่ีสุด 

1.เอกสารสรุปโครงการบริการ
วิชาการ ด้านการออกแบบและ
การดําเนินโครงการสร้างสรรค์ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ระหว่าง มิถุนายน 53 – 
พฤษภาคม 54 จํานวน 113 งาน 
(เอกสารประกอบ 9.1) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้บริการด้าน
วิชาการที่หลากหลายสําหรับภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

1.เอกสารสรุปโครงการบริการ
วิชาการ ด้านการออกแบบและ
การดําเนินโครงการสร้างสรรค์ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ระหว่าง มิถุนายน 53 – 
พฤษภาคม 54 จํานวน 113 งาน 
(เอกสารประกอบ 9.1) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้บริการด้าน
วิชาการที่หลากหลายสําหรับภาครัฐ 

ผลการประเมินการให้บริการ
วิชาการ 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม 

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพและแล้ว
เสร็จตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ 

4. มีการนําผลการประเมินใน
ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

 1.  มีการทําฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในด้านการบริการวิชาการของ
คณะ 

2.  มีการมอบหมายภาระงานด้านการบริการ
วิชาการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญ 

1. ฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
http://arch.kku.ac.th/pr/?page_id=1

919 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการบริการ

วิชาการคณะ 
http://arch.kku.ac.th/  

 
 
 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 1.  มีการจัดแสดงผลงานด้านการบริการ
วิชาการ 

2.  มีการเสวนาทางวิชาการ 
3.  มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการนิทรรศการ  
Open House  (เอกสารประกอบ 
4.4 (6)) 
2. สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการ

เป็นวิทยากรพิเศษ/เป็นที่ปรึกษา
(เอกสารประกอบ 9.1)  

 
ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

  

http://arch.kku.ac.th/pr/?page_id=1919
http://arch.kku.ac.th/pr/?page_id=1919
http://arch.kku.ac.th/pr/?page_id=1919
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ตัวชี้วัดที ่ 5.3 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม  2555) 
 
สูตรการค านวณ  : 
 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (32) 

X 100 = 28.32% 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด (113) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน     
 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียด จ านวน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 18 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 113 

คิดเป็นร้อยละ 28.32 
ผลคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน) 4.72 

 
เอกสารอ้างอิง :  
ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การน าความรู้และ

ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ () 

รายละเอียดน ามา 
ใช้ประโยชน์ 

หลักฐานที่ต้องแสดง 
เช่น แผนการสอน 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

1 การออกแบบเพื่อปรับปรุงและ
ตกแต่งอาคารของอาคารศูนย์
บําบัดยาเสพติดขอนแก่น  

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 801315 

801305 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) 

2 ออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการ
ประชาชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 801315 

801305 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) 

3 ออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการ
วิชาการ   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 801315 

801305 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) 

4 โครงการสํารวจรังวัดมรดก
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น KKU 
VERNADOC 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 801315 

เอกสารแผนการสอนวิชา 801315 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/801315.pdf 

http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
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ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ () 

รายละเอียดน ามา 
ใช้ประโยชน์ 

หลักฐานที่ต้องแสดง 
เช่น แผนการสอน 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

การบูรณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ

ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 801315 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

เอกสารแผนการสอนวิชา 801315 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/801315.pdf 

6 แบบโรงอุโบสถ (โบสถ์) วัด
กลางธรรมนิมิต 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 801315 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

เอกสารแผนการสอนวิชา 801315 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/801315.pdf 

7 เจดีย์ วัดนาโพธิ์   ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 801315 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

เอกสารแผนการสอนวิชา 801315 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/801315.pdf 

8 โครงการเลือกสถานที่และ
ออกแบบศาลาธรรม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ) 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802225 วัสดุและ
วิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 

แผนการสอนวิชา 802225 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802225.pdf 

9 ออกแบบก่อสร้างบริเวณพื้นที่
ลอยกระทงบริเวณบึงสีฐาน   

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802225 วัสดุและ
วิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 และ รายวิชา 
802305 ระบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 2 (Structural 
System in Architecture 2) 

แผนการสอนวิชา 802225 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802225.pdf 
และ แผนการสอนวิชา 802305 ระบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 2 (Structural System in Architecture 
2) 

10 ออกแบบปรับปรุงอาคาร
สํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802225 วัสดุและ
วิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 และ รายวิชา 
802305 ระบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 2 (Structural 
System in Architecture 2) 

แผนการสอนวิชา 802225 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802225.pdf 
และ แผนการสอนวิชา 802305 ระบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 2 (Structural System in Architecture 
2) 

http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/801315.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
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ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ () 

รายละเอียดน ามา 
ใช้ประโยชน์ 

หลักฐานที่ต้องแสดง 
เช่น แผนการสอน 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

11 ออกแบบอาคารปฏิบัติการและ
วิจัยพืชผัก   

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802225 วัสดุและ
วิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 และ   
รายวิชา 802409 บรูณาการ
ระบบอาคาร 

แผนการสอนวิชา 802225 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802225.pdf 
และ แผนการสอนวิชา รายวิชา 802409 บรูณาการระบบ
อาคาร 

12 สํานักปฏิบัติธรรมสืบสานสายใย
รัก  วัดถ้ําน้ํารินทร์   

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802225 วัสดุและ
วิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 และ   
รายวิชา 802409 บรูณาการ
ระบบอาคาร 

แผนการสอนวิชา 802225 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802225.pdf 
และ แผนการสอนวิชา รายวิชา 802409 บรูณาการระบบ
อาคาร 

13 ศึกษาออกแบบไฟส่องสว่าง
ประตู 2 เจ้าพ่อมอดินแดง   

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802225 วัสดุและ
วิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 

แผนการสอนวิชา 802225 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802225.pdf 

14 ศึกษาออกแบบผนังฉนวนกั้น
เสียงศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก   

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802225 วัสดุและ
วิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 

แผนการสอนวิชา 802225 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 2 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802225.pdf 

15 โครงการออกแบบตกแต่ง
ภายในสํานักสภาอาจารย์  
(ผศ.กุลศรี  ตั้งสกุล) 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 803408 การออกแบบ
แสงในสถาปัตยกรรม 

แผนการสอนวิชา 803408 การออกแบบแสงใน
สถาปัตยกรรม 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/803408.pdf 

16 ออกแบบห้องปฏิบัติการคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.ชุ
พงษ์ ทองคําสมุทร, อ.อรรถ  
ชมาฤกษ์, อ.สักการ ราษีสุทธิ์) 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802409 บรูณาการ
ระบบอาคาร 

แผนการสอนวิชา 802409 บรูณาการระบบอาคาร 

17 ออกแบบห้องปฏิบัติการคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.ชุ

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา

แผนการสอนวิชา 802409 บรูณาการระบบอาคาร 

http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802225.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/803408.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/803408.pdf
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ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ () 

รายละเอียดน ามา 
ใช้ประโยชน์ 

หลักฐานที่ต้องแสดง 
เช่น แผนการสอน 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

พงษ์ ทองคําสมุทร, อ.อรรถ  
ชมาฤกษ์, อ.สักการ ราษีสุทธิ์) 

ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802409 บรูณาการ
ระบบอาคาร 

18 การก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทน
อาคารวิทยาศาสตร์ SC 02 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802409 บรูณาการ
ระบบอาคาร และแผนการสอน
วิชา 802446  การควบคุม
สภาวะแวดล้อม 

แผนการสอนวิชา 802409 บรูณาการระบบอาคารและ
แผนการสอนวิชา 802446  การควบคุมสภาวะแวดล้อม    

19 การก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทน
อาคารวิทยาศาสตร์ SC 01 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802409 บรูณาการ
ระบบอาคาร และ  วิชา 
802446  การควบคุมสภาวะ
แวดล้อม 
 

แผนการสอนวิชา 802409 บรูณาการระบบอาคาร และ
แผนการสอนวิชา 802446  การควบคุมสภาวะแวดล้อม 
 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการปรับสะภาพแวดล้อม
บ้านพักอาศัยเพื่อป้องกันการ
หกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน
บ้านโนนม่วง  
(ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน) 

  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน สําหรับ
นักศึกษาในรายวิชา 801305  
สถาปัตยกรรมภายใน 

เอกสารโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยเพื่อ
ป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโนนม่วง” 
แผนการสอนวิชา 801305  สถาปัตยกรรมภายใน 

21 โครงการออกแบบโรงพยาบาล
สัตว์ คณะสัตวแพทย์ หา
วิทยาลัยขอนแก่น  

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
บรรยายเร่ืองการออกแบบและ
วางผังอาคารสารธารณะขนาด
กลาง กรณีศึกษา โดย อ.อธิป 
อุยวัฒนานนท์   
รายวิชา 803326 การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 3 

แผนการสอนวิชา 803326 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/803326.pdf 

22 สํารวจวิจัย วิจัย และออกแบบ
ผังการใช้พื้นที่อาคาร โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศยาบบ้านหนอง
ใหญ่ และ โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองแวง 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802446 

แผนการสอนวิชา 802446  การควบคุมสภาวะแวดล้อม 
 

23 สํารวจวิจัย วิจัย และออกแบบ   ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ แผนการสอนวิชา 802446  การควบคุมสภาวะแวดล้อม 

http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/803326.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/803326.pdf


 

- 79 - 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ () 

รายละเอียดน ามา 
ใช้ประโยชน์ 

หลักฐานที่ต้องแสดง 
เช่น แผนการสอน 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

ผังการใช้พื้นที่อาคาร โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
โรงเรียนเทศยาบบ้านหนอง
ใหญ่ และ โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองแวง 

ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802446 

 

24 ออกแบบก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัยบุคลากรวิทยาเขต
หนองคาย 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802446 และ 802704 
การบรูณาการเทคโนโลยีอาคาร 
(Integrated Building 
Techonology)  
 

แผนการสอนวิชา 802446  การควบคุมสภาวะแวดล้อม 
และ แผนการสอนวิชา 802704 การบรูณาการเทคโนโลยี
อาคาร (Integrated Building Techonology) 
 

25 โครงการออกแบบบ้านคุณเดวิด 
โรเจอร์ (The Rogers House) 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น (อ.ดร.สัก
การ ราศีสุทธิ์ และ ผศ.กุลศรี  
ตั้งสกุล) 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Architecture)  
รายวิชา 802447 การออกแบบ
สถาปัตยกรรมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

แผนการสอนวิชา 802447 การออกแบบสถาปัตยกรรม
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/802447.pdf 

26 ศึกษาออกแบบ สํารวจ วิจัย 
และออกแบบอาคาร 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 802704 

แผนการสอนวิชา 802704 การบรูณาการเทคโนโลยี
อาคาร (Integrated Building Techonology)  
 

27 โครงการและเยี่ยมชุมชนแออัด 
ริมทางรถไฟในเขตตัวเมือง
ขอนแก่นและชุมชนผู้มีรายได้
น้อยในโครงการบ้านมั่นคง 
ชุมชน ตะวันใหม่ 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ใน ลงพื้นที่สํารวจ
สภาพแวดล้อมที่ตั้ง 
รายวิชา 803327 การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 4 

แผนการสอนวิชา 803327 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 

28 โครงการศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และโรง
พยาบาศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน ดู
งานการออกแบบห้องปลอดเชื้อ
ตามโครงการ  รายวิชา 
803428 การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 6 

แผนการสอนวิชา 803428 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 

29 โครงการสํารวจรังวัดมรดก   ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ แผนการสอนวิชา 804731 การอนุรักษ์มรดกทาง

http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802447.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/802447.pdf
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ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ () 

รายละเอียดน ามา 
ใช้ประโยชน์ 

หลักฐานที่ต้องแสดง 
เช่น แผนการสอน 

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น KKU 
VERNADOC 2010 

ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน 
รายวิชา 804731 การอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม 

30 โครงการการวิจัย 
ลักษณะเฉพาะอาคารพาณิชย์ 
ย่านเมืองเก่า จ.หนองคาย 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 804731 การอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม 

แผนการสอนวิชา 804731 การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม 

31 โครงการออกแบบตกแต่ง
ภายในสํานักสภาคณาจารย์ 
(  ผศ.กุลศรี ตั้งสกุล, อ.นิสรา 
อารุณี และ อ.อรรถ ชมาฤกษ)์ 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 803408 การออกแบบ
แสงในสถาปัตยกรรม 

แผนการสอนวิชา 803408 การออกแบบแสงใน
สถาปัตยกรรม 
http://arch.kku.ac.th/student/wp-
content/uploads/2011/08/803408.pdf 

32 โครงการยุวสถาปนิกจิตอาสา 
โครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยแก่น 

  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพและ
ตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษา
ในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน  
รายวิชา 804416  การวางผัง
กายภาพ 

แผนการสอนวิชา 804416  การวางผังกายภาพ 

รวม 32    

 
 

  

http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/803408.pdf
http://arch.kku.ac.th/student/wp-content/uploads/2011/08/803408.pdf
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ตัวชี้วัดที ่ 5.4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ ( PDCA) 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

 โครงการพัฒนาชุมชนแออัดในเขตตัวเมืองจังหวัด
ขอนแก่น เป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของคณะ ท่ี
ตอบสนองตัวช้ีวัดด้านการให้บริการวิชาการเพื่อ
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม (1) มีวัตถุประสงค์ได้แก่ (2) 

- เป็นโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน 

- สามารถเป็นชุมชนต้นแบบท่ีให้บริการวิชาการแบบ
บูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 

 
มีกระบวนการที่สําคัญคือ 
- กําหนดแนวทางเบื้องต้นร่วมกับผู้นําชุมชน 
- ศึกษาสภาพชุมชนแออัดในเขตตัวเมืองขอนแก่น 

และศึกษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน 
- วางแผน ออกแบบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ร่วมกับอาสาสมัครในชุมชน (บูรณาการเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน) 

- สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน 
- ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สําหรับใช้พัฒนา

พื้นที่ในชุมชนต่อไปในอนาคต 
- เผยแพร่ผลงานเป็นเอกสาร (3) 

 
ระหว่างการดําเนินโครงการมีการติดตามผลโดย
ผู้บริหารคณะอย่างสม่ําเสมอ และหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการก็มีการสรุปผลและรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ประเมินและปรับปรุงโครงการ 

(1) แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 
2554 (เอกสาร
ประกอบ 1.1 (1)) 

(2) เล่มเอกสารสรุป
โครงการ “เมือง+
ชุมชน คน+ธรรมชาต”ิ 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 การดําเนินการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ครบทุก
กระบวนการ และตอบวัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ 

- เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการเครือข่ายชุมชน
แออัด และตัวแทนชุมชน 

- สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเอง 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการ
นําเศษวัสดุมาใช้ใหม่ การใช้”รั้วกินได้” เป็นต้น 

(3) เอกสารรายละเอียด
โครงการและเล่ม
เอกสารสรุปโครงการ 

(4) สรุปผลการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร ์

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นํา
หรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้
และดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ตลอดระยะเวลาการดําเนินการศึกษา ออกแบบและ
ปรับปรุงพื้นที่ ชุมชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และดําเนิน
กิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ ได้แก่การให้สัมภาษณ์ ให้
ข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการ ร่วมฟังบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติการเรื่องการจัดผังชุมขน การพัฒนาภูมิทัศน์ 
การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการน้ําเสีย การ
นําเสนอแบบสําหรับการปรับปรุง ซึ่งมีการสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิในส่วนประเมินผลโครงการ (ในรายงานสรุป) 

(5) รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

(6) รายชื่อสมาชิกชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 57 
คน (ในรายงานสรุปผล
โครงการ) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกท่ีมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

 เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานมีการนําผลการดําเนิน
โครงการมานําเสนอต่อเครือข่ายชุมชนแออัดในเขตตัว
เมืองขอนแก่นท้ังหมด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคนในชุมชน เพื่อการขยายผลไปยัง
ชุมชนอื่นในเขตตัวเมืองขอนแก่น โดยใช้ชุมชนที่ได้
ดําเนินการแล้วเป็นตัวอย่าง 

(7) รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

5. มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กร
มีความเข้มแข็ง 

 ประโยชน์ท่ีได้รับคือชุมชนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดผังชุมขน การพัฒนาภูมิ
ทัศน์ การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการน้ําเสีย 
รวมถึงเกิดแนวคิดในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนด้วยตนเอง รวมถึงแนวคิดการสร้างงานและ
สร้างรายได้ในชุมชน 

(8) สรุปผลการประเมิน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชนแออัดในเขตตัว
เมืองขอนแก่น (ใน
รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน) 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัดที ่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ดําเนินการครบถ้วน 
() 

ดําเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีดําเนินการ หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

 คณะกําหนดให้การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักของ
คณะ และได้มอบหมายให้กลุ่มงาน
พัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็น
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรม 
และจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรม 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

1) แผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2554 
2) แผนการดําเนินงานกลุ่มงานพัฒนา 
    วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประจําปี 

2554 
3) มีการดําเนินงานตามแผนงานโดย 
    สอดคล้องกับพันธกิจหลัก 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 1) ในด้านการเรียนการสอนทุกระดับ
การศึกษาและทุกหลักสูตรของ
คณะฯ ได้กําหนดรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสํานึกใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติไทย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) รายละเอียดวิชาและแผนการสอน 
รายวิชาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์อาทิ วิชา 801 315 
สถาปัตยกรรมไทย, 801 316
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน, 801 417 การ
เอกสารและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
รายวิฃาในสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม อาท ิ
805 204 ศิลปะและหัตถกรรมไทย  
805 372 ศิลปะและหัตถกรรมส่วน
ภูมิภาค,805 373 การอนุรักษ์ศิลปะ
และหัตถกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน 
รายวิชาในหลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต อาทิ 804 713 
การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและชนบท  
รายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร 
มหาบัณฑิต อาทิ 802 703 เทคโนโลยี
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ข้อ 

ดําเนินการครบถ้วน 
() 

ดําเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีดําเนินการ หลักฐาน 

 
 
 

 
2) มีการศึกษาดูงานเพิ่มเติมสําหรับ

นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
3) มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ท่ี

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

4) การนําแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการออกแบบ  

สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและสนับสนุน
กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ให้กับนักศึกษา 
 
2) โครงการศึกษาดูงานสําหรับรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติไทย 
 
3) แผนการดําเนินงานด้านการพัฒนา
นักศึกษา ประจําปี 2553 
 
4) รายละเอียดโครงการด้านการพัฒนา 
    นักศึกษา และโครงการทํานุบํารุง 
    ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
 
5) สรุปรายละเอียดการให้บริการทาง

วิชาการในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 1) การร่วมจัดกิจกรรมด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําทุก
ปี 

2) คณะได้จัดนิทรรศการแสดงผล
งานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  

1) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ
โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2) กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์, 
ลอยกระทง, กิจกรรมค่ายอนุรักษ ์

3) นิทรรศการแสดง ผลงาน 
โครงการ Vernadoc 

4) นิทรรศการแสดงผลงานในงาน  
      Open House คณะสถาปัตย 
      กรรมศาสตร์ ปี 2554 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ 
    การบูรณาการงานด้านทํานุบํารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

 คณะได้มีการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดโครงการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการ 

รายงานการประเมินโครงการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2554 

5. มีการนําผลการประเมินไป  คณะได้มีการนําผลการดําเนินการ 1) การสัมมนาเพื่อปรับปรุงการเรียน 
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ข้อ 

ดําเนินการครบถ้วน 
() 

ดําเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีดําเนินการ หลักฐาน 

ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการ 

    สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไปปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมและ 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    การสอนของทุกหลักสูตรประจําป ี
2) แผนการดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ

 1. คณาจารย์ได้รับการยอมรับและ 
   ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในการ 
   ตัดสินงานหรือเป็นผู้ออกแบบ 
   อาคาร ท่ีเกี่ยวข้องกับ    
   ศิลปวัฒนธรรม 

1) หนังสือเชิญอาจารย์ไปเป็น
กรรมการตัดสินการประกวดแบบ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) อย่างชัดเจนทุก
โครงการ/กิจกรรม 

 - - 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80 ของแผนการดําเนินงาน
ทั้งหมด 

 มีโครงการทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 %  

1) แผนการดําเนินงานด้านการ
พัฒนานักศึกษาและแผนงาน
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

2) รายละเอียดโครงการและผลการ
ประเมินการดําเนินโครงการ 

3. มีการประเมินประโยชน์และ
ผลกระทบและสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

 มีหน่วยงานภายนอกได้ดําเนินการร้องขอ
คําแนะนํา ข้อปรึกษาหารือและขอรับการ
บริการวิชาการ ในลักษณะของการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  

1) โครงการด้านการบริการวิชาการ 
อาทิ โครงการสํารวจรังวัด วัดพระ
ธาตุพนม จ.นครพนม, โครงการ
อนุรักษ์สิม (ผศ.ดร.วารุณี หวัง), 
โครงการค่าย Vernadoc, 
โครงการค่ายอนุรักษ์ของนักศึกษา 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม (ทุกโครงการ/
กิจกรรม)  ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนน เต็ม 5 

 ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

รายงานการประเมินโครงการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

5. ได้รับการรางวัลระดับชาติและ/
หรือระดับนานาชาต ิที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 - - 

ผลการด าเนินงาน 3 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 3 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่
ด ี

 คณะมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะ
และวัฒนธรรม รู้คุณค่าความงามและมีรสนิยม 
และดําเนินการด้วยโครงการปรับปรุงกายภาพ
คณะ ตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุนทรียะ
ของบุคลากรและนักศึกษา 
 
นอกจากน้ี บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ และ
นักศึกษา ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคณะ ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงวันสถาปนาคณะ 

(1) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 
2554 

(2) เอกสารโครงการวัน
สถาปนาคณะ + Big 
Cleaning Day 

2.อาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
คุณค่าทางสุนทรีย ์

 คณะมีแผนพัฒนากายภาพเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สุนทรียะของบุคลากรและนักศึกษา ได้แก่
โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีระหว่างโรงอาหารและห้อง
บรรยาย พื้นที่จัดแสดงผลงานนักศึกษา พ้ืนท่ี
กิจกรรมสําหรับนักศึกษา ( Open-access area) 
การปรับปรุงร่องระบายน้ํารอบคณะ เป็นต้น 

(3) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 
2554 

 

3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 การปรับปรุงกายภาพคณะ ได้คํานึงถึงความร่มรื่น
และพื้นที่สีเขียว รวมถึงการรักษาต้นไม้ใหญ่ใน
บริเวณ ได้แก่ 

- ปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ (ด้านหลังห้อง
ประชุมใหญ่ – โรงอาหาร) ให้เป็นพ้ืนท่ีที่
สามารถรองรับการใช้งานของบุคลากรและ
นักศึกษาได้ตลอดทั้งวัน ประกอบด้วยการ

- รูปภาพ 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ปรับปรุงพื้นที่ ระบบระบายน้ํา แสงสว่าง ม้านั่ง 
และสภาพภูมิทัศน์ที่ผสานกับต้นไม้เดิมในพ้ืนท่ี 

- ปรับปรุงพื้นที่จอดรถใต้ร่มไม้ด้านข้างคณะให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่ทําลาย
สภาพแวดล้อมเดิม 

- รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
พื้นที่รอบอาคาร 

4.มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 
และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอ 

 คณะมีพื้นที่สําหรับรองรับกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และสันทนาการที่หลากหลาย เช่น 

- โถงนิทรรศการบริเวณหน้าห้องสมุดคณะ พื้นที่
หน้าห้องบรรยายและห้องประชุม และสนาม
ระหว่างอาคารสําหรับการจัดแสดงกลางแจ้ง 
รองรับการจัดแสดงผลงานออกแบบของ
นักศึกษา โดยมีผลงานหมุนเวียนตลอดเวลา 

- อาคารเอนกประสงค์และพื้นที่เอนกประสงค์
โดยรอบ รองรับกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรและกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาม
ประเพณี เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ ลอย
กระทง งานทําบุญคณะ เป็นต้น 

- ลานกิจกรรมนักศึกษา (ลานเข็มทิศ) สําหรับ
รองรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ เช่น
ละคร การแสดงดนตรี 

- ลานกีฬา รองรับกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร 

- รายงานประจ าปีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

5.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

 - - 

ผลการดําเนินงาน 4 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวชี้วัดที ่ 7.1 : ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 -7  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน   

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. กรรมการบริหารสูงสุดปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า   

 กรรมการบริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน แต่ไม่มี
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

- 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ/หน่วยงาน 

 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
หน่วยงาน โดยจัดทําในรูปแบบของการ
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในคณะ ระหว่างคณบดี กับ รอง
คณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าสายวิชา 
เลขานุการคณะ และหัวหน้ากลุ่มงาน 

-รูปภาพ 
-คํารับรองการปฏิบัติราชการภายในคณะ 
ระหว่างคณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
หัวหน้าสายวิชา เลขานุการคณะ และ
หัวหน้ากลุ่มงาน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
คณะ/หน่วยงานไปยังบุคลากรใน
คณะ/หน่วยงาน 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 
ครั้ง 

รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
คณะ/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

 มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ตามลําดับการบริหาร ได้แก่ คณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าสายวิชา เลขานุการคณะ 
และหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้เกิดการ
กระจายอํานาจ และความคล่องตัวใน
การบริหารงาน 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม การแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผล
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะ/หน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรนําความคิดเห็นและผลการ
ประเมินไปพัฒนางานต่อไป 

6. ผู้บริหาร มีการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (หากจะประเมิน  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 6 จะต้อง
แสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 
ประการ  ได้แก่  
1) หลักประสิทธิผล   
2) หลักประสิทธิภาพ  
3) หลักการตอบสนอง 
4) หลักภาระรับผิดชอบ  
5) หลักความโปร่งใส   
6) หลักการมีส่วนร่วม  
7) หลักการกระจายอํานาจ 
8) หลักนิติธรรม  
9) หลักความเสมอภาค 
10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ) 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 4 
ประการ (ในระดับคณะ สามารถเลือก
หลักธรรมาภิบาล ได้ 4 ประการ) ได้แก ่
1) หลักประสิทธิผล   
2) หลักประสิทธิภาพ  
3) หลักภาระรับผิดชอบ  
4) หลักความโปร่งใส   

 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแนว
ทางการดําเนินการและมาตรการ/
โครงการตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง
ที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – 
มีนาคม 2555) (ฉบับได้รับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 6 มิถุนายน 2555 
โดย คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

- บันทึกข้อความ กองแผนงาน ที่ ศธ 
1514.1.4.2/ว 1269 ลว.15 มิ.ย.55 
เรื่อง รายงานผลตามแนวทางการ
ดําเนินงาน และมาตรการ/โครงการ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1 

7. กรรมการบริหารสูงสุด
ประเมินผลการบริหารงานของ
คณะ/หน่วยงานและผู้บริหารได้นํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 มีการประเมินผู้บริหารระดับกลาง-ระดับ
ต้น โดยผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน 
จากนั้นทุกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นผู้บริหารระดับสูงจะ
นําผลการประเมินนั้นไปพิจารณาเพื่อ
กําหนดนโยบายต่างๆ  

ผลการประเมินประธานกรรมการ
หลักสูตร, หัวหน้ากลุ่มงาน 

8. ผลการประเมินการดําเนินงาน
ของกรรมการบริหารสูงสุด และ ผล
การประเมินผู้บริหารของคณะ/
หน่วยงานได้ระดับคะแนน 3.51 ขึ้น
ไป(แสดงวิธีการประเมินและผลการ
ประเมินท้ังในส่วนของ

 มีการประเมินความพึงพอใจต่อบทบาท
และหน้าท่ีของคณะกรรมการประจํา
คณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 มี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 76.82 คิดเป็น
คะแนนเต็ม 5 ได้ ระดับ 3 เทียบเท่ากับ
ระดับมาก โดยมีประเมินตามประเด็น

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ประจําปีงบประมาณ 
2554 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

กรรมการบริหาร 
สูงสุด หรือ การประเมินผู้บริหาร) 

ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.มีวิสัยทัศน์ในการนําพาองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ 
2.ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีและ
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
3.การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคณะ 
4.ความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน
ของคณะ 
5.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น 
6.การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่คณะ 
7.เสริมสร้างบรรยากาศการทํางานเป็น
ทีม 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.2 : การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน   

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน  อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 1. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ใน
สํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โดยมีเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดกลไก
สนับสนุนการผลิตผลงานเชิงวิชาการและวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. การจัดทําคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในทุกกลุ่มงาน 

4. การปรับปรุงพัฒนาการจัดการสารสนเทศใน
ทุกกลุ่มงาน 

5. การจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มงาน 

6. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
ของบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานคณบด ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ครั้งท่ี 3 ประจําปี 
2554 (ARCH KKU Show & Share  2011) 
ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 - 
12.00 น. ณ โถงหน้าห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

7. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
แสดงความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
ประจําปี 2554 (The 5th KKU SHOW and 
SHARE 2011) วันท่ี 13 กันยายน 2554 เวลา 
08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณลานช้ัน 1 และ

- รายงานความก้าวหน้า
การจัดการความรู้ 
สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- รูปภาพและข่าวการจัด
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ความสําเร็จและความ
ภาคภูมิใจ  ของบุคลากร
สายสนับสนุน สํานักงาน
คณบดี  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2554 
(ARCH KKU Show & 
Share  2011) 

- รูปภาพและสูจิบัตร
ประกอบโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
แสดงความสําเร็จและ
ความภาคภูมิใจ 
ประจําปี 2554 (The 
5th KKU SHOW and 
SHARE 2011) 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ช้ัน 2 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 -  มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามประเด็น
ความรู้ ในข้อ 1 คือ เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกคน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 

 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ใน
สํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย
มีเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้มีการจัดโครงการ
ย่อยต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับโครงการหลัก ได้แก ่
กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 
 - โครงการจับคู่เรียนรู้งาน 
กลุ่มงานจัดการศึกษา 
 - โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 - โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
ผลงาน 

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร 

- รายงานความก้าวหน้า
การจัดการความรู้ 
สํานักงานคณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 -  มีการนําความรู้ มาเผยแพรใ่นการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสําเร็จและ
ความภาคภูมิใจ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
สํานักงานคณบด ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ครั้ง
ที ่3 ประจําปี 2554 (ARCH KKU Show & 
Share  2011) ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เวลา 
08.30 - 12.00 น. ณ โถงหน้าห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

รูปภาพและข่าวการจัด
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ความสําเร็จและความ
ภาคภูมิใจ  ของบุคลากร
สายสนับสนุน  สํานักงาน
คณบดี  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ครั้งท่ี  3 ประจําปี  2554 
(ARCH KKU Show & 
Share  2011) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ :การประเมินในระดับหน่วยงาน เกณฑ์ข้อที่ 1 ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และกําหนดองค์ความรู้ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจอย่างน้อย 2 ด้าน 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan) 

 -มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ อยู่ในแผนคณะ 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจ โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

 -มีระบบสารสนเทศ  
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ การเงิน 

ตามเอกสารภาพตัวอย่าง 
แสดงการจัดเก็บข้อมูล 
เพื่อใช้ไปเป็นสารสนเทศ 
ในการประมวลผลรายงาน 
เช่น ระบบนักศึกษา ระบบ
การเงิน ระบบวิจัย ระบบ
บริการวิชาการ  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

 -มีการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

ตามเอกสาร ผลประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 -มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
โดยเฉพาะการนําเสนอข้อมูล
สถิติและรายงานต่างๆ ตามที่ได้
ร้องขอมา 

ตามเอกสารภาพแสดงการ
นําเสนอข้อมูลน่าสนในและ
รายงานสารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่
กําหนด 

 -มีการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
การติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบ
เครือข่าย 
โดยใช้การติดต่อกันโดยตรง 
และ ผ่านการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อเว็บไซต์ของคณะฯ 

ตามเอกสารภาพแสดงการ
ติดต่อสื่อสารหรือภาพแสดง
การทํางานร่วมกันของคณะฯ
กับ ม.ขอนแก่น 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
   

เกณฑ์การประเมิน IQA-KKU :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดย มี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย
ตําแหน่ง 

คําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 
108/2551 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2551 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน
และพัฒนา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของคณะ/หน่วยงาน  
ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 
ด้าน ตามบริบทของคณะ ได้แก ่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

1.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.2  ด้านการวิจัย 
1.3  ด้านการบริการวิชาการ 
1.4  ด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 

4.1 ด้านการบริหาร 
4.2 ด้านบุคลากร 
4.3 ด้านการเงินและพัสด ุ
4.4 ด้านความปลอดภัย 

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2554 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

หลักฐานอื่นๆ ประกอบ ได้แก ่
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ปีการศึกษา 2553 

- ผลการสํารวจการได้งานทําของ
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2553 

- แผนจัดสรรงบประมาณ เทียบกับ 
"ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา" 

- จํานวนโครงการวิจัย 
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
- จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
คณะ 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

 มีการประเมินระดับโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

- แผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ 2554 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตารางที ่1 
การระบุความเสี่ยงและการ
ประเมินความเสียง) 

4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ี
มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

- แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2554 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

- ผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2554 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

5.มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 -ได้มอบหมายภาระงานให้แต่ละ
หลักสูตร/กลุ่มงานรับผิดชอบ ใน
ประเด็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และ
หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้ดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน 
-มีกํากับติดตามและประเมินผล ท้ัง
ระดับบุคคล และส่วนงาน กําหนด
ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
-มีการพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กําหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจนทุก
รอบการปฏิบัติงานท่ีผู้ปฏิบัติงาน
และผู้กํากับงานตกลงร่วมกัน 
-มีการรายงานข้อมูลในแต่ละด้าน
ตามตัวช้ีวัดที่บุคคลรับผิดชอบ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

 

6.มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการประเมินผล และการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สําหรับ
ปีงบประมาณ 2554 (สิ้นสุดวันท่ี 30 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

ในรอบปีถัดไป กันยายน 2554-แบบ ปย.2) 
ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ : 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ  0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมินท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์  หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน  อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยมีหลักฐาน
ประกอบท่ีชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดที ่8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2554) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ/
หน่วยงาน 

 คณะมีกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยให้มี
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผน  และกําหนดให้มีการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้
คณะทราบทุกเดือน 

- แผนรับนักศึกษา 
- ประมาณการรายรับ 

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 คณะมีแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการเงิน  โดยกําหนด
เกณฑ์ไว้ดังน้ี 
1. จัดสรรงบประมาณทั้งหมด  ร้อย
ละ  65 เพื่อใช้สําหรับบริหารงาน
ส่วนกลาง 
2. จัดสรรงบประมาณทั้งหมด  ร้อย
ละ  35 เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 
การจัดสรรงบประมาณ  ให้
ความสําคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะ  
เป็นอันดับแรก โดยให้มีการสัมมนา
เพื่อให้ได้โครงการ /กิจกรรมต่าง  ๆ 
และให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
วางแผน  พิจารณาเบื้องต้น  ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบในที่สุด 

แผนยุทธศาสตร์คณะ ประจําปี
งบประมาณ 2554 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

3.มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาคณะ/หน่วยงานและ
บุคลากร 

 มีแผนงบประมาณประจําปี  ที่
สนับสนุนพันธกิจ  ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

เอกสาร แผนยุทธศาสตร ์ประจําปี
งบประมาณ 2554 

4.มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อ
กรรมการบริหารสูงสุดอย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง 

 มีการรายงานทางการเงินต่อคณะ  
เป็นประจําทุกเดือน 

เอกสารรายงานงบรายจ่าย 
ประจําเดือนมิถุนายน 2554 

5.มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการนําข้อมูลด้านการเงิน  
งบประมาณ  ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย  โดยนํางบประมาณใน
ปีงบประมาณก่อนหน้ามาร่วม
พิจารณา  ตลอดจนมีการคาดคะเน
งบประมาณในอนาคต เนื่องจากมีการ
ลดการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 

- เอกสารเปรียบเทียบงบประมาณ 
ประจําปี 2552-2557 
- รายงานค่าใช้จ่ายต่อหัว 

6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่กําหนด 

 คณะกรรมการวางแผน เป็นผู้กํากับ 
ติดตาม  ให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน และมีการปรับแผน
งบประมาณในระยะเวลาเหมาะสม 

เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 
3/2554 

7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
นําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ผู้บริหารระดับสูง  นําข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณตามรายงาน  มาใช้
ในการกํากับ  ติดตาม  และวางแผน
งบประมาณ 

เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
7/2554 วันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2554 

ผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

 
หมายเหตุ : 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ให้
สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ ดังนั้น  ควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับ
การดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่า
สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ  อีกเพิ่มเติม  เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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องค์ประกอบที่   9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวชี้วัดที ่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  IQA-KKU  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 - 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 - 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน   

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและดําเนินการ  ตาม
ระบบท่ีกําหนด 

 ยังไม่มีการประเมินภาควิชา แต่สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม ได้มีการส่งเล่ม 
SAR แล้ว 

SAR หลักสูตร สถ.บ.สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย  และ
ผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงาน 

 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ 
โดยกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ 

แผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน 

   

 อัตลักษณ์ของหน่วยงานคือ  การบูรณาการวิชาการ ภูมิปัญญา และวิถี
ท้องถิ่น 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2/2555 วันพุธท่ี 14 มีนาคม 
2555 ณ ห้องประชุม 1201 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

 ได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารสูงสุดเมื่อ 

 วันท่ี 14 ม.ีค. 55 

 ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์   1. จํานวนโครงการที่มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับ
สังคม (โครงการวิจัย+บริการวิชาการ) 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

2. จํานวนโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคม (กิจกรรม
นักศึกษา) 

 ผลงานดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์ 

  หลักฐานเพิ่มเติมหน้า 105 - 122 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE 
QA Online และ  

3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาของคณะ/หน่วยงาน 

 มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online และ  

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ 

-ผลการดําเนินงานตามการประกัน
คุณภาพภายใน 
-ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
-รายงานประจําป ี

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุง การ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตาม    ตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งช้ี (การจัดทําแผนพัฒนาองค์กร 
และนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง) 

- แผนพัฒนาองค์กร 
- แผนบริหารความเสี่ยง 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

 -คณะฯ ใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE 
SYSTEM) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายใน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ท่ีพัฒนา

-ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA ONLINE SYSTEM) 
( http://cheqa.kku.ac.th/ ) 
-โปรแกรมระบบฐานข้อมูล และ 
โปรแกรมบริการ 

http://cheqa.kku.ac.th/
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

โดย สกอ. ร่วมกับงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยระบบนี้ ได้ถูกนําไปใช้บันทึก
ข้อมูลการประกันคุณภาพตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ สังกัด สกอ. ซึ่ง มข. 
จะมีสํานักงานการประเมินและประกัน
คุณภาพ เป็นผู้ดูแลระบบ และได้มีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทุกคณะ/หน่วยงาน เป็น
ประจําทุกป ี
-นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงระบบ โดยระบบฯ จะมี
ฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก ่
1.โปรแกรมระบบฐานข้อมูล งานวิจัย 
และ งานบริการวิชาการ 
2.โปรแกรมระบบฐานข้อมูล การใช้งาน
ยานพาหนะ 
3.โปรแกรมระบบฐานข้อมูล การใช้งาน
อาคารสถานท่ี 
4.โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
สาธารณูปโภค 

( http://arch.kku.ac.th/personnel_logi

n.php ) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของคณะ โดยเป็นการสํารวจความ
พึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทางด้านการศึกษา ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

-ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทางด้านการศึกษา 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน 

 มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการโครงการเครือข่ายประกัน
คุณภาพ “สถาปัตย์” ระหว่างคณะ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง 5 สถาบัน ได้แก ่
1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง

http://arch.kku.ac.th/personnel_login.php
http://arch.kku.ac.th/personnel_login.php
http://arch.kku.ac.th/personnel_login.php
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

(ภายนอกมหาวิทยาลัย)และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน จัดทํา
ขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัง
เมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 
2554 ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
กับ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 
5.คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

 - - 

ผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 (ผลงานด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ)์ 
1. จ านวนโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคม (โครงการวิจัย+บริการวิชาการ) ปีการศึกษา 2554 
โครงการวิจัย 

ที ่ โครงการที่ได้รับทุน ชื่ออาจารย์/นักวิจัย จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
1 โครงการวิจัย เรื่อง "มาตรฐานการจัดทํา

แบบก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ช้ัน สําหรับ
โครงการหมู่บ้านจัดสรรใน จังหวัด
ขอนแก่น" The Standard of 
Construction Drawing for 2-Dtory 
House in Khon Kaen-House Project 

อ.วิทยากร  ดวงแก้ว 92,000 โครงการนักวิจัยหน้า
ใหม ่

12 กค.53-12กค.
54 

2 "โครงการวิจัยชุด เรื่อง "สืบสานการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม บูรณาการ
บริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง" (ดร.ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล เป็น
หัวหน้าโครงการ) 
 - โครงการย่อย เรื่อง "โครงการแผนท่ี

เส้นทางท่องเที่ยวพุทธสถานตาม
เส้นทางเลียบริมแม่น้ําโขง จังหวัดเลย" 

อ.ธีรศักดิ์  สิงห์ปรีชา 190,000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(อุดหนุนท่ัวไป) 

1 ต.ค.53-30 กย.
54 

3 

โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของการนําแสงธรรมชาติมา
ใช้ในอาคารผ่านท่อนําแสงแนวดิ่งกับ
ขนาดห้องและอุณหภูมิภายในอาคาร" 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะ
กุล 

20,000 กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

17 ม.ค.54-17 
ม.ค.55 

4 โครงการวิจัย เรื่อง "โครงการแนวทาง
การศึกษาลดพลังงานความร้อนของบ้านเ 
อื้ออาทร กรณีศึกษาอาคารบ้านเอื้ออาทร
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น" 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะ
กุล 

20,000 กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

18 ม.ค.54-17 
ม.ค.55 

5 "การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อชุมชน
การศึกษา: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 

อ.ดร.สญชัย  ลบแย้ม 100,000 โครงการพัฒนานักวิจัย
ใหม ่

ก.ย. 54 - ก.ย. 
55 

6 ผลของมวลสารภายในต่อการถ่ายเทความ
ร้อนผ่านหลังคา 

อ.พรสวัสดิ์  พิริยะ
ศรัทธา 

100,000 โครงการพัฒนานักวิจัย
ใหม ่

ก.ย. 54 - ก.ย. 
55 
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ที ่ โครงการที่ได้รับทุน ชื่ออาจารย์/นักวิจัย จ านวนเงิน แหล่งทุน 
เดือน/ปี 

ที่ได้รับทุน 
7 เปลือกอาคารสําเร็จรูปประหยัดพลังงาน

สําหรับอาคารในประเทศไทย ต่อยอดองค์
ความรู้บ้านประหยัดพลังงาน 

ผศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคํา
สมุทร 

1,047,000 โครงการสนับสนุนการ
วิจัยขยายผลสู่การ
ปฏิบัติและพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ ประจําป ี
2556 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

8 มี.ค. 55 - 8 
มี.ค. 56 

8 โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือ
สําหรับการซักด้วยเครื่องกรณีศึกษากลุ่ม
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง 

อ.ดร.ชนัษฎา  
จุลลัษเฐียร 

633,000 โครงการ 2-V Research 
Program: โครงการเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ผลผลิตจากการวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ประจําป ี
2556 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

28พ.ค.55-28
เม.ย.56 

 
โครงการบริการวิชาการ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (จ านวน 11 โครงการ) 
ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
1 พิจารณาคุณภาพบทความทาง

วิชาการ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม
ลุ่มน้ําโขง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มข 

ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระ
ทวีมาศ 

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม
ลุ่มน้ําโขง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มข 

 ที่ ศธ 0514.8.1/105 ลว 
11 พฤษภาคม 2554คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ มข. 

2 อาจารย์พิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
อีสาน 

ผศ.สุกานต์ รวยสูง
เนิน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยอีสาน 

ปีการศึกษา 
2554 

ที่ มอส.0524.03/2816 
ลว 7 มิถุนายน 2554 
มหาวิทยาลัยอีสาน 

3 อาจารย์พิเศษ  รายวิชา 414  
743  การวางแผนพัฒนาภูมิภาค 
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.รว ี  หาญเผชิญ   มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 ม.ิย.54 ที่ ศธ 0514.1.54/164 ลว  
9  มิถุนายน  2554
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์     

4 วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการ 
เปิดตาสถาปัตยกรรม จีน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ผศ.ดร.วารุณ ี หวัง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

21-22 มิ.ย.54 ที่ ศธ 0558.08/0121 ลว 
14 มิถุนายน 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

5 อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาเอก  รศ.ดร.รวี หาญ คณะมนุษยศาสตร์และ  ที่ ศธ 0514.8/2499 ลว 
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ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เผชิญ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 มิถุนายน 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.นพดล  ตั้ง
สกุล 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 ก.ค.54 ที่ ศธ 0514.8/2590 ลว 
16 มิถุนายน 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 อาจารย์พิเศษ พิเศษรายวิชา 
964 744   การจัดการที่พักแรม
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม 

ดร.ชูพงษ ์ ทองคํา
สมุทร    

คณะวิทยาการจัดการ 25 ม.ิย.54 ที่ ศธ 0514.22.1/2406 
ลว  13 มิถุนายน  2554 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 รวมสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
001 064 ชีวิตพลังงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไช
ยะกุล 

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป  ที่ ศธ 0514.1.39/ว.1457 
ลว  29 มิถุนายน 2554 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

9 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นาย
สรพล  ยอดสิริ ฝังเมืองและ
นฤมิตศิลป ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   

อ.สญชัย  ลบแย้ม   คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ ฝังเมืองและ
นฤมิตศิลป ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   

 หนังสือ ที่ ศธ 0530.16/ว
1237  ลงวันท่ี  5  
กรกฎาคม  2554 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

10 อาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.สักการ  ราษีสุทธิ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 ก.ค.54 ที่ ศธ 0514.2.7/2910 ลง 
7  กรกฎาคม  2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ มข. 

11 อาจารย์พิเศษ วิชา 319 417 
พลังงานเพื่อการอนุรักษ ์ 

รศ.รว ี หาญเผชิญ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สิงหาคม 2554 ที่ ศธ 0514.2.1/3692 ลว 
29 สิงหาคม 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ มข 

 
2. วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ (จ านวน 54 โครงการ) 
ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
1 พิจารณาข้อเสนอโครงการทุน

สนับสนุนการผลิตตําลา 
ประจําปี 2554 

ผศ.ดร.ธนสิทธ์ิ  จันทะ
รี 

สํานักนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มข 

30 มิ.ย.54 ที่ ศธ.0514.1.29/287 
ลว. 20 มิถุนายน 2554 
สํานักนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

2 เป็นพิจารณาบทความวิจัย การ
ประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" 
ครั้งท่ี 7  

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญา
พุทธิพงศ์ 

ศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2 ม.ิย.54 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่ ศธ.0527.01/6150 
ลว  2 มิถุนายน 2554 

3 กรรมการทุนคลัสเตอร์สหสาขา
บูรณาการ  ปี 2554  สํานัก
บริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไร
พันธ ์

สํานักบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีการศึกษา 
2554 

คําสั่ง ท่ี 4830/2554  
ลว  6 มกราคม 2554 
สํานักบริหารงานวิจัย มข. 

4 กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร สํานักประเมินและ  คําสั่ง 1597/2554 
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ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลว 28 มีนาคม 2554 
5 หัวหน้าโครงการฯ  ในการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น 

ผศ.ประพันธ์พงศ ์ จง
ปติยัตต ์       

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
ร่วมกับศูนย์พัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้ 
ICT ขก. 

31 ต.ค.54 คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
ที่ ศธ 0514.4.6/734   
ลว  25 มีนาคม  2554 

6 วิทยากรให้ความรู้ในการ
ดําเนินการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Work shop) “การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดใน
ประเทศ และต่างประเทศ” 

อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร   สํานักงานพาณิชย ์
จังหวัดชัยภูม ิ  

 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ชัยภูม ิ 
ที่ ชย 0015/271   
ลว  29 เมษายน  2554 

7 ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงผัง
แม่บทศูนย์ราชการและปฏิบัติ
ตามฝังแม่บทหลัก ขอนแก่น 

ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระ
ทวีมาศ 

จังหวัดขอนแก่น 3 พ.ค.54 
เป็นต้นไป 

คําสั่ง ท่ี1312 /2554 
ลว 3 พฤษภาคม  2554 
จังหวัดขอนแก่น  

8 ที่ปรึกษาศูนย์บําบัดรักษายาเสพ
ติดขอนแก่น   

อ.ธรรมวัฒน์  อินท
จักร 

ศูนย์บําบัดรักษายา
เสพติดขอนแก่น 

19 พ.ค.54 
เป็นต้นไป 

ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด
ขอนแก่น 
ที่ สธ 0313.3/1200 
ลว  11  พฤษภาคม  2554 

9 พิจารณาบทความ เรื่อง ความมี
ชีวิตของเมืองกับการใช้พื้นที่
สาธารณะย่านการค้าเมืองอุดรธานี 

ผศ.สิทธา กองสาสนะ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ม.ิย.54 ที่ ศธ 514.19.1.4/83 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 คณะกรรมการตรวจประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

อ.ธรรมวัฒน์  อินท
จักร   

คณะเกษตรศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 มิ.ย.54 ที่ ศธ 0514.3.1/ ว. 893 
 ลงวันท่ี  13  มิถุนายน  
2554 คณะเกษตรศาสตร ์  

11 คณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์
ไหม 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิ
พงษ์ 
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ ์

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ 
ขอนแก่น 

27 มิ.ย.54 ที่ กษ 2704.1/798 
ลว 13 มิถุนายน 2554 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

12 กรรมการจัดจ้างออกแบบ
อาคารศูนย์บริการวิชาการ
การแพทย์เฉพาะทางช้ันเลิศ
และศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตร ์

อ.อรรถ ชมาฤกษ์ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 ก.ค.54 
เป็นต้นไป 

ที่ ศธ 0514.7.1.4.2/059 
ลว 14 กรกฎาคม 2554 
คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจอ่าน
เค้าโครงงานวิจัย นายจารุสิทธ์ิ  
เครือจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทะรี         คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 ก.ค.54 ที่ ศธ 0514.24/873 
ลว 28  มิถุนายน 2554 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
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14 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาศิลปะอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.สุรกานต์ รวยสูง
เนิน 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาศิลปะ
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

19 ก.ค.54 
เป็นต้นไป 

ที่ ศธ 0514.03/2816 
ลว 19 กรกฎาคม  2554 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

15 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่
เหมาะสมกับการวิจัยทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ใน ประเทศลาว กลุ่ม
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ระ
ว่างวันท่ี 4-6 ส.ค.2553 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4-6 ส.ค.54 ที่ ศธ 0514.24/1054 
ลว 1 สิงหาคม 2554 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 ผู้ประเมินบทความวิจัย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินท
รวิโรฒ  

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

27 ก.ค.54 ที่ ศธ 0519.9/1077 
ลว 19 กรกฎาคม 2554 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

17 Reguest for Referee Report 
– Dr Polladach 
Theerapappisit  

รศ.รวี หาญเผชิญ The University of 
Western Sydney 
ออสเตรเลีย 

27 มิ.ย.54 27 มิถุนายน 2554 
นานาชาติ 

18 Invitation to Review : SUSB 
Journal – SUSB Manuscript   
Porf. Sungwoo Shin 

ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญา
พุทธิพงศ์ 

วารสาร SUSB 
ประเทศเกาหล ี

26 ก.ค.54 26 กรกฎคม 2554 
นานาชาติ 

19 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถาปัตยกรรม (นวัตกรรม
อาคาร) การพัฒนาหลักสูตรฯ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ ์ ไชยะ
กุล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร ์

13 ก.ค.54 
เป็นต้นไป 

คําสั่งที่ 21/2554 
ลว 29 กรกฎาคม 2554 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

20 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ เรื่อง 
The Life of KhonKaen - 
Cognition or Morphology : 
Lessons From A Reglonal 
City of Thailand 

รศ.รวี หาญเผชิญ คูนย์วิจัยพหุลักษณ์
สังคมลุ่มน้ําโขง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

13 มิ.ย.54 ที่ ศธ.0514.8.1/ศวพ.124  
ลว  13 มิถุนายน 2554 
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่ม
น้ําโขง  

21 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 
1,12,19 กันยายน 2554 

อ.ภาคิน ี เปล่งดีสกุล  
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ ์    
อ.ขาม จาตุรงคกุล 

คณะเทคโนโลย ีมข. 5, 12, 19, 
ก.ย.54 

 ที่ ศธ 0514.16.1.5/;2373  
ลว  10  สิงหาคม  2554 
คณะเทคโนโลยี มข 

22 วิทยากรโครงการนวตกรรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง 

อ.ขาม จาตุรงคกุล 
อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตร
ลา 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ภาคที่ 5 
จังหวัดขอนแก่น 

26 ส.ค.54 ที่ อก 0406 ลว 16 
สิงหาคม 2554 ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 
5 จังหวัดขอนแก่น 
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23 คณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และพิพิธถัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.รวี หาญเผชิญ ผศ.
ดร.สรนาถ สินอุไร
พันธ ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ส.ค.54 คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 4756/2554  19 
สิงหาคม 2554  

24 พิจารณาบทความวิชาการ 
มุมมองต่อมรดกโลกเมืองเซียง
แสน มรดกโลกเพื่อใคร 

ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่ม
น้ําโขง มข 

23 ก.ย.54 ที่ ศธ0514.8.1/ศวพ.152 
ลงวันท่ี 30 ส.ค.54 
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ํา
โขง มข 

25 วิทยากร สมาคมสภาสถาปนิก 
เรื่องความรู้พื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรม แนวความคิด
สถาปัตยกรรม 15 ต.ค.54 

ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล  
ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไร
พันธ ์

สมาคมสถาสถาปนิก 15 ต.ค.54 ที่ ISA 0560.2/2554 13 
กันยายน 2554 สมาคมสถา
สถาปนิก 13 กันยายน 
2554 

26 คณะกรรมการสอบหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล 
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 คําสั่ง
153,154,155,156157 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลว. 
27 กันยายน 2554 

27 วิทยากรงานเสวนา 
สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน อีสาน
พื้นถิ่น สมาคมสถาปนิกสนาม 7 
ตุลาคม 2554 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

สมาคมสถาสถาปนิก 
ณ จิม ทอมป์สัน 
ฟาร์ม อ.ปังธงชัย จ.
นครราชสีมา 

7 ต.ค.54 เลขรับ ท่ี 3114 ลว 4 ต.ค.
2554  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

28 การเข้าร่วมถ่ายทอดนวัตกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส ์

ผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทะรี  
อ.นัฏฐพงศ ์พรหม
พงศธร 
อ.ขาม  จาตุรงคะกุล 
อ.สุภาพร  อรรถโกมล 
อ.ขวัญหทัย  ธาดา   

ศูนย์ส่งเสริมศิลปา 
ชีพบ้านกุดนาขาม   
ต.เจริญศิลป ์ อ.เจริญ
ศิลป ์ จังหวัดสกลนคร  

9 ก.ย.54 หนังสือ  ที่ อก 0406/2186    
ลงวันท่ี   29  สิงหาคม  
2554 ศูนย์ส่งเสริม
อุสาหกรรมภาค 5ขอนแก่น 

29 คณะกรรมการต้ดสินผลงาน
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค 10 

อ.นิธิวดี  ทองป้อง สํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค 10 ขอนแก่น 

7 ก.ย.54 ที่ ทส.0205(10.5)/ว 621 
ลว 31 สิงหาคม 2554 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
10 ขอนแก่น 

30 เป็นวิทยากรหัวข้อ การจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอาย ุ 
ในโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย
ป้องกันภัยการหกล้ม 

ผศ.สุรกานต ์ รวยสูง
เนิน    

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 ก.ย.54 คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ี 
พิเศษ/๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๕ 
กันยายน  ๒๕๕๔  

31 คณะกรรมการสอบหัวข้อดุษฎี
นิพนธ ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

ศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 คําสั่งที่ 
149,150,151,153,154,15
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6,157,158 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

32 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร            
คณะวิศกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ ์ คณะวิศกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์                                   
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ขอนแก่น 

9 ม.ค.55 คณะวิศกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ขอนแก่นท่ี ศธ 0586(ศวส)/
1 วันท่ี 8 มกราคม 2555  

33 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิจัย การประชุมระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ประจําปี 2555 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

สํานักบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 ม.ค.55 สํานักบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี                
ศธ.0514.1.33/134                
วันท่ี 16 มกราคม 2554 

34 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิจัย การประชุมระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ประจําปี 2555 

อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม สํานักบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ม.ค.55 สํานักบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
ที่ ศธ.0514.1.33/171                
วันท่ี 18 มกราคม 2554 

35 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงานวิจัยทางวิชาการฉบับเต็ม 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.พ.55 ที่ ศธ 0520.107/763               
ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2555 บัณฑิตวิทยาลัย           
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

36 วิทยากร เสวนาวิชาการ
โครงการ Open House 
2011/2012 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

อ.ดร.ชูพงษ ์ ทองคํา
สมุทร 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 ก.พ.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ที่ ศธ 0514.19.1.4/134          
ลว 26 มกราคม 2555 

37 วิทยากร เสวนาวิชาการ
โครงการ Open House 
2011/2012 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

อ.ฐิติพร  ฌาณวังศะ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.พ.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ที่ ศธ 0514.19.1.4/135          
ลว 26 มกราคม 2555 

38 คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย 
โครงการ 1-9 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2555 

อ.ธรรมวัฒน์  อินท
จักร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ก.พ.55 คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
111/2555                            
ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 

39 คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานก่อสร้างศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ ์ ไชยะ
กุล 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

7 ก.พ.55 ที่ ศธ 0530.1(6.3)/631             
ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2554  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

40 วิทยากรโครงการอบรมเชิง ผศ.สุรกานต ์ รวยสูง มหาวิทยาลัยอีสาน 11-12 ก.พ. ที่ มอส.241 (17)/2555            
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ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบัติการการสร้างภาพยนต์
ประกอบเพลงอย่างสร้างสรรค ์
11-12 ก.พ. 55  

เนิน               
อาจารย์ชิงชัย ศิริธร 

55 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2555 มหาวิทยาลัยอีสาน 

41 คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
แผนพัฒนาสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.สิทธา กองสาสนะ สํานักวิทยาบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 ก.พ.55 ที่ ศธ 0514.12/1039               
ลง 24 กุมภาพันธ์ 2555             
สํานักวิทยบริการ 

42 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 ก.พ.55 ที่ ศธ 0520.107/763                 
ลงวันท่ี 15 ก.พ.55                 
บัญฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

43 คณะกรรมการตัดสินวัฒนธรรม
สัมพันธ์ ประจําป ี2555  

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

สํานักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 มี.ค.55 ที่ ศธ 0514.1.19/ว.319              
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2555 สํานักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

44 วิทยากร โครงการคณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 ม.ีค.55 ที่ ศธ 0514.7.3.13.5/549              
ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2555           
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 คณะกรรมการดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดและจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นที่และระบบต่างๆ 
สํานักวิทยบริการ 

ผศ.สิทธา กองสาสนะ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 ก.พ.55 ที่ ศธ0514.12/1039                 
ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ ์
2555  สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผศ.ดร.นพดล  ตั้งสกุล มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

12 ม.ีค.55 ที่ ศธ 0518.15/1017                 
ลงวันท่ี 23 ก.พ.55 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

47 โครงการ BIM ทางรอดการ
ออกแบบสร้างสรรค์ยุคใหม ่
(BIM : New Solution 
Creative Design) 

ผศ.ประพันธ์พงษ ์
จงปตยิัตต ์
อ.พรสวรรค์ พิริยะ
ศัทธา                    
ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ ์ ไชยะ
กุล                     
อ.ดร.ชูพงษ ์ทองคํา
สมุทร 

ห้องบรรยาย 1 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งท่ี 1  30 มี.ค.55 
09.00-16.30 น. ครั้ง
ที่ 2  27 เม.ย.55 
09.00-16.30 น. 

30 ม.ีค.55 ที่ ศธ0514.19.1.2/262               
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2555            
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

48 แนะนําความรู้เรื่องฮวงจุ้ย
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการทํา

อ.ดร.ชูพงษ ์ ทองคํา
สมุทร 

สํานักอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

ปี พ.ศ.2555 ที่ ศธ 0514.1.12.5/2662           
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2555           
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ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
ธุรกิจ ทุกวัน ทาง KKU 
Channel เวลา 10.30 น. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สํานักอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

49 คณะกรรมการตัดสินขบวนการ
แห่สงกรานต ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 
2555 

อ.นิสรา อารุณ ี สํานักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 เม.ย.55 ที่ ศธ 0514.1.19/ว 438              
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 255           
สํานักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50 ปรึกษาโครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร  เพื่อเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานสะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก  ศูนย์
สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะ
พยาบาลศาสตร ์   

ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล        ศูนย์สาธิตการพัฒนา
เด็ก                 
คณะพยาบาลศาสตร ์   

3 เม.ย.55 ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก                 
คณะพยาบาลศาสตร ์                
ที่ ศธ 0514.6.1.3.1/050            
ลงวันท่ี  3 เมษายน  2555   

51 พิจารณากลั่นกลองบทความ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรม
ศาสตร ์ 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวี
มาศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 คณะศิลปกรรมศาสตร ์                
ที่ ศธ 0514.24/ว.442                 
ลงวันท่ี 18 เมษายน 2555  

52 ปรึกษาจัดสร้างพระประธาน
และธรรมมงคลวัตถ ุ เพื่อเป็นท่ี
ระลึกในการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระ
ทวีมาศ  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ 

18-19 ก.ค.
55 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ ที่ ศธ 
0514.8/ว 1355 ลงวันท่ี 
20 เมษายน  2555   

53 อ่านบทความทางวิชาการ วิทยา
เขตหนองคาย 

ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระ
ทวีมาศ  ผศ.ดร.นพดล 
ตั้งสกุล  อ.สุกัญญา 
พรหมนารท 

วิทยาเขตหนองคาย  วิทยาเขตหนองคาย                    
ที่ ศธ 0514.26.1.10/1144 
,1145,1092  

54 ปรึกษางานปรับปรุงอาคาร 
โรงพยาบาลขอนแก่น  

อ.วิทยากร  ดวงแก้ว    โรงพยาบาลขอนแก่น  12 เม.ย.55 
เป็นต้นไป 

โรงพยาบาลขอนแก่น                  
ที่ ขก 0027.1/7678                  
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2555 

 
3. ออกแบบและงานสร้างสรรค ์(จ านวน 48 โครงการ) 
ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
1 โครงการออกแบบและปรับปรุง

สนามกีฬา 
และสถานท่ีออกกําลังกาย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.เขมโชต ภู่
ประเสริฐ                

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ม.ิย.54 
เป็นต้นไป 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  ที่ ศธ.
0514.1.7.2/159   
ลว 22 มีนาคม  2554 

2 ออกแบบก่อสร้างบริเวณพื้นท่ี อ.พรสวัสดิ ์ พิริยะ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 1 ก.ค. – ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
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ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
ลอยกระทงบริเวณบึงสีฐาน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศรัทธา 
อ.เขมโชต  ภู่
ประเสริฐ   
อ.จันทนีย ์ จิรัณธ
นัฐ   

และสื่อสารองค์กร  29 ส.ค.54 สื่อสารองค์กร ท่ี ศธ 
0514.1.54/111 
ลว 12 พฤษภาคม  2554 
ที่ ศธ 051ใ 4.1.54/127  
 ลว  25 พฤษภาคม 2554 

3 เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงและตกแต่งอาคารของ
อาคารศูนย์บําบัดยาเสพติด
ขอนแก่น 

ผศ.สุรกานต ์ รวย
สูงเนิน 

ศูนย์บําบัดยาเสพติด
ขอนแก่น 

6 มิ.ย. – 
31 ส.ค.54 

ศูนย์บําบัดยาเสพติด
ขอนแก่น 
ที่ สธ 0313.3/1359  
ลว 10 พฤษภาคม 2554 

4 ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
รุกชาต ิ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

อ.นิธิวดี  ทองป้อง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร  

26 พ.ค.54 
เป็นต้นไป 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
สื่อสารองค์กร  ที่ ศธ 
0514.1.54/127  
 ลว 25 พฤษภาคม 2554 

5 ออกแบบป้อมยาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.จันทนีย ์  จิรัณธ
นัฐ   

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร  

29 ก.ค. – 
29 ก.ย.54 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
สื่อสารองค์กร  ที่ ศธ 
0514.1.54/141 
 ลว 30 พฤษภาคม 2554 

6 ออกแบบป้อมยามประตูหอ 9 
หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.จันทนีย ์  จิรัณธ
นัฐ   

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร  

29 ก.ค. – 
29 ส.ค.54 

 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
สื่อสารองค์กร ท่ี ศธ 
0514.1.54/165 
 ลว  9 มิถุนายน 2554 

7 ออกแบบปรับปรุงอาคาร
สํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น           

อ.พรสวัสดิ ์ พิริยะ
ศรัทธา 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร  

29 ก.ค. – 
26 ต.ค.54 

 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
สื่อสารองค์กร  ที่ ศธ 
0514.1.54/164 
 ลว  9 มิถุนายน 2554 

8 ออกแบบป้ายช่ือถนนและซอย 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.รัตติกร  ศิริขันธ์ 
บุตรลา 
อ.ขาม  จาตุรงคกุล 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร  

20 ส.ค. – 
20 ต.ค.54 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
สื่อสารองค์กร  ที่ ศธ 
0514.1.54/189 
 ลว 16 มิถุนายน 2554 

9 ออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการ
ประชาชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.สุรกานต ์ รวย
สูงเนิน 

กองอาคารและสถานท่ี 5 ก.ค.54 
เป็นต้นไป 

กองอาคารและสถานท่ี 
ที่ ศธ 0514.1.6.1/216 
ลว 18 มิถุนายน 2554 

10 ออกแบบปรับปรุงสโมสรอาจารย ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.จันทนีย ์  จิรัณธ
นัฐ   

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร  

29 ก.ค. – 
29 ต.ค.54 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
สื่อสารองค์กร  
ที่ ศธ 0514.1.54/225 
 ลว 29 มิถุนายน 2554 

11 ออกแบบปรับปรุงศูนย์บริการ ผศ.สุรกานต ์ รวย ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 22 ก.ค. – ที่ ศธ 0514.1.52/137 
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ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
วิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น สูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 ต.ค.54 ลว 5 กรกฎาคม 2554  

ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
12 เขียนแบบโรงเรือนโครีดนมแบบ

ควบคุมอุณหภูมิเพื่อการก่อสร้าง
ที่ได้มาตรฐาน คณะ
เกษตรศาสตร์ มข. 

อ.เขมโชต ภู่
ประเสริฐ                

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 ส.ค.54 
เป็นต้นไป 

ที่ ศธ 0514.3.3/680  ลง
วันท่ี  11 สิงหาคม  2554   

13 ผู้ออกแบบของที่ระลึกเพื่อมอบ
ให้ผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
จําหน่ายแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป มข. 

ผศ.วาริน บุญญา
พุทธิพงศ์    
อาจารย์ภาคิน ี 
เปล่งดีสกุล 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 ส.ค. – 
31 ต.ค.54 

ทรัพย์สิน ท่ี ศธ 
0514.1.52/212  ลงวันท่ี  
10  สิงหาคม 2554  

14 ออกแบบตกแต่งห้องประชุม
อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสาน 

อ.จันทนีย ์ จิรัณธ
นัฐ   

ศิลปวัฒนธรรม  มข. 6 ธ.ค. – 
4 ม.ค.55 

ที่ ศธ 0514.1.32/834  
ลงวันท่ี 22 สิงหาคม  
2554   

15 ออกแบบปรับปรุงถนนสาย มข.
๑ (ถนนช่วงระหว่างประตูสีฐาน
ถึงวงเวียนสนามกีฬากลาง)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.เขมโฃต ภู่
ประเสริฐ 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร  มข. 
งบประมาณ 100000 
บาท 

1 ก.ย. – 
31 ต.ค.54 

ที่ ศธ 0514.1.54/316 ลง
วันท่ี 22 สิงหาคม 2554 

16 การสํารวจรังวัดมรดก
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน แบบ 
Vernadoc ย่านเมืองเก่า ถนน
กุศลรัษฎากร อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

นายเขมโชต ภู่
ประเสริฐ ผศ.ดร.
นพดล ตั้งสกุล ผศ. 
ดร. สรนาถ สินอุไร
พันธ์ ผศ. สิทธา 
กองสาสนะ  ผศ. 
เบญจวรรณ์ ทัศนลี
ลพร ผศ. กุลศรี ตั้ง
สกุล นายอธิป อุทัย
วัฒนานนท ์

โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจําปี 2555 
งบประมาณ 10000 บาท 

โครงการบริการ
วิชาการแก่

สังคม 
ปีงบประมาณ 

2555 
 

20 ส.ค.54 

ที่ ศธ 0514.20/ว.632 ลว 
1 สิงหาคม 2554  
ศูนย์บริการวิชาการ มข 

17 การออกแบบเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.วาริน บุญญา
พุทธิพงศ์  ผศ.ธน
สิทธ์ิ จันทะรี  อ.ชล
วุฒิ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร  อ.ดร.
ชนัษฎา จุลลัษเฐียร 
อ.อภิญญา อาษาราช 

โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจําปี 2555 

โครงการบริการ
วิชาการแก่

สังคม 
ปีงบประมาณ 

2555 
 

20 ส.ค.54 

ที่ ศธ 0514.20/ว.632 ลว 
1 สิงหาคม 2554  
ศูนย์บริการวิชาการ มข 

18 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การบูรณะสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 

ผศ.ดร.วารุณี หวัง  
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระ
ทวีมาศ 

โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจําปี 2555 
งบประมาณ 10000 บาท 

โครงการบริการ
วิชาการแก่

สังคม 

ที่ ศธ 0514.20/ว.632 ลว 
1 สิงหาคม 2554  
ศูนย์บริการวิชาการ มข 
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ปีงบประมาณ 

2555 
19 โครงการศึกษาเชิงปฎิบัติการเพื่อ

พัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
ชุมชน มข - โนนม่วง 

อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงการ
สร้างพื้นฐาน งบประมาณ 
17600 บาท 

5 ก.ย.54 – 
30 เม.ย.55 

ที่ ศธ0514.1.19.1.4/1648 
ลว 31 สิงหาคม 2554 
ฝ่ายพัฒนาระบบโครงการ
สร้างพื้นฐาน  มข. 

20 ออกแบบอาคารปฏิบัติการและ
วิจัยพืชผัก   

อ.อรรถ  ชมาฤกษ์ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร   

29 ส.ค.54 
เป็นต้นไป 

ที่ ศธ ๐๕๑๔.๓.๑/๑๑๖๒  
ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  
๒๕๕๔  ภาควิชาพืชศาสตร์
และทรัพยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร ์

21 เขียนแบบโรงอุโบสถ (โบสถ)์ วัด
กลางธรรมนิมิต  ตําบลหนองโก  
อําเภอกระนวน  จังหวัด
ขอนแก่น  ซึ่งเป็นวัดในสาขา วัด
ป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น    

ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระ
ทวีมาศ 

(โบสถ)์ วัดกลางธรรม
นิมิต  ตําบลหนองโก  
อําเภอกระนวน   

23 ส.ค.54 
เป็นต้นไป 

หนังสือท่ี สอร. ๐๔๖/
๒๕๕๔   ลงวันท่ี  ๒๓  
สิงหาคม  ๒๕๕๔ สํานัก
งานวัดป่าแสงอรุณ จังหวัด
ขอนแก่น  

22 สํานักปฏิบัติธรรมสืบสานสายใย
รัก  วัดถ้ําน้ํารินทร ์ บ้านดูนสาด  
หมู่ที่ 3 ตําบลดุนสาด  อําเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแก่น  

อ.อรรถ  ชมาฤกษ์ วัดถ้ําน้ํารินทร ์ บ้านดูน
สาด  หมู่ที่ 3 ตําบลดุน
สาด  อําเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแก่น  

6 มิ.ย.55 
เป็นต้นไป 

หนังสือท่ี 10/2554   ลง
วันท่ี  6  มิถุนายน  2554
วัดถ้ําน้ํารินทร ์ 

23 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของที่ระลึก 
          

อ.ดร.ชนัษฎา  
จุลลัษเฐียร  ผศ.วา
ริน บุญญาพุทธิพงศ ์  
อ.รัตติกร ศิริขันธ ์
บุตรลา 
อ.สุภาพร อรรถโกมล 
อ.ชวนะพล  น่วม
สวัสดิ ์
อ.ณัฎฐพงศ ์ พรหม
พงศธร 
อ.ขาม  จาตุรงคกุล 
อ.ภาคิน ีเปล่งดีสกุล 
อ.ขวัญฤทัย  ธาดา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน 54 
เป็นต้นไป 

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร มข. 

24 ผู้ออกแบบการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 
SC 02 

ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
อ.อรรถ  ชมาฤกษ์ 
อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 
อ.ดร.ชูพงษ ์ ทองคํา

คณะวิทยาศาสตร ์มข. 6 ต.ค.54 
เป็นต้นไป 

คณะวิทยาศาสตร ์ ที่ ศธ 
0514.2.1/4317ลงวันท่ี  6  
ตุลาคม  2554   
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สมุทร  

25 ผู้ออกแบบการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ทดแทนอาคารวิทยาศาสตร์ 
SC 01 

ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
อ.อรรถ  ชมาฤกษ์ 
อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 
อ.ดร.ชูพงษ ์ ทองคํา
สมุทร  

คณะวิทยาศาสตร ์มข. 6 ต.ค.54 
เป็นต้นไป 

คณะวิทยาศาสตร ์ ที่ ศธ 
0514.2.1/4316 ลงวันท่ี  
6  ตุลาคม  2554   

26 ปรึกษาและออกแบบปรับปรุง
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.สิทธา  กองสา
สนะ           
อ.เขมโชต  ภู่
ประเสริฐ                  

คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวืทยาลัยขอนแก่น  

12 ม.ค.55 
เป็นต้นไป 

คณะวิทยาการจัดการ                            
ที่ ศธ 0514.22.1/0197                       
ลงวันท่ี  12  มกราคม  
2555  

27 ออกแบบปรับพื้นท่ีรับผู้ป่วยนอก
เพื่อการถอนฟัน  เพื่อปรับปรุง 

อ.เขมโชต  ภู่
ประเสริฐ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ม.ค.55 
เป็นต้นไป 

คณะทันตแพทยศาสตร ์                       
ที่ ศธ 0514.13.10/05                        
ลว 6 มกราคม 55 

28 ศึกษาออกแบบ สํารวจ วิจัย และ
ออกแบบอาคาร 

ผศ.ดร.ชํานาญ  
บุญญาพุทธพุทธ์ิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 

16 ม.ค.55 
เป็นต้นไป 

ที่ ศธ.0542.01.99 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2555 

29 การให้คําปรึกษาแนะนําพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนโดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม  จํานวน  
10  ราย   

ผศ.สุรกานต ์รวยสูง
เนิน อ.ชลวุฒิ  
พรหมสาขา ณ 
สกลนคร อ.ชวนะ
พล น่วมสวัสดิ ์
อ.ฐิติพร ณานวังศะ 
อ.ชิงชัย ศิริธร 
อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล 
อ.ดร.ชนัษฎา  
จุลลัษเฐียร 

ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรม
ภาค 5 งบประมาณ
สนับสนุน   499,500 
บาท 

13 ก.พ. – 
12 ส.ค.55 

ที่ อก 0406/288                               
ลว 7 กุมภาพันธ์ 2555                    
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 5  

30 สํารวจวิจัย วิจัย และออกแบบผัง
การใช้พื้นที่อาคาร โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนเทศ
ยาบบ้านหนองใหญ่ และ โรงเรียน
เทศบาลบ้านหนองแวง 

ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ ์ ไช
ยะกุล 

เทศบาลนครขอนแก่น 27 ก.พ. – 
27 เม.ย.55 

ที่ ขก 5205/825                              
ลว 16 กุมภาพันธ์ 2555                  
เทศบาลนครขอนแก่น 

31 ออกแบบผังเมืองหลักหน่วย
ราชการ เมือง - ขอนแก่น 

อ.ธรรมวัฒน์ อินท
จักร 

จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
งบประมาณ 100,0000 
บาท 

32 ออกแบบอาคาร/หอเกียรติยศ 
โรงเรียนชุมแพศึกษา     

ผศ.ดร.นพดล ตั้ง
สกุล 
ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล 

รร.ชุมแพศึกษา 8 ก.พ.55 
เป็นต้นไป 

สมาคมศิษย์เก่า  ครู และ
ผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพ
ศึกษา ลงวันท่ี 8  
กุมภาพันธ ์  2555 
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33 ออกแบบอาคารสหกรณ์ อ.ดร.จันทนีย ์ 

จิรัญธนัฐ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. 10 ก.พ.55 

เป็นต้นไป 
ที่ ศธ 0514.1.32/75                       
ลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ์ 
2555 ฝ่ายศิลปวัฒณธรรม  

34 การพัฒนาและวิจัยนวัตกรรม
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัย
นวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิง
พานิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านกุดนาขาม อําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร  

ผศ.ธนสิทธ์ิ  จันทรี ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรม
ภาค 5 งบประมาณ
สนับสนุน   300,000 
บาท 

13 ม.ีค. – 
12 ส.ค.55 

ที่ อก 0406/399                               
ลว 17 กุมภาพันธ์ 2555                    
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 5  

35 การพัฒนาและวิจัยนวัตกรรม
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัย
นวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิง
พานิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ภูมิภาค กลุ่มเครือข่ายผ้าฝ้าย
อินทรีย์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ ์

อ.รัตติกร  ศิริขันธ ์
บุตรลา 

ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรม
ภาค 5 งบประมาณ
สนับสนุน   300,00 บาท 

13 ม.ีค. – 
12 ส.ค.55 

ที่ อก 0406/400                               
ลว 17 กุมภาพันธ์ 2555                    
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 5  

36 ศึกษาออกแบบไฟส่องสว่างประตู 
2 เจ้าพ่อมอดินแดง  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล ฝ่ายพัฒนระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 ก.พ. – 
20 ม.ีค.55 

ข้อตกลงปฏิบัติงานเฉพาะ
กิจ เลขท่ี สธ.ฉก.2.6-
8/2555 ลงวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2555  

37 ศึกษาออกแบบผนังฉนวนกั้น
เสียงศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ผศ.กุลศร ี ตั้งสกุล ฝ่ายพัฒนระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 ก.พ. – 
4 เม.ย.55 

ข้อตกลงปฏิบัติงานเฉพาะ
กิจ เลขท่ี สธ.ฉก.2.6-
7/2555 ลงวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2555  

38 กิจกรรมการศึกษา-สังเคราะห์
และนําเสนออัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาค 

ผศ.วาริน บุญญา
พุทธิพงศ์  
ผศ.ธนสิทธ์ิ จันทะร ี
อ.ขาม จาตุรงคกุล 
อ.รัตติกร ศิริขันธ์ 
บุตรลา 
อ.ฐิติพร  ณานวังศะ 
ดร.ชนัษฎา จุลลัษ
เสถียร 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (ISMED) 480,000 
บาท 

1 มี.ค. – 
1 พ.ค.55 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
ที ่ สวพ.50/ 0135-
1/2555  ลงวันท่ี  20 
กุมภาพันธ ์ 2555 

39 การศึกษาออกแบบปรับปรุง
อาคารหอศิลปวัฒนธรรม   

อ.วิทยากร  ดวง
แก้ว                    

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน    

19 ม.ีค. – 
16 ม.ิย.55 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ ศธ 
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ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   0514.1.54/078                     

ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2555  
40 ในการออกแบบเจดีย์ วัดนาโพธ์ิ 

อําเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น  
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระ
ทวีมาศ  อ.ดร.สัก
การ ราษีสุทธ์ิ  
ผศ.ดร.นพดล ตั้ง
สกุล  ผศ.กุลศรี ตั้ง
สกุล  อ.สุกัญญา 
พรหมนารท 
อ.นิสรา อารุณ ี
อ.อธิป อุทัยวัฒนา
นนท์  

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน          
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

6 มี.ค.55 
เป็นต้นไป 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน                   
ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2555 

41 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ 
คณะศิปละและการออกแบบ 

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระ
ทวีมาศ  

คณะศิปละและการ
ออกแบบ 

5 มี.ค.55 
เป็นต้นไป 

คณะศิปละและการ
ออกแบบ ที่ ศก.
3200/246 ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2555 

42 ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณถนนรอยต่อระหว่าง
จังหวัดอุดรธาน ี

ผศ.สิทธา กองสาสนะ 
ผศ.เบณจวรรณ์ 
ทัศนลีลพร 
ผศ.ดร.ชูพงษ ์ 
ทองคําสมุทร 
อ.อรรถ  ชมาฤกษ์                    
ผศ.เขมโชต  ภู่
ประเสริฐ                  

แขวงการทางหนองคาย 15 ม.ีค.55 
เป็นต้นไป 

ที่ คค.0618.5/บ.1/509                   
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2555                   
แขวงการทางหนองคาย 

43 ออกแบบห้องนิทรรศการและ
ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อน
ไหม 

อ.รัตติกร   ศิริขันธ ์ 
บุตรลา 
อ.ชิงชัย  ศิริธร   

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรต ิ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ 
(ขอนแก่น)  

19 ม.ีค.55 
เป็นต้นไป 

ที่ กษ 2704.1/270                          
ลงวันท่ี 19  มีนาคม   
2555 ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรต ิ             
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์  

44 ออกแบบก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัยบุคลากรวิทยาเขต
หนองคาย 

อ.อรรถ  ชมาฤกษ์                 
อ.ดร.ชูพงษ ์ ทองคํา
สมุทร 
ผศ.สิทธา กองสาสนะ 

วิทยาเขตหนองคาย 29 ม.ีค.55 
เป็นต้นไป 

วิทยาเขตหนองคาย                           
ที่ ศธ 0514.26.1.2/938                 
ลงวันท่ี 29 มีนาคม  2555  

45 ออกแบบศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อุดรธาน ี

อ.เขมโชต  ภู่
ประเสริฐ 

ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อุดรธาน ี

3 เม.ย.55 
เป็นต้นไป 

ที่ กห 0482.1.393/572                  
ลงวันท่ี 3 เมษายน 2555                       

46 การศึกษาออกแบบปรับปรุงโถง
กลางอาคารสิริคุณากร   

อ.จันทนีย ์ จิรัณธ
นัฐ                    

อาคารสิริคุณากร   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2 พ.ค. – 
30 ม.ิย.55 

อาคารสิริคุณากร   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ 



 

- 120 - 
 

ที ่ โครงการ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย แหล่งทุน วัน/เดือน/ปี เอกสารอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศธ 0514.1.54/119                     

ลงวันท่ี 19 เมษายน 2555  
47 ออกแบบปรับปรุงห้องน้ําศูนย์

อาหารและบริการ 1   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

อ.จันทนีย ์ จิรัณธ
นัฐ                    

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2 – 31 พ.ค.55 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน                    
ที่ ศธ 0514.1.52/131                       
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2555  

48 ออกแบบลานเรียนรู ้ งานไร ่ 
สาขากีฏวิทยา คณะ
เกษตรศาสตร ์

อ.เขมโชต  ภู่
ประเสริฐ    

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 เม.ย.55 
เป็นต้นไป 

คณะเกษตรศาสตร ์                           
ที่ ศธ 0514.3.1/59                       
ลงวันท่ี 26 เมษายน 2555  

 

2. จ านวนโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคม (กิจกรรมนักศึกษา) ปีการศึกษา 2554 (9 โครงการ) 

ที ่ วดป. ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน 

1 5 ก.ค.
54 

โครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษา 

อาจารย ์1 คน
เจ้าหน้าท่ี 10 คน 
นักศึกษา 100 
คน 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 

เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ
คลังเลือดกลางโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์และสร้าง
จิตสํานึกที่ดีให้กับ
คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาอีกทั้งยังเป็นการ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ห้องประชุมใหญ ่     
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

2 3-4 ก.ย.
54 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ี 2 คน  
นักศึกษา 60 คน 

สโมสรนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ใช้ความรู้และแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้เล่า
เรียนมาให้เกิดประโยชน์
และเป็นการฝึกทักษะใน
การปฏิบัติงานจริง 

โรงเรียนคํามืดวิทยา    
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

3 3-4 ก.ย.
54 

โครงการสอนศิลปะ
เพื่อน้องผู้ห่างไกล 

เจ้าหน้าท่ี 2 คน   
นักศึกษา 60 คน 

สโมสรนักศึกษา เพื่อให้น้องใหม่มีความรู้
และทักษะในการวาดภาพ
นําเสนอผลงาน และเพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกชุมนุมที่
ตนเองสนใจและพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
อย่างสม่ําเสมอ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา    
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

4 2-5 ต.ค.
54 

โครงการติวความถนัด
ทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ครั้งท่ี 2/2554 

เจ้าหน้าท่ี 2 คน 
นักศึกษา 120 
คน    นักเรียน 
270 คน 

สโมสรนักศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่
นักเรียนที่สนใจให้ได้มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้และ
ทําความรู้จักกับการศึกษา
ตลอดจนการประกอบ
อาชีพทางสถาปัตยกรรม
และการออกแบบและยัง
เป็นการส่งเสริมและแนะ

ณ ห้องประชุมใหญ ่     
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
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ที ่ วดป. ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน 

แนวทางการศึกษาต่อใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ให้แก่นักเรียนที่สนใจ  

5 14-16 
ต.ค.54 

งานสถาปนิกอีสาน 54 
"สถาปนิกสร้างเมือง" 

อาจารย ์1 คน 
นักศึกษา 2 คน  

สโมสรนักศึกษา เพื่อแพร่องค์ความรู้และ
แสดงบทบาทของหลักสูตร
ต่อชุมชน สาธารณะใน
ระดับประเทศ และเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ทาง
วิชาการระหว่างหลักสูตร 
กับสมาคมฯ สภาสถาปนิก 
สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน สมาชิกสมาคม
และนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

เอ็มซีซีฮอลล ์เดอะ
มอลล์นครราชสีมา อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 

6 26 พ.ย.-
2 ธ.ค.

54 

ค่ายศึกษาชุมชนเพื่อ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น ประจําปี
การศึกษา 2554 

เจ้าหน้าท่ี 2 คน 
นักศึกษา 80 คน 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 

 เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสที่จะศึกษาวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของขาวบ้าน
ว่ามีความสัมพันธ์กับ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
อย่างไร 2)เพื่อให้เกิด
การศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้กันระหว่างนักศึกษา
ชาวบ้านตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วม
โครงการ 3)เพื่อส่งเสริม
และเผยแพร่ชื่อเสียงของ
คณะฯ 

บ้านอุมุง ตําบลบุฮุม 
อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

7 3-15 
มี.ค.55 

ค่ายอาสาพัฒนา
สถาปัตยกรรมเพื่อ
ชุมชน ครั้งท่ี 14 

อาจารย ์1 คน 
เจ้าหน้าท่ี 3 คน 
นักศึกษา 55 คน  

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อนําวิชาความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม  ทั้งด้าน
อาคาร วัสดุก่อสร้าง และ
การตกแต่งภายใน ไปใช้ใน
การบริการชุมชน ท้องถิ่นที่
ห่างไกล ทําให้สามารถใช้
งานได้อย่างคุ้มค่า และทํา
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านนาหว้า
น้อย ต.กกสะทอน อ.
ด่านซ้าย จ.เลย 

8 24-29
เม.ย.55 

โครงการแสดงผลงาน
นักศึกษา งานสถาปนิก 
55 ประจําปี พ.ศ.2555 

อาจารย ์2 คน 
เจ้าหน้าท่ี 1 คน 
นักศึกษา 16 คน  

สโมสรนักศึกษา เพื่อแพร่องค์ความรู้และ
แสดงบทบาทของหลักสูตร
ต่อชุมชน สาธารณะใน
ระดับประเทศ และเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ทาง
วิชาการระหว่างหลักสูตร 

อาคารชาเลนเจอร ์อิม
แพค  
เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 
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ที ่ วดป. ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน 

กับสมาคมฯ สภาสถาปนิก 
สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน สมาชิกสมาคม
และนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

9 5-9พ.ค.
55 

โครงการติวความถนัด
ทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ ครั้งท่ี 1/2555    

อาจารย ์2 คน 
เจ้าหน้าท่ี 2 คน 
นักศึกษา 300 
คน  

สโมสรนักศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่
นักเรียนที่สนใจให้ได้มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้และ
ทําความรู้จักกับการศึกษา
ตลอดจนการประกอบ
อาชีพทางสถาปัตยกรรม
และการออกแบบและยัง
เป็นการส่งเสริมและแนะ
แนวทางการศึกษาต่อใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ให้แก่นักเรียนที่สนใจ 

ห้องประชุมใหญ ่    
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวชี้วัดที ่ 9.2 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ 

การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ไม่มีระดับคะแนน  1 มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการกําหนดอัตลักษณ์  และกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ  โดยได้รับการ
เห็นชอบจากจากกรรมการบริหารสูงสุดของคณะ   

 อัตลักษณ์ของคณะ ได้
ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจํา
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ในวันที่ 14 ม.ีค. 
55 คือ “การบูรณาการ
วิชาการ ภูมิปัญญา และ
วิถีท้องถิ่น” 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2555 
วันพุธท่ี 14 มีนาคม 
2555 ณ ห้องประชุม 
1201 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

2. มีการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร  
โดยมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 - - 

3. ผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์     
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 - - 

4. ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์

 
รายละเอียดตามตารางหน้า 126 

ผลการด าเนินงาน 2 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 3 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่  9.3 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ   

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ไม่มีระดับคะแนน  1 มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

1. มีการกําหนด เอกลักษณ์  และกล
ยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของคณะ  โดยได้รับการ
เห็นชอบจากจากกรรมการบริหาร
สูงสุดของคณะ   

 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 
ที่สอดคลัองกับณิธานของคณะ โดย
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถด้าน
สถาปัตยกรรมในระดับต่างๆ ให้มี
แนวความคิด เกณฑ ์ขั้นตอน
วิธีการออกแบบ และประสบการณ์
ในหน้าท่ีของสถาปนิก ผู้พร้อมด้วย
คุณธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีมี
ความรอบรู้ ใฝ่รู ้รู้จักตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล รับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นพลเมืองดีของชาติ ที่จะนํา
ความรู้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนเมืองและชนบทโดยรวม 

- ปรัชญาหรือปณิธานของคณะ  
- แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน 
และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
คณะ  
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
คณะ/หน่วยงานมีกลไกการ
ดําเนินงานเพื่อกําหนดปรัชญา หรือ
ปณิธาน กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน 
และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
คณะ  
- รายชื่อตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนทุกภารกิจ ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ  และด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- เอกสารหรือรายงานการประชุมที่
แสดงให้เห็นว่าคณะ มีการรายงาน
การดําเนินงานตัวบ่งช้ีนี้ต่อผู้บริหาร
ระดับคณะ 

2. มีการ สํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากร  โดยมีความพึงพอใจ ไม่
ต่ํากว่า  3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

 - - 

3. มีการประเมิน ผลการดําเนินงาน
(ข้อ 1)  และบรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 - - 
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ข้อ 

ด าเนินการครบถ้วน 
() 

ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
() 

ระบุสิ่งท่ีด าเนินการ หลักฐาน 

4. ได้รับรางวัล ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ   ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับเอกลักษณ์ 

 รายละเอียดตามตารางหน้า 104 

ผลการด าเนินงาน 2 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง 3 คะแนน 
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รายละเอียดการได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ ์

ที่ วันที่ ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล สาขาวิชา รางวัลที่ได้รับ 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

รางวัล 
ระดับ 

สถานที่ จัดโดย หลักฐาน 
ชาติ นานาชาต ิ

1 21 ม.ิย.54 น.ส.อรอุมา ไชยศักดิ ์ การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลที่ 2 (รับเงินรางวัล 
10,000 บาท) 

การประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิอ.เมือง 
จ.สกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที ่5  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/8611/59/  

2 21 ม.ิย.54 น.ส.กฤษติกา  ร่มเย็น          การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลชมเชย (รับเงิน
รางวัล 5,000 บาท) 

การประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิอ.เมือง 
จ.สกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที ่5  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/8611/59/  

3 21 ม.ิย.54 น.ส.ดารารัตน์ งามอภัย การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลชมเชย (รับเงิน
รางวัล 5,000 บาท) 

การประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิอ.เมือง 
จ.สกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที ่5  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/8611/59/  

4 21 ม.ิย.54 นายพฤทธิ ์ ชุมเดชะ การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลชมเชย (รับเงิน
รางวัล 5,000 บาท) 

การประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิอ.เมือง 
จ.สกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที ่5  

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/8611/59/  

http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/8611/59/
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ที่ วันที่ ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล สาขาวิชา รางวัลที่ได้รับ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
รางวัล 

ระดับ สถานที่ จัดโดย หลักฐาน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

5  5 ส.ค.54 นายวิษณุ เล็กนิคม  การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

ใบประกาศนียบัตรจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์พระ
วรชายา ในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร 

 ศิลป์แผ่นดิน..ถิ่นแม่หลวง 
FUTURE PARK YOUNG 
DESIGNER CONTEST2011 

  บริเวณ Cascata (แคส
คาต้า) ชั้น G ศูนย์
การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/9143/59/  

6  17 ส.ค.54 นายนิวัฒน์ แสนสีมนต์  การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

โล่รางวัลพระราชทานใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จาก
พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

การประกวดออกแบบชุดผ้า
ไหม ประเภทชุดแต่งกาย
ประจําวัน (Ready to ware)   
โครงการประกวดเส้นไหมผ้า
ไหมตรานกยูงพระราชทาน 
สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และ
การออกแบบชุดผ้าไหม 

  ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี 

กรมหม่อมไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/9436/59/  

7 20 ก.ย.54 นายปณิธาน ไพรสินธุ ์ การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลยอดเยี่ยม รับเงิน
สด  7,000 บาท พร้อมโล่
รางวัล และเกียรติบัตร 

โครงการประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ"แม"่ 

  ศูนย์เยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
ขอนแก่น  

ศูนย์เยาวชนและครอบครัว
จังหวัดขอนแก่น  

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/9658/59/  

8 10 พ.ย.54 สโมสรนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 

การประกวดกระทง ประเภท
ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 
3 ฟุต ขึ้นไป ในประเพณีลอย
กระทง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  บึงสีฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/10253/59/  

9 13 พ.ย.54 สโมสรนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 - รางวัลชนะเลิศ (รับเงิน
รางวัล 5,000 บาท) 

การประกวดกองเชียร์ และ
การประกวดผู้นําเชียร ์
ประเภทความคิดสร้างสรรค์  

  สนามกีฬากลาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

องค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/10254/59/  

http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/9143/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/9143/59/
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http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/9658/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/9658/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/9658/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/10253/59/
http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/10253/59/
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ที่ วันที่ ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล สาขาวิชา รางวัลที่ได้รับ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
รางวัล 

ระดับ สถานที่ จัดโดย หลักฐาน 
จาก“ประกวดประเพณีโชว์
เชียร์ระหว่างคณะ ปี
การศึกษา 2554” 

10 15 ธ.ค.54 น.ส.วรรณา เล็กบุญแถม การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับ
รางวัลตั๋วเครื่องบินไป
กลับ กรุงเทพ-
ออสเตรเลีย สนับสนุน
โดย บริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 

การประกวดออกแบบโลโก้
เฉลิมฉลอง 60 ปี
ความสัมพันธ์ออสเตรเลีย-
ไทย 

  ทําเนียบ
เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย สถาน
เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ 

สถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศของไทย 

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/10621/59/  

11 21 ม.ค.55 1.นายสุริยน แก้ววังสัน 
2.น.ส.ฑิตาพร พลราชม 
3.น.ส.พัณนิภา  
มงคลเสริมศิริ 
4.นายกิติคุณ หอมแพน 
5.น.ส.พิรุฬห์พร ศรีเมือง 
6.น.ส.ปรียรัตน์ สิงหา 
 
ภายใต้การให้คําปรึกษาของ 
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ ์

การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลรองชนะเลิศ (รับ
เงินรางวัลมูลค่า 200,000 
บาท สําหรับ
สถาบันการศึกษา  
ทุนการศึกษาสําหรับทีม
นิสิตนักศึกษา 200,000 
บาท และใบประกาศ
เกียรติคุณ  รางวัลมูลค่า 
40,000 บาท สําหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวม
ทั้งสิ้น 440,000 บาท) 

การประกวด “กล้าใหม่ 
สร้างสรรค์ชุมชน” 

  ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บาง
นา 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/10881/59/  

12 9 ม.ีค.55 นายอลงกรณ์ อํานวยสวัสดิ ์ สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง (รับเงินรางวัล 
15,000 บาท พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ) 

การประกวดแบบ 
“สถาปัตยกรรมโครงสร้าง
เหล็กประเภทนิสิต/นักศึกษา 
ประจําปี 2554” 

  SCG Experience, 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ 
จํากัด (SYS) 

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/11403/59/  

13 11 พ.ค.55 นายอโนชา ดวงเดือน การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลชนะเลิศ (รับเงิน
รางวัล 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศ จาก
นางปัจฉิมา ธนสันติ 

การประกวดออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  ในโครงการ “สืบสาน
วัฒนธรรมถิ่นอีสาน สรรค์
สร้างทรัพย์สินทางปัญญา 

  จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/12067/59/  

http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/10621/59/
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ที่ วันที่ ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล สาขาวิชา รางวัลที่ได้รับ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
รางวัล 

ระดับ สถานที่ จัดโดย หลักฐาน 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา) 

ร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์” 

14 11 พ.ค.55 นายอภิวัฒน ์เจียรคุปต์ การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลชมเชย (รับเงิน
รางวัล 2,000 บาท 
พร้อมโล่ห์เกียรติยศ) 

การประกวดออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  ในโครงการ “สืบสาน
วัฒนธรรมถิ่นอีสาน สรรค์
สร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
ร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์” 

  จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/12067/59/  

15 11 พ.ค.55 น.ส.พิมพ์ทิพย ์สายทิพย ์ การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

รางวัลชมเชย (รับเงิน
รางวัล 2,000 บาท 
พร้อมโล่ห์เกียรติยศ) 

การประกวดออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  ในโครงการ “สืบสาน
วัฒนธรรมถิ่นอีสาน สรรค์
สร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
ร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์” 

  จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

http://www.news.kku.a
c.th/kkunews/content/
view/12067/59/  
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ตารางสรุปคะแนน ตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน       
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน   
2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 
3 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.71 
4 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0.29 
5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 3 
6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 4 
7 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 
8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 
9 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 4 
10 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 3.61 
11 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ   
3.79 

12 2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 1.30 
13 2.12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ ์ - 
14 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
- 

15 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 5 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
16 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 3 
17 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 4 
18 3.3 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 1 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย   
19 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 5 
20 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 5 
21 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 1.57 
22 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 1.16 
23 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์ 5 
24 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3.84 
25 4.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 5 
26 4.8 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal 

หรือในฐานข้อมูลระดับชาต ิ
1 
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ตัวชี้วัด ระดับคะแนน 

27 4.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

1.79 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 
29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 
30 5.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน  

การสอนหรือการวิจัย 
4.72 

31 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
32 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 
33 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3 
34 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
35 7.1 ภาวะผู้นําของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน 4 
36 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ 5 
37 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 
38 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ    
39 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
40 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
41 9.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ 3 
42 9.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 3 

คะแนนรวม 148.78 
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วยจ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับการประเมิน)  3.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


