
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ (Improvement Plan) ประจ าปีการศกึษา 2553 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แผนการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑. ห้องบรรยายมีพื้นที่คับแคบ   -  พัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ  

     และเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก   
     ตามสภาพความเป็นจริง 

ปีงบประมาณ 2555 - ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครือ่งฉาย
ข้ามศีรษะ คอมพิวเตอร์พกพา ไมโครโฟน
ล าโพงและเครื่องขยายเสียงประจ าทุก
ห้องต่อชุด 

งานอาคารสถานที่ 
ฝ่ายบริหารและวางแผน 

๒. ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
  

- ส ารวจและตรวจสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พร้อมซ่อมแซมท่ี
เสียหายทุกสัปดาห์ 

- อัพเกรดคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย
ทุก 5 ปี 

- จัดหาโปรแกรมซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ประจ าทุกเครื่อง 

ปีงบประมาณ 2555 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC            
จ านวน 1 ห้อง 40 เครื่อง 

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช 
Mac จ านวน 1 ห้อง 40 เครื่อง 

-  โปรแกรมซอฟต์แวร์เฉพาะทางอย่างน้อย    
      5 โปรแกรมประจ าทุกเครื่อง 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๓. จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้
สาย (Wi-Fi) ไม่รองรับสัญญาณ
ในบางจุด 

  -  ส ารวจและตรวจสอบสัญญาณ 
     อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 
 

ปีงบประมาณ 2555  -   เพิ่มจุดเชื่อมต่อสัญญาณ (Wi-Fi) 
 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๔. ระบบลงทะเบียนออนไลน์พบ
ปัญหาไม่สามารถใช้งานบ่อยครั้ง 

  -  แก้ไขและอ านวยความสะดวก 
     ให้ค าแนะน ากับนักศึกษากรณี 
     ลงทะเบียนออนไลน์ 

ปีงบประมาณ 2555  -   จุดบริการ One Stop Service งานทะเบียนและประมวลผล 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สสท. 
๕. ขาดระบบอนามัยและ
พยาบาล 

  -  สร้างจุดปฐมพยาบาล 
     และจ่ายยา 

ปีงบประมาณ 2555  -   จุดปฐมพยาบาลและจ่ายยา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๖. ขาดโรงอาหาร     -  สร้างจุดบริการอาหารและ 
     เครื่องดื่ม 

ปีงบประมาณ 2555  -   จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๗. ขาดสนามกีฬาและ
นันทนาการเพื่อการออกก าลัง
กาย 

  - จัดสรรพื้นที่ส าหรับออกก าลัง 
    กายในร่ม 

ปีงบประมาณ 2555  -   พื้นที่ออกก าลังกาย นันทนาการ หรือ   
     สันทนาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 



แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการวิจัย (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2553 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  

 
ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แผนการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. ควรมีโครงการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบัน 

  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
  - สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
  - จัดการทุนวิจัยจากงบประมาณ 
    ภายนอก 

ปีการศึกษา  
2553-2554 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการด้าน
การวิจัย 

- จัดหาทุนวิจัยงบประมาณภายนอก 

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย  

- โครงการวิจัยสัญจร 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเขียนร่างข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง) 

ปีการศึกษา  
2553-2554 

   - พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สร้างนักวิจัย   
     หน้าใหม่ และสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
     นักวิจัยมืออาชีพ  

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบรกิารวิชาการแกส่ังคม (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2553 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แผนการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑. เร่งพัฒนาสร้างความร่วมมอื
และเครือข่ายทางการศึกษาและ
การบริการวิชาการแก่สังคม 
ภายในปีการศึกษา 

  - สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
    ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
    กับหน่วยงานภายนอก 
 

ปีการศึกษา  
2553-2554 

- หน่วยงานท่ีลงนามความร่วมมอืทาง
วิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน 

หัวหน้างานบริการวิชาการ
แก่สังคมรองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

๒. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ของ
คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการหรือเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
หน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น 

- สนับสนุนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก วิทยากร
บริการวิชาการแก่สังคม 

ปีการศึกษา  
2553-2554 

   - อาจารย์ทุกคนเป็นวิทยากรบริการวิชาการ 
     แก่สังคมหรือท่ีปรึกษา 

หัวหน้างานบริการวิชาการ
แก่สังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคณุลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ (Improvement Plan) ประจ าปีการศกึษา 2553 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  

 
ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แผนการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีจิตส านึกและตระหนักใน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   

๑.๒ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและ  
ผู้อื่น   

๑.๓ เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม  

 
- โครงการสร้างจิตส านึก 

คุณธรรม จริยธรรม 
- หลักสูตรจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
- เข้มงวดด้านระเบียบวินัย

นักศึกษา 

 
ปีการศึกษา  
2554-2555 

 
- ตระหนักและส านึกความรับผิดชอบ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

 
หัวหน้าสาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีความรู้ในกระบวนการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพ
  

 
- โครงการสร้างเสริมวิชาชีพ

และสร้างองค์ความรู้
บัณฑิต 

 
ปีการศึกษา  
2554-2555 

 
- ต่อยอดความรู้วิชาชีพของบัณฑิต 

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

๓. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
๓.๑ มีความรับผิดชอบในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
- สร้างเสริมและพัฒนา

ตนเองในรายวิชาหัวข้อ
พิเศษ 

 
 
 

ปีการศึกษา  
2554-2555 

 
 
 

- เกิดส านึกความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 



๔. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๔.๑ มีความคล่องแคล่วในการใช้
ตัวเลข และแปรผลวิเคราะห์
ต่างๆ ได้  
๔.๒ สามารถสรุปประเด็นจาก
การสื่อสารได้ถูกต้อง 
๔.๓ มีความสามารถในการฟงั 
พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและสื่อสารด้วย 
ภาษาต่างประเทศได้ 

 
 
 
- สร้างเสริมและพัฒนาใน

รายวิชาวิจัย การวิเคราะห์
ประมวลผลทางสถิติวิจัย 

- สร้างเสริมและพัฒนาใน
หมวดวิชาภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

ปีการศึกษา  
2554-2555 

 
 
 

-    บัณฑิตมีความคล่องแคล่วในการใช้ 
     ตัวเลข และแปรผลวิเคราะห์ต่างๆ  
     ได้ 
-    บัณฑิตสามารถสรุปประเด็นจาก   
     การสื่อสารได้ถูกต้อง 
-    บัณฑิตมีความสามารถในการฟัง 

พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2553 
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2552 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ  
 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แผนการพัฒนา ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. ขาดการรวบรวมหลักฐาน และ

ข้อมูลด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- สร้างระบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการด้านเอกสาร 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการด้านเอกสาร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๒. บุคลากรท างานหลานด้าน  ท า
ให้ผลผลิตงานในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในส่วนท่ี
รับผิดชอบได้น้อย 

- บูรณาการผลผลิตด้านศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอน การวิจัย                  
การบริการวิชาการแก่สังคม 

- แต่งต้ังคณะกรรมบริหารด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

- ผลผลิตเชิงบูรณาการ 
- ก ากับดูแลกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. การบริหารจัดการด้านอาคาร

สถานที่ยังไม่พร้อมในระบบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

- แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารด้านอาคาร
สถานที่  

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

- ก ากับดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง
และพัฒนาด้านคุณภาพสภาพ
การใช้งาน ทัศนียภาพของ
อาคาร สถานท่ีอ านวยความ
สะดวก 

งานอาคารสถานที่ 
ฝ่ายบริหารและวางแผน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑. นักศึกษาขาดจิตส านึกในการ
ใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กิจกรรมปลูกจิตส านึกและเข้าใจถึงโทษ
ของการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

- นักศึกษาตระหนักถึงโทษและ
ร่วมกันสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 



๒. ขาดการจัดระบบฐานข้อมูลท่ีดี - จัดเก็บฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บฐานข้อมูลออนไลน์ 

งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๓. ขาดบุคลากรและศูนย์

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเฉพาะทาง 

- จัดหาอัตราก าลังด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเฉพาะทาง 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเฉพาะทาง 1 อัตรา 

งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 
 
 
 
 


