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P.1 ลักษณะองคการ : คุณลักษณะที่สําคัญของคณะคืออะไร 

 สภาพแวดลอมในการดําเนินการของคณะ 

 ความสัมพันธกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือ ฯลฯ 

 

 ก. สภาพแวดลอมของคณะ 

(1) หลักสูตรและบริการทาง

การศึกษาสําหรับนักศึกษา 

(หรือบริการดานอื่นๆ เชน 

วิจัย) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีหลักสูตรและบริการทางการศึกษาหลักๆ ไดแก 

หลักสูตรและบริการทางการศึกษาท่ีสําคัญ 

(main education programs and services) 

รูปแบบการจัดการ 

(delivery mechanism) 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาคาร 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม 

ปริญญาตรี (วิชาชีพ) 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท (โครงการพิเศษ) 

ปริญญาโท (โครงการพิเศษ) 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

บริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ไดแก 

 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนา

นักศึกษา 

 การฝกงานและประสบการณวิชาชีพ 

นอกจากน้ียังมีบริการอ่ืนๆ แกบุคคลท่ัวไป เชน 

 การอบรม-ปฏิบัติการ ใหความรูทางดานสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบแกชุมชนและสังคม 

 การใหคําปรึกษา เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) วัฒนธรรมในองคการ 

เปาประสงค วิสัยทัศน 

คานิยม พันธกิจ สมรรถนะ

หลัก (เกี่ยวของกับพันธกิจ

อยางไร) 

วัตถุประสงค • ผลิตสถาปนิกและนักออกแบบท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ 

• ผลิตนักวิจัยท่ีสรางองคความรูทางวิชาการ มุงเนนการแกปญหา

และพัฒนาทองถิ่น 

• ใหบริการทางวิชาการและชวยแกปญหาดานสถาปตยกรรม 

สภาพแวดลอมกายภาพ ชุมชน เมือง ชนบท การออกแบบ และ

พัฒนาผลติภัณฑ ใหแกภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ศึกษา คนควา วิจัย ทางสถาปตยกรรม การออกแบบ และสาขา

ท่ีเก่ียวเน่ือง 

• เปนแหลงศึกษาคนควาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดาน
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สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น ศิลปะและหัตถกรรม ในภูมิภาค 

วิสัยทัศน เปนสถาบันท่ีมีความเปนเลิศและเปนผูนําทางวิชาการในการบูรณา

การ อนุรักษสืบสานภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม การสรางสรรค

นวัตกรรม การออกแบบ สภาพแวดลอม ในทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ลุมนํ้าโขง และอาเซียน 

พันธกิจ คณะดําเนินการภายใตกรอบพันธกิจหลัก 4 ดานของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก การผลติบัณฑติ การวิจัยเพ่ือสราง

องคความรู การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม อยางไรก็ด ีดวยกรอบแนวคดิ วิสัยทัศน และ

วัตถุประสงคของคณะ ทําใหนําไปสูการบูรณาการพันธกิจดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเขาไปในพันธกิจดานอ่ืนๆ ทุกดาน และ

เกิดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธของคณะ ไดแก 

 ผลิตบัณฑิตโดยมีหลักสูตรท่ีใหความสําคัญกับสถาปตยกรรม

พ้ืนถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น มีการเรียนการสอนท่ีสัมพันธกับ

บริบทของทองถิ่น 

 วิจัยสรางองคความรูดานสถาปตยกรรม วัสดุ เมือง ชุมชน 

ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น และ 

 ใหบริการวิชาการและชวยแกปญหาแกสังคมในภูมิภาค บน

พ้ืนฐานของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

คานิยม การเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในอัตลักษณทองถิ่น ควบคูไปกับการ

สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของภูมิปญญา

ทองถิ่น 

วัฒนธรรม

องคกร 

ความใกลชิดผูกพันเปนกันเองระหวางบคุลากร และระหวาง

คณาจารยกับศษิย ทําใหเกิดปฏิสัมพันธไดท้ังท่ีเปนทางการและไม

เปนทางการ 

สมรรถนะ

หลัก 

 มีพ้ืนฐานท่ีเขมแข็งในการวิจัยดานสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นของ

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 มีบุคลากรสายผูสอนท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางดาน

สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีอาคารคอนข างสู ง เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค 
 

(3) กลุมผูปฏิบัติงาน ลักษณะ

โดยรวม การแบงกลุม-
กลุมผูปฏิบัติงานในคณะ แบงไดเปน 2 กลุมหลักๆ ไดแกบุคลากรสายผูสอน 51 
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ประเภท แรงจูงใจ 

ขอกําหนดพิเศษ ท่ีมีผลตอ

การบรรลุพันธกิจของคณะ 

คนและสายสนับสนุน 47 คน บุคลากรของคณะมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับพันธ

กิจลักษณะตางๆ ดังน้ี สายผูสอนมีคุณวุฒิสูง มีสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอก 25% 

มีตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 35% สายสนับสนุนประกอบดวย

บุคลากรท่ีมีประสบการณการและคนรุนใหมท่ีมีความคลองตัวสูง ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป 64% เปนบุคลากรระดับชํานาญการ 20% 

ความคาดหวังหลักของบุคลากรท้ังสองกลุม ไดแก ความม่ันคงและความกาวหนา

ในงาน ความเสมอภาคและเปนธรรมในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยใชเกณฑท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานในคณะ บรรยากาศการทํางานท่ีดี และความ

พรอมของสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีสายผูสอนยงั

มีความคาดหวังเพ่ิมเติมเร่ืองความเปนอิสระในการกําหนดภาระงาน สัดสวนภาระงาน

ท่ีเหมาะสม และการลดงานเอกสารท่ีไมจําเปนหรือซํ้าซอน ในขณะท่ีสายสนับสนุน

ตองการแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การช่ืนชม การใหกําลังใจ และการมีสวนรวมจาก

ผูบริหาร 

 

ตาราง 1.1. จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท 

 สายผูสอน สายสนับสนุน รวม 

ขาราชการ 25 15 40 

พนักงานมหาวทิยาลัย 21 13 34 

พนักงานราชการ - 1 1 

ลูกจางประจํา - 11 11 

ลูกจางช่ัวคราว 5 7 12 

รวม 51 47 98 

 

ตาราง 1.2. จํานวนบุคลากรสายผูสอน จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตาํแหนง

วิชาการ 

 อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย 

รวม 

ปริญญาตร ี 4 - - 4 

ปริญญาโท 24 10 - 34 

ปริญญาเอก 5 7 1 13 

รวม 33 17 1 51 

 

ตาราง 1.3. ขอกําหนดเฉพาะและแรงจูงใจ จําแนกตามกลุมผูปฏิบัติงาน 

กลุมผูปฏบิัติงาน ขอกําหนด แรงจูงใจ 
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สายผูสอน 

 

 คุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

 มีตําแหนงวิชาการ 

โดยเฉพาะระดับ รศ. ขึ้น

ไป (กลุม ง) 

 มีผลงานวิชาการ/วิจัย

อยางตอเน่ือง 

 เกณฑภาระงานและการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ตามประกาศ มข. 

 ความพรอมของทรัพยากร

พ้ืนฐานในการปฏิบตัิงาน 

วัสดุ ครุภัณฑ การเรียน

การสอน การวิจัย 

 โอกาสและการสนับสนุน

การพัฒนาตนเอง การ

อบรม การศึกษาตอ 

 การใหความสําคัญกับ

ความเช่ียวชาญของ

บุคลากร 

สายสนับสนุน  เกณฑภาระงานและการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ตามประกาศ มข. 

 ไมมีขอกําหนดเฉพาะ

เพ่ิมเติม 

 การสนับสนุนใหเกิด

ความกาวหนา การพัฒนา

ตนเอง 

 ความม่ันคงในงาน 

(ลูกจาง) 

 สวัสดิการ การตอบแทน 

(พนักงานราชการ) 

 การช่ืนชม ใหกําลังใจ และ

การมีสวนรวมจากผูบริหาร 
 

(4) ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ี

สําคัญ 
ทรัพยากรกายภาพท่ีสําคัญในการดําเนินการดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย

ของคณะ ไดแก หองสตูดิโอ อาคารปฏิบัติการดานเทคโนโลยีอาคาร อาคารปฏิบัติการ

และทดลองดานออกแบบอุตสาหกรรม หองปฏิบัติการงานไม  สิ่ งทอ และ

เคร่ืองปนดินเผา หองปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา 

 ดานอุปกรณ เคร่ืองมือ และ hardware ท่ีสําคัญไดแก เคร่ืองจักรเคร่ืองกล และ

เคร่ืองมือตางๆ ในหองปฏิบัติการตางๆ เชน หองปฏิบัติการงานไม เคร่ืองปนดินเผา สิ่ง

ทอ หองทดลองและปฏิบัติการดานเทคโนโลยีอาคาร อุปกรณตรวจวัดและเก็บขอมูล

ดานเทคโนโลยีอาคาร อุปกรณรังวัดและสํารวจ GIS เปนตน ซ่ึงอุปกรณเหลาน้ีเปน

ทรัพยากรสวนกลางของคณะท่ีใชรวมกันเพ่ือใหสามารถบรรลุพันธกิจทุกดาน 

เทคโนโลยีท่ีสําคัญท่ีคณะใชสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยไดแก

โปรแกรมและ software เฉพาะทางดานผังเมืองและเทคโนโลยีอาคาร ในดานการ

บริหารจัดการและพัฒนาองคการ เทคโนโลยีท่ีสําคัญไดแกระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีภายในคณะเพ่ือความสะดวกในการสืบคนขอมูลทางวิชาการ 

และคณะยังมีหนังสืออางอิงเฉพาะทางจํานวนมากในหองสมุด เพ่ือสนับสนุนการเรียน
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การสอน วิจัย และผลิตผลงานวิชาการ และเปนแหลงใหบริการทางการศึกษาแก

สาธารณะ นอกจากน้ียังมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการดวย 

 

 อาคารสถานท่ี Hardware 

Software 

ทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนรู 

การเรียนการ

สอน การวิจัย 

 สตูดิโอ 

 หองปฏิบัติการ

ออกแบบแยกตาม

สาขาวิชา 

 พื้นที่ทดลอง 

 หองสมุด หอง

คนควา หอง

บัณฑิตศึกษา 

 เครื่องกลใน

หองปฏิบัติการ 

 อุปกรณตรวจวัด

และเก็บขอมูล 

 อุปกรณรังวัดและ

สํารวจ 

 โปรแกรม

สนับสนุนการ

ออกแบบ 

 หนังสือและ

เอกสารอางอิง

เฉพาะทาง 

 ฐานขอมูลดิจิตอล 

ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการ 

 -  ระบบฐานขอมูล

เพื่อการบริหาร

จัดการ 

 - 

 

(5) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ ผูออกระเบียบ ประเด็นท่ีไดรับ

ผลกระทบ 

ดานการผลิตบัณฑิต 

 ขอบังคับสภาสถาปนิก วา

ดวยการรับรองปริญญา 

อนุปริญญาและ

ประกาศนียบัตรในการ

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม 

 ระเบียบคณะกรรมการสภา

สถาปนิก วาดวยการกําหนด

วัตถุประสงคและขอบเขต

หมวดวิชาของมาตรฐาน

วิชาการในสาขา

สถาปตยกรรมควบคุม 

 ขอบังคับสภาสถาปนิก วา

ดวยการออกใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

สภาสถาปนิก  มาตรฐานหลักสูตร

และการรับรอง

ปริญญาหลักสูตร

สถาปตยกรรมศา

สตรบัณฑิต (สถ.บ.) 

 คุณสมบัติของบัณฑิต

หลักสูตร สถ.บ. เพื่อ

การสอบเพื่อรับ

ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม 
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สถาปตยกรรมควบคุม สาขา

สถาปตยกรรมหลัก 

สถาปตยกรรมภายใน 

สถาปตยกรรมผังเมือง และ

ภูมิสถาปตยกรรม 

ดานการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และงานสรางสรรค 

 พรบ.ทรัพยสินทางปญญา 

 

 

 จรรยาบรรณการวิจัยใน

มนุษย 

 กรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การผลิตงาน

สรางสรรคและ

นวัตกรรม 

 เฉพาะกรณีที่มีการ

ทดลองที่อาจสงผล

ตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผูมีสวน

รวมในการทดลอง 

ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 พรบ.วิชาชีพสถาปตยกรรม 

พ.ศ. 2508 

 พรบ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 

 ขอบังคับสภาสถาปนิก วา

ดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ขอบังคับสภาสถาปนิก วา

ดวยการออกใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม 

สภาสถาปนิก  การใหบริการวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุมสาขา

สถาปตยกรรมหลัก 

สถาปตยกรรม

ภายใน 

สถาปตยกรรมผัง

เมือง และภูมิ

สถาปตยกรรม 
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 ข. ความสัมพันธระดับคณะ 

(1) โครงสรางและระบบธรร

มาภิบาล การรายงาน

ระหวางผูนําระดับสูงและ

คณะกรรมการบริหารของ

คณะ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีโครงสรางการบริหารท่ีแบงบทบาทหนาท่ีออกไดเปน 

2 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 เปนระดับนโยบาย ไดแก คณะผูบริหารสูงสุด ประกอบดวย

คณบดีและรองคณบดีทุกฝาย มีคณะกรรมการคณะเปนท่ีปรึกษาและกํากับดูแลการ

บริหารจัดการของคณะผูบริหาร ระดับท่ี 2 ไดแกระดับปฏิบัติ ประกอบดวยสายวิชา

และสํานักงานคณบดี มีผูบังคับบัญชาช้ันตนไดแกหัวหนาสายวิชาและเลขานุการคณะ 

ในการแบงสวนงานในระดับปฏิบัติยังแบงยอยออกเปนหลักสูตรและกลุมงาน 

รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหนากลุมงาน 1 

ระบบธรรมาภิบาลภายในคณะประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก ความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ความโปรงใสในการดําเนินการ และการปฏิบัติตอผูมี

สวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม + ธรรมาภิบาล 10 ดานตามเกณฑ QA 7.1 

(ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง รับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม 

การกระจายอํานาจ นิติธรรม ความเสมอภาค เนนฉันทามต)ิ 

คณะกรรมการประจําคณะ ติดตามการบริหารจัดการของคณะผูบริหารใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศน  

และเชิญประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเขารวมประชุมในการตัดสินใจ

เร่ืองท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงตอหลักสูตร 

ระบบการรายงาน ระหวางผูนําสูงสุดกับคณะกรรมการประจําคณะ กําหนดใหมี

การรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปงบประมาณละ 

3 คร้ัง ตามรอบการรายงานผลตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ รวมถึงการรายงานผล

การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษาดวย 

(2) สวนตลาด ประเภทผูเรียน 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความคาดหวังและความ

ตองการตอหลักสูตร บริการ

ทางการศึกษา และการ

ดําเนินการของคณะ 

สวนตลาด ประเภทผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ มาจากกลุมประชากร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหลัก ประเภทผูเรียนมาจากนักเรียนช้ันมัธยมปลาย

โดยมีวิธีการรับเขาท่ีหลากหลาย สวนใหญเปนนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะท่ีตอบสนองตอการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

 

ตาราง 1.4. การจําแนกสวนตลาดและความคาดหวัง 

ประเภท สวนตลาด ความคาดหวัง 

ผูเรียน ระดับปริญญาตรี นักเรียนชั้นมัธยมปลายและ

อาชีวศึกษา จากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือไมต่ํา

 โอกาสในการศึกษา 

 องคความรูที่ไดมาตรฐาน 

 คุณวุฒิสําหรับวิชาชีพ 

                                                             
1 แผนผังโครงสรางการบริหารและการแบงสวนงานในคณะ 
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กวา 50% 

ผูเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

สถาปนิก นักวิชาการ ผู

ปฏิบัติดานการผังเมือง 

เทศบาล องคกรบริหารสวน

ทองถิ่น ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 องคความรูที่ไดมาตรฐาน 

 ความรูสําหรับใชงานจริง 

 ทักษะดานการวิจัย 

 คุณวุฒิสําหรับวิชาชีพ 

 โอกาสความกาวหนาใน

งาน 

ผูรับบริการวิชาชีพ/งาน

ออกแบบ 

บุคคล หนวยงานราชการ 

องคกรเอกชน 

สถาบันการศึกษา ศาสนา 

สวนใหญในจังหวัดขอนแกน-

จังหวัดใกลเคียง และในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผลงานออกแบบที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐานทาง

วิชาชีพ 

 ความอนุเคราะหในการ

ใหบริการ (โดยเฉพาะใน

กรณีองคกรการกุศลหรือ

ศาสนา) 

ผูรับบริการวิชาการ การ

ใหความรู อบรม สัมมนา 

บุคคล หนวยงานราชการ 

องคกรเอกชน 

ผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจ 

ผูผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สวนใหญในจังหวัดขอนแกน

และใกลเคียง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 องคความรูใหมที่ทันสมัย 

ทันเหตุการณ 

 ศักยภาพในการพัฒนาตอ

ยอดงาน/ผลิตภัณฑ 

 

(3) คูความรวมมือ บทบาท 

กลไกการสื่อสารและ

ความสัมพันธ ขอกําหนด

ระหวางกัน 

คูความรวมมือ 
บทบาท 

ลักษณะความรวมมือ 

กลไกการส่ือสาร 

ความสัมพันธ ขอกําหนด 

ทางวิชาการ การเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต วิจัย 

 สภาคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรแหง

ประเทศไทย 

 สถาบันท่ีมี MOU ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา 

จัดกิจกรรมวิชาการรวมกนั 

เชน workshop นิทรรศการ 

การประชุมวิชาการ 

การทําขอตกลงความรวมมือ 

การรวมประชุม ทํากิจกรรม

รวมกัน รวมสนับสนุน

งบประมาณและบุคลากร 

 สมาคมสถาปนิกฯ สมาคม

นักออกแบบ 

 สภาสถาปนิก 

 TCDC 

จัดกิจกรรมวิชาการรวมกนั 

เชน workshop นิทรรศการ 

การบรรยายพิเศษ 

การรวมกจิกรรม รวมประชุม 

การเขารวมเปนสมาชิก ภาคี

ความรวมมือ 

 ศูนยวิจัยเฉพาะทาง เชน 

ศูนยวิจัยพหุลักษณฯ ศูนย

ทองเท่ียวฯ สนพ. 

ผลิตผลงานวิจัย ตํารา การสนับสนุนทุนวิจัย รวม

เปนกรรมการศูนย 

การใหบริการวิชาการ วิชาชีพ 
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 สมาคมสถาปนิกฯ สมาคม

นักออกแบบ 

 สภาสถาปนิก 

การประชาสมัพันธผลงาน 

การเผยแพรขอมูลและอบรม

ใหความรูทางวิชาชีพ 

การรวมกจิกรรม รวมประชุม 

การเขารวมเปนสมาชิก รวม

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ศูนยอุตสาหกรรมภาค 5 การใหบริการดานการ

ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ 

สรางและดําเนินโครงการ/

กิจกรรมดานการบริการ

วิชาชีพ 

การแตงต้ังเปนกรรมการ ท่ี

ปรึกษาทางวิชาชีพ การ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รวมกัน 
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P.2 สภาวการณของคณะ : สภาวการณเชิงกลยุทธของคณะเปนอยางไร 

 ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ 

 

 ก. สภาพดานการแขงขัน 

(1) จํานวนและประเภทของ

กลุมสถาบันอื่นท่ีมีหลักสูตร

และบริการในลักษณะ

เดียวกันหรือเปนคูเทียบ 

ระดับ ลําดับ ขนาดและการ

เติบโตของคณะเมื่อเทียบ

กับสถาบันอื่นๆ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน 1 ใน 21 ของคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลของสภาสถาปนิก และเปน 1 ใน 7 

ของสถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยูในกลุมสถาบันขนาดกลางเม่ือดูจาก

จํานวนบุคลากรและนักศึกษา เปนสถาบันในระดับภูมิภาคเพียงแหงเดียวท่ีเปดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาสถาปตยกรรมศาสตรโดยตรง 

 

ตาราง 1.5. จํานวนคณะสถาปตยกรรมศาสตรในประเทศไทย 

ระดับ จํานวน รายช่ือ 

ประเทศ 21 (จากฐานขอมูลสภาสถาปนิก) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (นครราชสีมา) 

มหาวิทยาลัยสุรนารี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

 

สภาพการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนพบวา ในภาพรวมคณะมีความ

เขมแข็งอยูในอันดับตนของภูมิภาค คูเทียบท่ีสําคัญไดแกคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ผังเมือง และนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงมีขนาดและบริบทในการ

ใหบริการใกลเคียงกับคณะ มีความเขมแข็งในบางประเด็นสูงกวาคณะ เชน 

 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอนท้ังหมด 8 หลักสูตร เปนหลักสูตรทาง

วิชาชีพ 5 หลักสูตร ทําใหมีความหลากหลายมากกวา (แตเปนระดับ

บัณฑิตศึกษาเพียง 2 หลักสูตร) 

 ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด บัณฑิตปริญญาตรีไดงานทํา 100% 

 คา นํ้าหนักผลงานวิชาการ ท่ีได รับการรับรองคุณภาพ สูงกว าคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเล็กนอย (มมส. 5.75 เทียบกับ 

มข. 5.13) 
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(2) ปจจัยกําหนดความสําเร็จ

ของคณะเมื่อเทียบกับ

สถาบันอื่น การ

เปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีจะ

กระทบสภาพการแขงขัน 

ปจจัยกําหนดความสําเร็จ ขอไดเปรียบ ปจจัยความเปล่ียนแปลง 

 คุณวุฒิอาจารย 

 ความเขมแข็งในระดับ

บัณฑิตศึกษาและการ

วิจัย 

 สัดสวน/จํานวนอาจารย

ที่มีวุฒิปริญญาเอก + 

ตําแหนงวิชาการ 

 หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา (ปริญญา

โท 3 หลักสูตร ปริญญา

เอก 1 หลักสูตร)  

 การเปดเสรีอาเซียน จะ

กระทบตอกรอบ

วิสัยทัศน การ

ดําเนินการ และ

ภาวะการแขงขัน 

 

(3) แหลงขอมูลเปรียบเทียบท่ี

สําคัญท้ังภายในและ

ภายนอกวงวิชาการ 

ขอจํากัดในการรวบรวม

ขอมูล 

แหลงขอมูลเปรียบเทียบท่ีสําคัญไดมาจากการลงนามขอตกลงความรวมมือเปน

เ ค รือ ข า ย กา รประ กั นคุณภา พกา รศึ กษา ร ว ม กับ สถ า บั น อ่ืน ใ นภู มิภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงกําหนดขอตกลงในการแลกเปลี่ยนขอมูลพ้ืนฐานและผลการ

ดําเนินการระหวางกัน นอกจากน้ี คณะยังใชขอมูลจากสภาวิชาชีพ สภาคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทย เปนขอมูลเพ่ิมเติม แตในสวนหลังน้ียังมี

ขอจํากัดเน่ืองจากไมไดมีการเก็บและปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอและไมไดมีการ

เผยแพรขอมูลใหเขาถึงไดงาย 

 

 ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ 

(1) อะไรคือความทาทายและ

ความไดเปรียบของคณะ

ดานการศึกษา การ

ดําเนินการ ทรัพยากรบุคคล 

ชุมชน อะไรคือความทาทาย

และความไดเปรียบท่ี

สอดคลองกับความย่ังยืน

ของคณะ 

 ประเด็นความทาทาย 

ดานบุคลากร  สัดสวนอาจารย/นักศึกษาตามเกณฑ 

 เงื่อนไขคุณสมบัติการรับสมัครอาจารย 

ดานกระบวนการ  การตอยอดงานบริการวิชาการใหเปนงานวิจัย-

ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพได 

 การปรับสมดุลภาระงานอาจารยใหเกิดผลงาน

วิชาการและงานวิจัยเพ่ิมขึ้น 

ดานงบประมาณ  งบประมาณจํากัด 

ด า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการ 

 ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ และ SCOPUS 

 การเปนท่ีรูจักและยอมรับระดับอาเซียน 
 

 

 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

(1) สวนประกอบท่ีสําคัญของ

ระบบการปรับปรุงผลการ
ระบบการประเมินผลท่ีสําคัญเปนสวนหน่ึงของวงจรการจัดทํายุทธศาสตรและ
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ดําเนินการ 

 การประเมินผล 

 การเรียนรูระดับคณะ 

 การสรางนวัตกรรมในการ

ดําเนินการ 

วางแผนกลยุทธของคณะ ซ่ึงประกอบดวย 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนกลยุทธ เ พ่ือการพัฒนาองคกรและปรับปรุงผลการ

ดําเนินการโดยใหความสําคัญกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา 

 การถายทอดและประเมินผลการดําเนินการ 

o การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปโดยคณะ

ผูบริหารและคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ 

o การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 การสรุปและทบทวนผลการดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองประจําปตามโครงสรางของ EdPEx 

กระบวนการเรียนรูและสรางนวัตกรรมระดับองคการ ไดแก 

 การสัมมนาหลักสูตรประจําป 

 โครงการวิจัยสถาบันและพัฒนางาน 

 โครงการ Arch KKU Show & Share ประจําป การประกวด good 

practice 

 

 

 

ตาราง 1.6. แผนผังโครงสรางการบริหารและการแบงสวนงานในคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจํา

คณะ 
ตัวแทนคณาจารย 

หัวหนาสายวิชา 

เลขานุการคณะ 

สายวิชาสถาปตยกรรม 

ปริญญาตรี 

 สถาปตยกรรม 

 ออกแบบอุตสาหกรรม 

ปริญญาโท 

 การวางแผนภาคและเมือง 

 เทคโนโลยีอาคาร 

 สถาปตยกรรม 

ปริญญาเอก 

 สถาปตยกรรม 

สํานักงานคณบดี 

 กลุมงานคลังและทรัพยสิน 

 กลุมงานจัดการศึกษา 

 กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา 

 กลุมงานพัฒนาวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ 

 กลุมงานพัฒนากายภาพ 

 

คณบดี 

+ 

รองคณบดี ฝายบริหาร/วิชาการ/วิจัย/วิเทศ

สัมพันธ/วางแผนและพัฒนา/พัฒนานักศึกษา 


