รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2557

ค ณ ะ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี
( ข อ มู ล ณ วั น ที่ 1 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 7 – 3 1 ก ร ก ฏ า ค ม 2 5 5 8 )

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2557 ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ซึ่งไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประกอบดวยผลการ
ดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับคณะ 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามรูปแบบและคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาที่สํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดกําหนด
คณะสถาปตยกรรมศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลและการรายงานการประเมินตนเองของคณะ ฉบับนี้
จะสามารถสะทอนผลการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติของแตละหลักสูตรภายในคณะ ไดอยางถูกตอง
และครบถวน เพียงพอสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายในใหกับผูประเมินคุณภาพได ตลอดจนสามารถให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณชนและผูมีสวนไดสวนเสียไดเปนอยางดี
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
16 ตุลาคม 2558

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ในกลุม ค2 คือเปนสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชาที่เนน
ระดับปริญญาตรี ในรอบปการศึกษา 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได
กําหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับ
หลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับคณะ 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ จําแนกเปน ตัว
บงชี้เกี่ยวกับปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 4 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) จํานวน 7 ตัวบงชี้
และตัวบงชี้เกี่ยวกับผลผลิต (Output) จํานวน 2 ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557
ตารางแสดงคาคะแนนเฉลี่ยขององคประกอบคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

คาคะแนนเฉลี่ย
1.60
2.22
0.743
0.66

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ
นอย
ปานกลาง
นอย
นอย

0

นอย

3
3
3.68

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5

ดีมาก

5
1.04
4
4

ดีมาก
นอย
ดี
ดี

องคประกอบคุณภาพ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริการของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คาคะแนนเฉลี่ยรวม

คาคะแนนเฉลี่ย
5
5
4

ผลการประเมิน/ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

4

ดีมาก

4
2.90

ดีมาก
ปานกลาง

ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)
จุดเดนของการดําเนินงาน
1. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยมูลคาสูง
2. มีการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
บริการวิชชาการที่นําไปใชประโยชนไดจริง ไดรับการยอมรับ
3.
4.

แนวทางเสริมจุดเดน
1. จัดทํา MOU กับหนวยงานภายนอก เพื่อใหไดเงิน
สนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง
2.
3.
4.

โอกาสที่ควรพัฒนา
1. เรงพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ
2.
3.
4.

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย และเรงรัดการ
ดําเนินการตามแผน
2.
3.
4.

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1
สวนที่ 2

สวนที่ 3
สวนที่ 4

บทสรุปผูบริหาร
บทนํา
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2556
แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพประจําป 2556
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2556
(Improvement Plan)

หนา
1
10
11
28
39
44
48
49
60

สวนที่ 1
บทนํา
1. ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
ชื่อหนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
ประวัติความเปนมาโดยยอ
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ไดกอกําเนิดสืบเนื่องมาจาก “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อป
พ.ศ. 2531 ซึ่งเปลี่ยนจากนามเดิม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ที่ไดรับการสถาปนาขึ้นจาก
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อป พ.ศ. 2518 ซึ่งถือกําเนิดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูจบ
การศึกษาในสายอาชีวศึกษาไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ป พ.ศ. 2533 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไดแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2533 และไดนําเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขออนุมัติหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา”(สกอ.)และสํานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.)
ป พ.ศ. 2534 คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรมเปนครั้งแรก ดําเนินการโดยภาควิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม สังกัดคณะ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และใชอาคาร 7 ภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายเปน
สถานที่ตั้งภาควิชาและจัดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชาง
เทคนิคสถาปตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (กส.) ให
การรับรองมาตรฐาน เขาศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 3 ป (เทียบโอนรายวิชา) นักศึกษารุนแรกมีจํานวน 60 คน
ป พ.ศ. 2537 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรมไดรับการรับรอง
จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (กส.)
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ป พ.ศ. 2538 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 ดวยวัตถุประสงคเพื่อดูแลรับผิดชอบและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาตางๆ ในสายวิชาสถาปตยกรรม
ป พ.ศ. 2541 มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (5ป) และจัดทํารางหลักสูตรใหม
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถาปตยกรรมภายใน (5 ป) และ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานกอสราง (4 ป)
ป พ.ศ. 2542 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถาปตยกรรมภายใน (5
ป) และเปดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานกอสราง (4 ป) รุนแรกทั้ง 2 หลักสูตร
ป พ.ศ. 2543 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดยายพื้นที่ดําเนินการ เขามาอยูภายในศูนยกลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใชอาคาร 1 ของคณะบริหารธุรกิจเปนสถานที่ตั้งและ
พื้นที่จัดการเรียนการสอน (ระหวางนั้นกําลังดําเนินการของบประมาณกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการใหมที่จะ
ใชเปนที่ตั้งถาวรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร) โดยในปดังกลาวเปดรับนักศึกษา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (5 ป) วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรม รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สายวิชา
ชางอุตสาหกรรม หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย-คณิต) และ / หรือเทียบเทา
ป พ.ศ. 2544 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน
อาคารสูง 8 ชั้น กอสรางภายในศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง 6) ในปนี้มีการเปดรับนักศึกษาที่จบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกใหการ
รับรองมาตรฐาน เขาศึกษาตอในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรม ตอเนื่อง
3 ป ภาคพิเศษ (เทียบโอนรายวิชา)
ป พ.ศ. 2546 มี ก ารเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าช า งเทคนิ ค
สถาปตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกใหการรับรองมาตรฐาน และมีประสบการณในการประกอบ
วิชาชีพ เขาศึกษาตอในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรม ตอเนื่อง 3 ป ภาค
สมทบ (เทียบโอนรายวิชา)
ป พ.ศ. 2547 คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชาดังนี้
1) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
1.1) หลักสูตร 5 ป

ภาคปกติ
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1.2) หลักสูตร 3 ป ตอเนื่อง

ภาคพิเศษ

1.3) หลักสูตร 3 ป ตอเนื่อง

ภาคสมทบ

2) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถาปตยกรรมภายใน หลักสูตร 5 ปภาคปกติ
3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานกอสราง หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ
ป พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถาปตยกรรมภายใน ไดผานการ
รับรองจากสภาสถาปนิกและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2548
ป พ.ศ. 2549 หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง (4ป)
ปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ป) วิชาเอกสถาปตยกรรมภายใน ตอมาอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะสถาปตยกรรมศาสตร 8 ชั้น กอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 จึงไดเปดใชอาคารเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนมา
ป พ.ศ. 2550 คณะสถาปตยกรรมศาสตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรมและสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548
ป พ.ศ. 2551 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (5 ป) ปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (5 ป)
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 ตอมามีการปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานกอสราง (4 ป)
ป พ.ศ. 2552 คณะฯไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนประธานสภาคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย ปที่ 12 และไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติภายใตหัวขอ “Survival through Design”
ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2553
ป พ.ศ. 2553 ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม และ
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)
ป พ.ศ. 2555 ไดรับอนุมัติหลักสูตรฯปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปดรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม (5 ป) และ สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (5 ป) ปรับปรุง พ.ศ. 2555
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ป พ.ศ. 2556 นําเสนอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม และ
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ตอสภาสถาปนิกเพื่อขอการรับรองปริญญา
2. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย และวัตถุประสงค
ปรัชญา (Philosophy)
มุงเนนการพัฒนากําลังคน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ เสริมสรางทุน
มนุษยที่มีมูลคาเพิ่มใหกับประเทศไทย และภูมิภาค
ปณิธาน (Determination)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนคณะวิชาชีพที่มีปณิธานมุงมั่นในการ
พัฒนาความรูใหเกิดความงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอมดานวิชาการ มุงเนนภาคปฏิบตั ิและเทคโนโลยี ควบคูกับ
การเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรม เปนที่ยอมรับในการประกอบวิชาชีพระดับประเทศและระดับสากล
อัตลักษณ
“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
เอกลักษณ
สรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อสรางแบรนดการผลิตผลงาน

ดวยศักยภาพบุคลากร
ใหมีชื่อเสียงระดับสากล

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1) จิตใจเปดกวาง มีมนุษยธรรม เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2) สามารถเชื่อมโยงความรูสาขาตางๆ กับงานทางดานสถาปตยกรรม
3) มีจินตนาการ ไดรับการฝกฝนทั้งวิธีวิทยาและเทคนิคการทํางาน สามารถเสนอทางออกของปญหาได
เปนอยางดี
วิสัยทัศน
มุงจัดการศึกษาและพัฒนาการวิจัยโดยใชหลักการของสหวิทยาการ (Multidisciplinary) เปนเครื่องมือ
(Means) เพื่อสรางความเป นเลิ ศในวิช าชีพทางดานสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งเนน การสรางจิต สํานึ กในดาน
สิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ และสังคม และวัฒนธรรม
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พันธกิจ
1. บริการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงกับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสูการผลิต การบริการสามารถ
ถายทอดตอสังคม
3. เป น ศู น ย ก ลางองค ค วามรู เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นการบริ ก ารวิ ช าการให กั บ หน ว ยงาน
การศึกษา และหนวยงานอื่น
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม ใหมีคุณคาตอสังคม
5. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเขาสูองคกรคุณภาพ
เปาประสงค
1. จิตใจเปดกวาง มีมนุษยธรรม เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. สามารถเชื่อมโยงความรูสาขาตางๆ กับงานทางดานสถาปตยกรรม
3. มีจินตนาการ ไดรับการฝกฝนทั้งวิธีวิทยาและเทคนิค การทํางาน สามารถเสนอทางออกของปญหาได
เปนอยางดี
4. วิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม
5. มนุษยและธรรมชาติเปนหุนสวน (partner) ของการออกแบบ
6. เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม สาขาวิชาอื่น และภาคธุรกิจ
7. นําความรูออกสูชุมชนและสังคม
8. สรางเครือขายการเรียนรูกับภาครัฐ/ธุรกิจ
9. นักศึกษาเรียนรูประสบการณการประกอบอาชีพอิสระ
10. สรางองคความรูจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนฐานคิดในการสรางความกลมกลืนระหวาง
วัฒนธรรม ชุมชน สังคม และสิ่งกอสราง
11. สรางบรรยากาศการทํางานที่ทันสมัย นําไปสูการเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
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3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร

4. รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
รายนามคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1) ผศ.ธีรวัลย
2) พ.ต.ท.สักรินทร
3) นายรณฤทธิ์
4) นายชาญณรงค
5) นายณัฏฐกฤษฏ
6) ผศ. วิทยา
7) นายสาโรช
8) นายปริญญา
9) นายนพศักดิ์
10) นางสาวชญาภา

วรรธโนทัย
เขียวเซ็น
ธนโกเศศ
แกนทอง
ศุภกรพินธคุปต
พิมลสิทธิ์
พระวงศ
มรรคสิริสุข
ฤทธิ์ดี
ทิมจําลองเจริญ

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม กรรมการ
หัวหนาสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
กรรมการ
กรรมการ
คณาจารยประจํา
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11) นายวรากร
12) นายกฤติน
13) นายอนุวัฒน
14) นางสาววลัญชรัก
15) นางสาวนฤมล

สงวนทรัพย
วิจิตรไตรธรรม
เติมเจิม
พุมชลิต
แสนเสนา

คณาจารยประจํา
คณาจารยประจํา
คณาจารยประจํา
คณาจารยประจํา
คณาจารยประจํา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
1) ผศ.ธีรวัลย
2) นางปณิตา
3) นายวิทยา
4) นายสาโรช
5) นายปริญญา
6) นายนพศักดิ์

วรรธโนทัย
สงวนทรัพย
พิมลศิทธิ์
พระวงศ
มรรคสิริสุข
ฤทธิ์ดี

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
หัวหนาสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
1) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5ป) สาขาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5ป) สาขาสถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6. จํานวนนักศึกษา
ลําดับ

1
2

สาขาวิชา

สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมภายใน
รวม

ปริญญาตรี
55 56
503 515
422 390
983 979

จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นป
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
57 54 55 56 54 55 56
471 321 792 -

-7-

รวม
54 55 56
515 471 471
390 321 321
983 979 792

7. จํานวนอาจารย
ลําดับ

ปการศึกษา

จํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อ ผศ. รศ. ศ.

อ

รวม

ปริญญาเอก

ผศ. รศ. ศ.

อ ผศ. รศ. ศ.

อ

ผศ. รศ. ศ.

1

2555

5

-

-

-

32 2

-

-

-

-

-

-

37

2

-

-

2

2556

5

-

-

-

34 3

-

-

-

-

-

-

39

3

-

-

3

2557

2

-

-

-

43.5 3

-

-

-

1

-

-

45.5 4

8. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ

คณะ

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จําแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรี

1 สถาปตยกรรมศาสตร
รวม

รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

55

56

57

54

55

56

54

55

56

54

55

56

9

9

10

-

-

-

-

-

-

9

9

10

9

9

10

-

-

-

-

-

-

9

9

10

9. ขอมูลพื้นฐานโดยยอ
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- งบประมาณแผนดิน
- งบประมาณเงินรายได
- แหลงงบประมาณภายนอก
รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น
งบประมาณที่ใชจา ยจริง
- งบบุคลากร
- งบดําเนินการ
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
- งบครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบประมาณที่ใชจายจริงทั้งสิ้น

11,631,300.00
6,743,400.00
10,596,608.00
28,971,308.00
29,985.80
7,774,926.87
1,960,470.00
1,566,211.00
6,641,380.00
17,972,973.67
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เงินเหลือจาย

10,998,334.33

อาคารสถานที่
จํานวนหองเรียน
จํานวนหองปฏิบัติการ

16 หอง
11 หอง
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
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องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมี
อาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ
รวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบงชี้

จํานวน 6 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6

คือ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคํานวณ
คาเฉลี่ย =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้ แตตองรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
ผลการดําเนินงาน :
ลําดับที่

หลักสูตร/ระดับ

องคประกอบที่ 1
(ผาน/ไมผาน)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
1.
สาขาสถาปตยกรรมภายใน
2.
สาขาสถาปตยกรรม
หลักสูตรระดับปริญญาโท
1.
2.
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
1.
2.
คะแนนที่ได

=

ผาน
ผาน

คะแนน
องคประกอบที่
2-6
2.31
2.13

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
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ระดับคุณภาพ

0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

= นอย
= ปานกลาง
= ดี
= ดีมาก

ปานกลาง
ปานกลาง

คะแนนผลการประเมิน

=

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
มากกวา
4.00

ผลการดําเนินงาน
ผานเกณฑมาตรฐาน 2 หลักสูตร

4.44
2

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง
2.22 คะแนน

ไมผา นเกณฑมาตรฐาน - หลักสูตร

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

 บรรลุ ผานเกณฑมาตรฐาน…….
 ไมบรรลุ หลักสูตร
ไมผา นเกณฑมาตรฐาน……
หลักสูตร

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ARCH1.1-1-01

= 2.22

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หนังสือการแจงผลตรวจการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

-13-

คะแนนประเมิน
ของ
คณะกรรมการ
…….…คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 1.2

อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุ มลึ กทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พัน ธกิ จ สํ าคั ญ ของสถาบัน ในการผลิต บัณ ฑิต ศึ กษาวิ จัย เพื่ อติ ดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40
ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80
ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
=
จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกX100
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไดคะแนนเต็ม5

x5

หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุใหคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย
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ผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ

39

42

50.5

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

0

0

3

รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

0

0

5.94

เกณฑคะแนนการประเมิน =

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
40

คะแนนผลการประเมิน

=

5.94
40

x 5

x 5

= 5.94

= 0.743

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 30 รอยละ 5.94

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมินตนเอง

0.743 คะแนน รอยละ…………….

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ARCH1.2-1-01
ARCH1.2-1-02
ARCH1.2-1-03

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารลาศึกษาตอของอาจารยวรากร สงวนทรัพย
เอกสารลาศึกษาตอของอาจารยจิราวรรณ ศิริวนิชกุล
เอกสารวุฒิการศึกษาของ ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี
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คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
...........คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 1.3

อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า คณะที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า คณะที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 100
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการx 5
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงอาจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหนงศาสตราจารย
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
-16-

ปการศึกษา
2555
39

ปการศึกษา
2556
42

ปการศึกษา
2557
50.5

37
2

40
2

46.5
4

2

2

4

เกณฑคะแนนการประเมิน =

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีตําแหนงทางวิชาการ
60

คะแนนผลการประเมิน

=

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 35 รอยละ 7.92

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

7.92
60

x 5

คะแนนประเมิน
ตนเอง
0.66 คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ARCH1.3-1-01
ARCH1.3-1-02

= 7.92

= 0.66

ผลการตรวจประเมิน คะแนนประเมินของ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
รอยละ……………
............คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประกาศรับรองตําแหนงทางวิชาการของ ผศ.วิทยา พิมลสิทธิ์
ประกาศรับรองตําแหนงทางวิชาการของ ผศ. ดร. วชิระ แสงรัศมี
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x 5

ตัวบงชี้ที่ 1.4

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารย ที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู
การวางแผนตางๆ เชน การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดสวนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑการประเมิน
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน
และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาและต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ5 คะแนน และใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางศดังนี้
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามา
เทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรดังนี้เพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
2. คํานวณคา FTES โดยใชสตู รคํานวณดังนี้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)=

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจํา
นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + ( 2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี + ( 1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
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สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา
กลุมสาขา
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรกายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
5. เกษตร ปาไมและประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
7. นิติศาสตร
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
10. สัมคมศาสตร/มนุษยศาสตร

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตออาจารยประจํา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคํานวณ
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร
คารอยละ= สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เกินจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน

X 100

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้
2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10
คิดเปน 5 คะแนน
2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20
คิดเปน 0 คะแนน
2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้
คะแนน =

(20 – คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 1) X 5
10

ผลการดําเนินงาน :
ขอมูล
1.จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2.จํานวนอาจารยประจํา
3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปที่เปนจริง
(FTES : จํานวนอาจารย)
4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน
5.คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ
6.คะแนนที่ได
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ผลการดําเนินงาน
792
49.5
616.89/49.5 = 12.462
8:1
55.775
0

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

4 คะแนน สัดสวนตามขอ3 =
12.462
รอยละคาความแตกตาง =
55.775

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ARCH1.4-1-01

คะแนนประเมิน
ตนเอง
0 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน
คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการ
สัดสวนตามขอ3
............คะแนน
= …………
รอยละคาความแตกตาง
=……………………………..

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ตารางการคํานวณคา FTES
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดตัวบงชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนักศึกษาเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต
จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูล
การฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกาโดยการใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที่มี
คุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากข อ 4 มาปรับปรุ งพัฒ นาการใหบ ริการและการให ขอมูล เพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ตน กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
  1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
ผลการดําเนินงาน
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการดําเนินการดานการใหคําปรึกษาตามระบบกลไกที่กําหนดไว ดังนี้
1.1สงคณาจารยเขารวมโครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยอาจารยทุก
ทานตองผานการอบรมอาจารยที่ปรึกษา
1.2 คณะฯ เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา แกรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เพื่อจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา โดยการเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาตองพิจารณาตามความเหมาะสม
ของสัดสวนระหวางจํานวนนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
1.3แจงคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหอาจารยแตละทานทราบวาเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษา
กลุมใด
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1.4อาจารยที่ปรึกษาแตละทานตองแจงวัน เวลา การใหคําปรึกษาแกอาจารยประจําหลักสูตร
โดยกําหนดใหอาจารยตองมีเวลาในการใหคําปรึกษาสัปดาหละ 6 ชั่วโมง
1.5จัดทําเปนประกาศแจงวัน เวลา หรือตั้งตั้งกลุมในสื่อออนไลน (Facebook) สําหรับการติดตอ
ประสานงาน ใหคําปรึกษาของอาจารยแตละทาน เพื่อนัดหมายในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาใน
หองพักอาจารย
1.6ใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอื่น ๆ แกนักศึกษาและบันทึกในแบบฟอรมการใหคําปรึกษา
คณะฯ มีการกําหนดหนาที่ของที่ปรึกษาอยางชัดเจน มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
สําหรับนักศึกษาที่เขาเรียนในปการศึกษา 2557 จํานวน 20 คน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับจํานวนนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ
และดานอื่นๆ แกนักศึกษา มีการกําหนดวัน เวลา ที่นักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยที่ปรึกษา
และแจงนักศึกษาทราบ กําหนดชองทางการสื่อสารกับนักศึกษาโดยวิธีตาง ๆ เชน ทางสื่อ
ออนไลน เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขามาพบอาจารยที่ปรึกษาไดงายขึ้น สะดวกขึ้น มีการเก็บ
ขอมูลของนักศึกษาแตละคนและใหความสนใจเปนพิเศษแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา โดยให
คําปรึกษาดานการลงทะเบียนเรียน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาแตละคนจะให
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกัน หาวิธีการในการใหคําปรึกษาเพื่อทํา
ใหงานดานการปรึกษาของอาจารยแตละทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้คณะฯ โดยฝายพัฒนานักศึกษามีการจัดทําคูมือนักศึกษา ซึ่งมีขอมูลที่เปน
ประโยชนแจกใหกับนักศึกษาทุกคน
และมีอาจารยแนะแนวที่พรอมใหคําปรึกษาในดาน
ทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพ เมื่อสิ้นปการศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการดาน
ตางๆ ในสวนของมหาวิทยาลัย มีแผนกงานแนะแนว ที่นักศึกษาสามารถเขาไปปรึกษาปญหา
ตางๆ ไดทุกวัน
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ทางคณะฯมีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนใหแกนักศึกษาผานชองทางตาง ๆ ประกอบดวย
1. ปายประชาสัมพันธ
2. ชองทางสื่อออนไลน Facebook คณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี / มหาวิทยาลัย
โดยการประชาสัมพันธแหลงงานตาง ๆ ที่ตองการสายงานอาชีพของนักศึกษา
ประชาสัมพันธการประกวดแบบจากหนวยงานตาง ๆ แนะนําโครงการอบรมสัมมนาจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21
2. นํานักศึกษาเขาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชาแนวคิดในงานสถาปตยกรรม ภาคการ
เรียนที่ 2/2557 ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 จํานวนนักศึกษา
เขาดูงานทั้งหมด 40 คน อาจารยผูดูแล 3 คน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปญโญ เพื่อสามารถนําองคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตอไป
3. นํานักศึกษาเขาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชาแนวคิดในงานสถาปตยกรรม ภาคการ
เรียนที่ 2/2557 ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 จํานวนนักศึกษา
-22-













เขาดูงานทั้งหมด 47 คน อาจารยผดู ูแล 3 คน ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศจีน เพื่อ
สามารถนําองคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตอไป
4. นํานักศึกษาเขาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชาแนวคิดในงานสถาปตยกรรม ภาคการ
เรียนที่ 2/2557 ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ในวันที่ 4 เมษายน 2558 จํานวนนักศึกษาเขา
ดูงานทั้งหมด 95 คน อาจารยผูดูแล 3 คน ณ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสามารถนําองคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตอไป
นอกจากนี้ ยังไดมีกิจกรรมตางๆ โดยใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับประเทศ ในโครงการ
ตางๆ ดังนี้
1. เขารวมโครงการ [ TOY ARCH ] Thesis of the year 2015
2. โครงการ DEGREE SHOW 2015
- นายวิสุทธิ์ นุชนาบี ผานเขารอบ Live presentations 20 คน
3. เขารวมโครงการ ARCHIPRIX MADRID 2015
- นายอภิเกียรติ เจริญสุทธิโยธิน
คณะฯ มีงบประมาณใหนักศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยนักศึกษามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมงานประเพณีตางๆ ฯลฯ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงาน
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการจัดอบรมเตรียมความพรอมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพแกศิษยเกา

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ

4 ขอ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

3 คะแนน

............ขอ

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
..........คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ARCH1.5-1-01 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา เอกสารหนาที่ของที่ปรึกษา ตารางการใหคําปรึกษา
ARCH1.5-1-02 จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ในชองทางตาง ๆ เชนทางสื่อออนไลน
ARCH1.5-1-03 โครงการนํานักศึกษาเขาศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ สงเสริมองคความรู ประสบการณ เตรียม
ความพรอมเมื่อสําเร็จการศึกษา
ARCH1.5-1-04 นักศึกษาเขารวมการแขงขันในระดับประเทศ ในโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและเตรียม
ความพรอมกับการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจ กรรมเสริ มหลักสูตรที่ ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ผูเ ขารวมจะมี
โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ที่ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก
(1) คุ ณธรรม จริ ย ธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญ ญา (4) ทักษะความสัมพัน ธร ะหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปน
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนและจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจั ดกิจ กรรมพั ฒ นานักศึกษา ใหดําเนิน การกิจ กรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ตน กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและจัดกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ทางสโมสรนักศึกษาและคณาจารยฝายพัฒนานักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร รวมกัน
จัดทําแผนงานกิจกรรมประจําป โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ใหครอบคลุมและครบถวนทั้งดาน
การสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย การสงเสริมกิจกรรม
ดานกีฬาและสุขภาพ
การบําเพ็ญประโยชน
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการในการจัดทําแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมีผูนํานักศึกษาและตัวแทนของแตละฝายเขารวมประชุม
กับอาจารยฝายพัฒนานักศึกษาตามกรอบนโยบายของคณะฯ
2. จัดทํารางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ
กําหนดวัน เวลาในการจัดกิจกรรม
3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ
4. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
5. สรุปแผนการจัดกิจกรรม
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินการกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ 5 ประการ ให ค รบถ ว น
ประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดําเนินงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
1.กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการสงเสริมความมีจิตสาธารณะแกนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
2. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมความรูและทักษะทางปญญา
- จัดโครงการติววิชาความถนัดพื้นฐานทางสถาปตยกรรม ใหกับนักศึกษาใหม ในชวงกอนเปด
เรียน โดยใหทางรุนพี่จากสโมสรนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูดูแลและไดทําการติว
นักศึกษาใหม เปนเวลา 3 วัน
- นํานักศึกษาเขาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดลําปางและ
จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 จํานวนนักศึกษาเขาดูงานทั้งหมด 65 คน
อาจารยผูดูแล 7 คน เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดลอมของพื้นที่ตางๆ และใหตระหนักถึงคุณคาการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุของ
ไทย
- โครงการนิทรรศการเผยแพรผลงานนักศึกษา ณ เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
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3. กิจกรรมเสริมสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- โครงการครอบครูชาง/ ไหวครู คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2557
- โครงการศิลปจุม ประจําป 2557
- โครงการกีฬาสี และ กีฬา ARCH CUP คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- โครงการละครสถาปตย ประจําป 2557
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ทางคณะสถาปตยกรมศาสตร มีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ใน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อชี้แจงขอมูลตางๆที่จําเปนกับนักศึกษาในการเขามาศึกษาที่คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ทั้งเรื่องวิชาการ พัฒนานักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
ผลการดําเนินงาน
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ

3 ขอ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
3 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ
............ขอ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
..........คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ARCH1.6-1-01 แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ARCH1.6-1-02 โครงการสงเสริมความมีจิตสาธารณะแกนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ARCH1.6-1-03 โครงการติววิชาความถนัดพื้นฐานทางสถาปตยกรรม ใหกับนักศึกษาใหม ในชวงกอนเปด
เรียน
ARCH1.6-1-04 นํานักศึกษาเขาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดลําปางและ
จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558
ARCH1.6-1-05 โครงการนิทรรศการเผยแพรผลงานนักศึกษา ณ เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
ARCH1.6-1-06 - โครงการครอบครูชาง/ ไหวครู คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2557
- โครงการศิลปจุม ประจําป 2557
- โครงการกีฬาสี และ กีฬา ARCH CUP คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- โครงการละครสถาปตย ประจําป 2557
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 1
จุดเดน
1. มีแนวโนมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในทิศทางที่ดีขึ้น
2. มีการจัดการบริการนักศึกษาและทิศเกาที่มีคุณภาพ สงผลตอการสรางเครือขายของรุนพี่-รุนนอง และ
คณะ ทําใหเกิดความเขมแข็งในการพัฒนาองคความรูนอกหองเรียนแกนักศึกษา
3.
แนวทางเสริมจุดเดน
1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และสรางระบบกลไกการ
ผลักดัน และติดตามการพัฒนาอาจารยเรียนตอหรือทําผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม และกระบวนการจัดกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบและครบถวน
เพื่อนํามาใชในการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา
2.
3.
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
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องคประกอบที่ 2
การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
พรอมของแต ละสถาบัน อยางไรก็ ตาม ทุกสถาบันอุ ดมศึกษาจําเปนต องมีพัน ธกิจนี้ เปนส วนหนึ่ งของพันธกิ จ
สถาบัน ดังนั้ นจึ งต องมี ระบบและกลไกควบคุมใหส ามารถดําเนินการในพัน ธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภ าพและ
คุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะ
ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวน
รวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
ตัวบงชี้

จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้ง
การสนั บสนุ น ด านการจัดหาแหล งทุ น วิจั ย และการจัดสรรทุน วิจัย จากงบประมาณของสถาบัน ใหกับบุคลากร
สงเสริ มพั ฒ นาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับ สนุน ทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง
เหมาะสม ตลอดจนมี ร ะบบและกลไกเพื่ อชว ยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- ห องปฏิ บั ติก ารหรื อห องปฏิ บัติ งานสรางสรรค หรือหนว ยวิ จัย หรือศูน ยเครื่ องมือ หรือ ศูน ยใ ห
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชนการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจยั หรืองานสรางสรรค
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
ตน กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรใชระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยผานทางเว็บไซตของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- คณะเบิกจายงบประมาณงานวิจัยผานทางระบบ ERP ซึ่งทําใหสามารถตรวจสอบการ
เบิกจายและเรงรัดการดําเนินโครงการวิจัยไดทันเวลส




2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งาน
สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชนการจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจั ดให มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย รับเชิ ญ (Visiting
professor)
ผลการดําเนินงาน
- คณะไดรับงบประมาณปรับปรุงหองเรียน AR301 เปนหองปฏิบัติงานพลังงานและ
SCRAB LAB
- มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ วารสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
เพื่อใหบริการในหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการเชิญ Visiting Professor จาก TU Delft มาบรรยายเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2558
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรสงอาจารยจํานวน 3 ทาน เขาอบรมนักวิจัยหนาใหม





3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจยั หรืองานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดสรรงบประมาณวิจัยประจําป 2557 ดังนี้
- งบประมาณวิจัยเงินงบประมาณแผนดิน 2,061,500 บาท
- งบประมาณวิจัยเงินรายได 1,982,980 บาท





4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดสรรงบประมาณรายไดประจําป 2558 เพื่อใหอาจารย
จํานวน 5 ทาน เขารวมการประชุมวิชาการ “ภูมิปญญาพื้นถิ่นสรางสรรคเมืองเชียงใหม”
ระหวางวันที่ 3-4 เมษายน 2558
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ตน


กก






เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
ผลการดําเนินงาน
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการเชิญ Visiting Professor จาก TU Delft มาบรรยายเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2558
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรสงอาจารยจํานวน 3 ทาน เขาอบรมนักวิจัยหนาใหม
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการเผยแพรผลงานของ ผศ. สรชา ไววรกิจ ที่ไดรับรางวัล
เหรียญเงินในการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งสิ่งประดิษฐ ณ ประเทศเกาหลีใต ผานทาง
www.arch.ac.th
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อชว ยในการคุ มครองสิทธิ์ของงานวิจั ย หรืองานสรางสรรคที่ นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรใชระบบของศูนย TLO ในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ

6 ขอ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ
............ขอ

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
..........คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ARCH2.1-1-01 หนาเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ARCH2.1-1-02 หนาระบบ ERP
ARCH2.1-1-03 ภาพถายหองปฏิบัติงานพลังงานและ SCRAB LAB
ARCH2.1-1-04 เอกสารจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ วารสาร
ARCH2.1-1-05 ภาพถายการบรรยายของ Visiting Professor จาก TU Delft เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
ARCH2.1-1-06 เอกสารสงอาจารยจํานวน 3 ทาน เขาอบรมนักวิจัยหนาใหม
ARCH2.1-1-07 เอกสารสรุปโครงารวิจัยปงบประมาณ 2557 พรอมจํานวนเงินสนับสนุน
ARCH2.1-1-08 เอกสารการเบิกจายงบประมาณเพื่อใหอาจารยเขารวมการประชุมวิชาการ “ภูมิปญญาพื้น
ถิ่นสรางสรรคเมืองเชียงใหม” ระหวางวันที่ 3-4 เมษายน 2558
ARCH2.1-1-09 หนาเว็บไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการเผยแพรผลงานของ ผศ. สรชา ไววรกิจ
ARCH2.1-1-10 หนาเว็บไซตศูนย TLO
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดตัวบงชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนั บสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิ ภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่
แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปตอคน
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สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ
คะแนนที่ไดในระดับคณะ=คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษา
ตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ
ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานการแบ งสั ด ส ว นเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ซึ่ ง อาจเป น หลั ก ฐานจากแหล ง ทุ น หรื อ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐาน ใหแบงตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารยป ระจํ าหรือนักวิจัย แตไม สามารถนับเงินโครงการวิจัย สถาบัน ที่บุคลากรสายสนั บสนุนที่ไมใช
นักวิจัยเปนผูดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน :

ขอมูล
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดไมนับรวมผูล าศึกษาตอ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยตอหัว
คะแนนทีไ่ ด
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั
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ผลการดําเนินงาน
49. 5
4,044,480
9,588,584
13,633,064
275,415.43
5
= 275,415.43

คะแนนผลการประเมิน =

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมาย
4 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
275,415.43 บาท

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
x 5 = 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ARCH2.2-1-01 เอกสารสรุปเงินวิจัย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

ผลการตรวจประเมิน คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ ของคณะกรรมการ
......................บาท ..............คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
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ตัวบงชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานที่มีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่
ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการตํารา
หรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดย
มีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
x5
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศของ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผ ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบั นอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ
การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการสําหรับ การเผยแพรผ ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต สถาบั น
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Bell’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
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การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
* ผลงานสร างสรรค ทุกชิ้ นต องผ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป ระกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
ผลการดําเนินงาน :

ประเภทงาน
0.20

0.40

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ
1
จํานวนงานสรางสรรคที่เผยแพร
รวมทั้งหมด
1

0.60
1
4
5

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00

ผลรวมถวงน้ําหนัก

3

ขอมูล
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดไมนับรวมผูล าศึกษาตอ
รวมคะแนนถวงน้ําหนักงานวิจยั ตีพิมพและงานสรางสรรค
รอยละผลรวมถวงน้าํ หนักตออาจารยประจํา
คะแนนทีไ่ ด

ผลการดําเนินงาน
49.5
6.2
12.525
1.044

รอยละผลรวมถวงน้ําหนัก = ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ทั้งหมด

คะแนนผลการประเมินในปนี้ =

0.8
5.4
6.2

x 100

รอยละผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั x 5
= 1.044
รอยละผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

3.51 คะแนน รอยละ 12.525

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1.044 คะแนน
รอยละ...................
..............คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ARCH2.3-1-01 ตารางสรุปผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/ เผยแพร คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2
จุดเดน
1. มีจํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยตอหัวอาจารยเปนมูลคาสูง
2.
3.
แนวทางเสริมจุดเดน
1. ควรมีการสรางความเขมแข็งในเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัย เชนมีการทํา MOU รวมกันกับ
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากภายนอกในปจจุบัน
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพอยูในเกณฑต่ํา
2.
3.
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรวิเคราะหปญหาการตีพิมพผลงานวิจัย และดําเนินการจัดหามาตรการ เชน การจัดโครงการอบรม การ
ใหเงินสนับสนุน หรือการจางผูเชี่ยวชาญมาชวย edit ผลงานเพื่อตีพิมพ
2.
3.
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องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดย
ใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง
รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปน
แหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถาม
ตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริหารทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับ
ประโยชนในดานตางๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการ
บูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบัน จากการ
ใหบริการทางวิชาการดวย
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป
ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมี
ประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
ตน กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัว
บงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดําเนินงาน
1) คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการวิเคราะหการดําเนินโครงการบริการวิชาการที่ผานมา
แล ว นํ า มากํ า หนดตั ว บ ง ชี้ พั น ธกิ จ ด า นการบริ ก ารวิ ช าการจํ า นวน 5 ตั ว บ ง ชี้ ซึ่ ง
คณะกรรมการประจําคณะไดใหความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2556 หอง
ประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร วันจันทรที่ 2 ธันวาคม
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ตน

กก

เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน









3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
ผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สูชุมชนผูมีรายไดนอยภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปที่1 ประจําป 2558 เปนโครงการ
ที่จัดขึ้นเพื่อ สงเสริม และพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง จากศักยภาพ ความรูภูมิปญญา
พื้นบาน และความเข็มแข็งของวัฒนธรรมชุมชน ที่เปนพื้นฐานดั้งเดิมของสังคมไทย โดยการสงเสริม
ทางวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางโอกาสในการมีบานของชุมชนผูมีรายไดนอย
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกชุมชนในการพึ่งพาตนเอง โดยการฟนฟูความรูภูมิปญญาพื้นบาน และ
วัฒนธรรมชุมชน









4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
จากตัวบงชี้ทั้งสิ้น 5 ตัวบงชี้ คณะสถาปตยกรรมศาสตรสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายทุกตัว
บงชี้ คิดเปนรอยละ 100
5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม





2556
2) เมื่ อ ได รั บ การอนุ มั ติ แ ผนงานบริ ก ารวิ ช าการแล ว จึ ง นํ า มากํ า หนดโครงการ และ
ผู รั บ ผิ ดชอบโครงการดําเนิน การสํารวจความตองการของชุมชนเปาหมายเพื่อเสนอ
คณบดีอนุมติแผนการดําเนินโครงการ
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา
ชุมชน หรือสังคม โดยไดดําเนิน โครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สูชุมชนผูมีรายไดนอย
ภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป
ที่1 ประจํ าป 2558 โดยบูร ณาการกั บวิช า 10-124-305 การวางผังโครงการ วิช า 10-126-405
การตรวจและควบคุมงานกอสราง และวิชา 10-221-203 การเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 1

6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สูชุมชนผูมีรายไดนอยภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปที่1 ประจําป 2558 เปนโครงการ
ที่เกิดจากการบูรณาการรวมจากทุกๆคณะฯ และวิทยาลัย ใน มธร.ธัญบุรี

-41-

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
5 ขอ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
4 คะแนน

ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
.............ขอ
..............คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ARCH3.1-1-01 แผนการบริการวิชาการประจําปที่2557 โดยกรรมการคณะฯ
ARCH3.1-1-02 เอกสารโครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สูชุมชนผูมีรายไดนอย ภายใต
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป
ที่1 ประจําป 2558
ARCH3.1-1-03 คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินงาน โครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สูชุมชนผู
มีรายไดนอยภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยคณะฯ
ARCH3.1-1-04 มคอ.3 วิชา 10-124-305 การวางผังโครงการ
วิชา 10-126-405 การตรวจและควบคุมงานกอสราง
วิชา 10-221-203 การเขียนแบบสถาปตยกรรมภายใน 1
ARCH3.1-1-05 เอกสารสรุปรายงานผล โครงการเสริมคุณภาพชีวิต สานวัฒนธรรม สูชุมชนผูมีรายได
นอย ภายใตโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปที่1 ประจําป 2558
ARCH3.1-1-06 คําสั่งแตงตั้งกรรมการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยฯ
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 3
จุดเดน
1. มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสามารถ ทํางานบริการวิชาการไดครอบคลุมความตองการ
2. มีเครือขายนักวิชาการ และนักพัฒนาที่พรอมชวยเหลือ และใหคําปรึกษา
แนวทางเสริมจุดเดน
1. สนับสนุนความสะดวกในดานการทํางาน และลดภาระงานดานอื่น
2. สนับสนุนการทํางานเครือขายรวมกับหนวยงานภายนอก เพื่อความรวมมือในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระยะเวลาในการทํางานมีคอนขางจํากัด มีภาระงานหลายดาน
ขัอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สนับสนุนความสะดวกในดานการทํางาน และลดภาระงานดานอื่น
2. สนับสนุนการทํางานเครือขายรวมกับหนวยงานภายนอก เพื่อความรวมมือในอนาคต
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องคประกอบที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้ งมีการจัดกิ จกรรมที่ฟน ฟู อนุ รักษ สืบสาน พัฒ นา เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6– 7 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
ตน กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
  1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคําสั่งแตงตั้ง
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
  2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการป ประจําป 2557 โดยกําหนดตัวบงชี้ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1
ตัวบงชี้
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ตน กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
  3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และติดตามผลดําเนิน
โครงการ โดยรายงานคณะกรรมการประจําคณะเปนระยะ
  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการมีการติดตามของตัวบงชี้ของแผนศิลปวัฒนธรรมจากตัวบงชี้ทั้งหมด 1 ตัวบงชี้ คณะ
สถาปตยกรรมดําเนินการไดตามเปาหมาย รอยละ 100
  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
จากตัวบงชี้การดําเนินกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีอยูเพียงตัวบงชี้เดียวนั้น คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรไดวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดดานตางๆ ทําใหพบวา ในการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น มีความสอดคลองกันในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงได
นําเอามาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม และตัวบงชี้การดําเนินโครงการในป 2558 ซึ่งเปนการดําเนิน
โครงการรวมบนเครือขายความรวมมือระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร กับมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ ซึ่งทําใหสามารถตอบตัวชี้อื่นๆ ในดานความ
เปน Internationalization ไดดวย
  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ผลการดําเนินงาน
มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการรักษพื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย:
พิทักษศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนาและศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ในงานสถาปนิกป 58
ในระหวางวันที่ 28 เม.ย – 3 พ.ค 58
  7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

5 ขอ

6 ขอ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
5 คะแนน
...............ขอ
...........คะแนน
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ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ARCH4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ARCH4.1-1-02 คําสั่งแตงตั้งหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ARCH4.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการป ประจําป 2557
ARCH4.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ARCH4.1-1-05 เอกสารโครงการรักษพื้นถิ่นสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย:พิทักษศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุง
ศาสนาและศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 4
จุดเดน
1. มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก
ใหเปนหนวยอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประจําจังหวัด และมีการบูรณาการทั้งกับกิจกรรมนักศึกษา และการ
เรียนการสอน
2.
3.
แนวทางเสริมจุดเดน
1. ควรมีการตอยอด และสรางภาคีเครือขายในการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดการนําผลการติดตามตัวบงชี้การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
2.
3.
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามตัวบงชีข้ องแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และตัวบงชี้ของ
โครงการแตละโครงการ และนําไปปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผน การดําเนินโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.
3.
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องคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ
กํากั บ ดูแลการทํ า งานของสถาบั น ใหมีป ระสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริห ารจัดการดานตางๆ ใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรั พ ยากรทั้ ง หมด ฯลฯ เพื่ อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว โดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
ตัวบงชี้

จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่ 5.1

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การกํ า กั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ ต ามพั น ธกิ จ กลุ ม สถาบั น และ
เอกลักษณของคณะ

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผานคณะ ดังนั้น
คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและ
กลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคา
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจน
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่น
ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
6. การกํากับติดตามการบริหารและพัมนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของคณะที่ ไ ด ป รั บ ให ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพเป น ส ว นหนึ่ ง ของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
ตน
กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการประจําคณะมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558
ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2556 เพื่อนําขอสรุปมาเปนแนวปฏิบัติใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งเปนแผนกลยุทธของคณะ โดยมีการวิเคราะหนโยบายระดับชาติ
และระดับสถาบัน ควบคูกับการวิเคราะหจุดออน – จุดแข็ง (SWOT) ของคณะ โดยมี
การกําหนดวิสัยทัศน ที่สอดคลองกับพันธกิจ และจุดแข็งของคณะ รวมถึงกําหนด
เอกลักษณและอัตลักษณของบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่สอดคลองกับ
นโยบายดาน Hands on ของมหาวิทยาลัย
3) มีการประชุมเพื่อใหอาจารยรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และตัวบงชี้ของแผน
4) คณะกรรมการจัดทําแผน นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 ตอ
คณบดีผานรองคณะบดีฝายบริหารและวางแผนเพื่อนําเขาคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
5) คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 25572560 ในการประชุทครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560
ผานกองนโยบายและแผน เพื่อเสนอผูบริหารรับดับสถาบันเห็นชอบ





6) คณะกรรมการจัดทําแผน ไดนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ มาจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินโครงการ
ตางๆ ของคณะ
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
ผลการดําเนินงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดนําขอมูลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2557 มาวิเคราะห
แยกแยะ วิเคราะหตอทุนตอหนวยของแตละหลักสูตร ซึ่งพบวา ทั้งสองหลักสูตร คือหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรมภายใน และสาขาสถาปตยกรรม มีความ
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ตน

กก





คุมคาในการบริหารหลักสูตร

เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดําเนินงาน
1) คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี

คณบดี เปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายตางๆ และหัวหนางานที่
เกี่ยวของเปนกรรมการ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ตามพันธกิจ
โดยใชแบบการประเมินความเสี่ยง (ERM1)
3) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละ
ปจจัยเสี่ยง ตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงที่ไดจัดทําขึ้น โดยกําหนดใหมี
ระดับความเสี่ยง 5 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย นอยมาก และไดมีนํา
ความเสี่ยงในระดับสูง และสูงมากมาจัดลําดับความเสี่ยง
4) นําความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง และสูงมากที่จัดลําดับแลวมากําหนดมาตรการ
ควบคุมภายในเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในปจจัยเสี่ยงนั้น และนํามาตรการ
ควบคุม





5) มีการกํากับติดตาม และรายงายผลการกํากับติดตาม และการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันคามเสี่ยง เสนอตอคณบดี นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
ผลการดําเนินงาน

ผูบริหารของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนเปาหมายคุณภาพ เพื่อนําใชเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการ
บริหารงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตรทั้งนี้ในแตละตัวบงชี้จะมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานไวอยางชัดเจน
2) หลักประสิทธิภาพ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการนํามาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การพัฒนากระบวนการทํางานตาง ๆ ภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อใหเกิดความคลองตัว และ
สามารถตอบสนองความตองของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
3) หลักการตอบสนอง คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการสํารวจความตองการของชุมชนและวางแผนดําเนิน
โครงการเพื่อตอยสนองความตองการ พรอมทั้งนําผลการประเมินความพึงพอใจ มาปรับปรุงการดําเนิน
โครงการ เชน โครงการฟนฟูคลองรังสิต ฟนชีวิตชุมชน
4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการแตงตั้งหัวหนางาน ใหรับผิดชอบงานตามพันธกิจ
หลัก ไดแก การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงาน
บริหาร
5) หลักความโปรงใส คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการเปดเผยขอสารสนเทศตาง ๆ ผานเว็บไซตของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตลอดจนนําผลการดําเนินงานรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เพื่อพิจารณาและสั่งการ
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ตน

กก

เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน





5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอื่น ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง
ผลการดําเนินงาน





6. การกํากับติดตามการบริหารและพัมนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดําเนินงาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนา
ตนเองโดยการอบรมดานตางๆ ไดตามความสนใจ ความถนัด และความสอดคลองกับงานที่ทํา
อยู โดยมีการติดตามผลการนําองคความรูจากการพัฒนาตนเอง ทั้งจากการฝกอบรม การฝง
ตัวในสถาประกอบการณ และนําเสนอผลงานวิชาการมาใชใหเกิดประโยชน โดย มอบหมายให
ฝายบุคลากรจัดทําเอกสารใหผูเขารับการอบรมรายงานผลการนําองคความรูจากการพัฒนา
ตนเองมาใชประโยชน รายงานใหคณบดีทราบ ผานรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน





7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล องกั บ พัน ธกิ จและพัฒ นาการของคณะที่ไดป รับ ใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน

6) หลักการมีสวนรวม คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะที่มาจากสถาน
ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนในการจัดทําแผนพัฒนาและเกณฑการประเมินตางๆ ไดให
บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเขามามีสวนรวม
7) หลักการกระจายอํานาจ คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีการมอบอํานาจใหรองคณบดี /หัวหนาภาควิชา/
หัวหนาสาขาวิชา ในการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีการแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรเพื่อทําหนาที่แทนผูบริหารของคณะ
8) หลักนิติธรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีการออกแนวปฏิบัติ /กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ ตาง ๆ ขึ้นมาใช
เปนการภายในของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เชน เกณฑการพิจารณาการใหอาจารยฝงตัวในสถาประกอบ
การณ และหลักเกณฑการพิจารณาอาจารยพิเศษ เปนตน
9) หลักความเสมอภาค คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีนโยบายใหบคุ ลากรทุกคนสามารถเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการไดตามความถนัด ตลอดจนเปดโอกาสใหนักศึกษาพิการตาง ๆ เขามาศึกษา ตลอดจนมี
การจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดทุนทรัพย
10) หลักมุงเนนฉันทามติ คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีการประชาพิจารณ/หรือขอความคิดเห็นจาก
บุคลากรในประเด็นตาง ๆ เชน แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ แผนพัฒนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เปนตน
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ

5 ขอ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
4 คะแนน
.................ขอ
.................คะแนน

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ARCH5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560
ARCH5.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจําป 2557
ARCH5.1-1-03 แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2557-2560
ARCH5.1-1-04 รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของหลักสูตร
ARCH5.1-1-05 รายงานการบริหารความเสี่ยง
ARCH5.1-1-06 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถายทอดแผนสูการปฏิบัติรายบุคคลอยางมี
ธรรมาภิบาล
ARCH5.1-1-07 คําสั่งแตงตั้งหัวหนางานคําสั่งแตงตั้งหัวหนางาน
ARCH5.1-1-08 มาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย
ARCH5.1-1-09 แบบรายงานการนําองคความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาระดับหลั กสูตร มีการดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการ
ประกั นคุ ณภาพการศึกษามากกว า การประเมิน คุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุน กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุ นการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ตร ตามกํ า หนดเวลาทุ ก หลั ก สู ต ร และรายงานผลการประเมิ น ให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน:
ตน กก
เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
  1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
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ตน

กก

เกณฑขอที่ / ผลการดําเนินงาน
มีระบบและกลไกตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ไดมีการประชุม 3 ครั้ง ในปการศึกษา 2557





2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
กํากับติดตามโดยอาจารยประจําหลักสูตรและรายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการประจํา
คณะ





3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณการอบรมอาจารยใหม และงบพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานวิชาการและ
วิชาชีพอยางนอยปละ1 ครั้ง ไดรับงบประมาณหองปฏิบัติการพลังงาน





4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชหลักสูตรทุกๆ สิ้นปการศึกษา เพื่อประเมิน
คุณภาพและรับขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอน





5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน





6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทั้งสอง
หลักสูตร

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ

5 ขอ

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
4 คะแนน
..............ขอ
..............คะแนน
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ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
หมายเลขเอกสาร

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1. มีการจัดทําแผนที่สอดคลองกับนโยบายระดับมหาวิทยาลัย จากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย
2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอตอคุณภาพของบัณฑิตและบัณฑิตเปนที่ตองการของตลาด
3. รอยละการมีงานทําสูงและตรงตามสาขาที่เรียน
แนวทางเสริมจุดเดน
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรวางแผนการดําเนินการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากบุคคลในคณะ และนํามาจัดทําเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหสามารถนําไปใชปรับปรุงการดําเนินการตางๆ ของคณะได
2. จัดใหมีแผนการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรรวมถึงมีระบบการ
กํากับติดตามใหอาจารยดําเนินการตามแผน
3. จัดใหมีโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาเพิ่มเติมและมีการประเมินกระบวนการเพื่อนําไปพัฒนาในป
ตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
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สวนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน

 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค1 สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา
 ค2 สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี

องคประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

เปาหมาย

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมิน

4.00
รอยละ 30
รอยละ 35

2.22
รอยละ 5.94
รอยละ 7.92

2.22
0.743
0.66

4 คะแนน

0 คะแนน

0 คะแนน

6 ขอ
6 ขอ

4 ขอ
3 ขอ

3 คะแนน
3 คะแนน
1.60 คะแนน

6 ขอ

6 ขอ

5 คะแนน

4 คะแนน
3.51 คะแนน

5 คะแนน
1.04 คะแนน

5 คะแนน
1.04 คะแนน3
3.68 คะแนน

6 ขอ

5 ขอ

4 คะแนน
4 คะแนน

5 ขอ

6 ขอ

5 คะแนน
5 คะแนน
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องคประกอบคุณภาพ
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริการของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
คาคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกองคประกอบ

เปาหมาย

ผลการประเมิน

คะแนนการประเมิน

6 ขอ

5 ขอ

4 คะแนน

6 ขอ

5 ขอ

4 คะแนน
4 คะแนน
2.90

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ
องคประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้

คะแนนการประเมินเฉลีย่
I
P
O

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00 - 1.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 = การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 = การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 = การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 = การดําเนินงานระดับดีมาก

1
6
1.2, 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.1
1.60
2
3
2.2
2.1
2.3
3.68
3
1
3.1
4
4
1
4.1
5
5
2
5.1, 5.2
4
รวม
13
4
7
2
ผลการประเมิน
1.60
4
1.63 2.90
ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร

ตองปรับปรุง
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช

คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของ องคประกอบที่ 1 – องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1. กระบวนการดําเนินการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ถือวาอยูในเกณฑที่ดีในทุกๆ
ดาน ไมวาจะเปนดานการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ
2.
3.
แนวทางเสริมจุดเดน
1. คณะควรเรงดําเนินการสรางความเขมแข็งของเครือขายกับสถาบันการศึกษา องคกรตางๆ และชุมชน ทั้งผาน
การดําเนินกิจกรรมและการทํา MOU
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาชีพ และทางวิชาการของอาจารยประจํา
2.
3.
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรสงเสริมการปฏิบัติวิชาชีพของอาจารย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานและการ
แกปญหาทางดานสถาปตยกรรม ซึ่งจะสามารถทําใหเกิดการตอยอดเปนการพัฒนาองคความรูผานงานวิจัย
และสามารถนําไปใชประโยขนไดจริงทั้งในวงการวิชาชีพ วิชาการ หรือถายทอดสูชุมชนไดอีกตอหนึ่ง
2.
3.
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สวนที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องคประกอบจํานวน 22 ตัวบงชี้ และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) จํานวน 11 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้นจํานวน 33 ตัวบงชี้ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ
ไดใหขอเสนอแนะในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ นําผลการ
ประเมินไปใชพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตอไป
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แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพประจําป 2556
จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมิน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1) คุณวุฒิปริญญาเอก
2) ขาดการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการ
พัฒนาบุคลากรและ
คณาจารย
3) ความสัมพันธกับศิษย
เกา
4) คณะฯ ยั ง ไม มี ก าร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอสภามหาวิทยาลัย ขาด
การประชุมหารือประเด็น
การบริหารจัดการโดยตรง
กับสภามหาวิทยาลัย ไม
สามารถให ข อ มู ล แนวคิ ด
ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน
คณะฯไดอยางเต็มที่

กําหนดไวในการสัมมนาผูบริหาร
ระดับคณะหรือการประชุมและ
ดําเนินการใหไดตามกรอบเวลาเพื่อ
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทุกดาน
ไดแก งบประมาณ ภาระงาน
จัดโครงการที่กอใหเกิดความสัมพันธ
หรือเสริมสรางความรูใหกับศิษยเกา
และศิษย ปจจุบันและคณะ
ควรจัดใหมีการสื่อสาร ถายทอดและ
ระดมความคิ ด ทางด า นบริ ห าร
จั ด ก าร ข อ งบุ ค ล าก ร ในค ณ ะ ฯ
ร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารและตั ว แทนสภา
มหาวิทยาลัย (Vision Sharing)เพื่อ
เปดโอกาสใหผูบริหารคณะฯ และ
บุคลากรไดส วนรว มในการประชุ ม
หารือประเด็นการบริหารจัดการ ให
เกิ ด ความรู ค วามเขา ในในนโยบาย
เปนในทิศทางเดียวกันมหาวิทยาลัย
ไดมากยิ่งขึ้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากขอเสนอแนะ

KPI ของผลลัพธ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเวลา

1) เรงรัดใหอาจารยที่ขอขยายเวลาการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ดําเนินการตีพมิ พผลงาน
วิทยานิพนธโดยเร็ว
2) เรงรัดการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

จํานวนอาจารยที่ไดวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
จํานวนอาจารยที่มีการ
ดําเนินการเตรียมความ
พรอมเพื่อเรียนตอ
ปริญญาเอก

1

ประธานหลักสูตร

30 ก.ค. 58

2

รองฯวิชาการ

30 ก.ค. 58

3) จัดโครงการสัมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค
ความรูแกนักศึกษา

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ

2

หัวหนาสาขา

30 ก.ค. 58

4) รายงานการดําเนินงานดานตางๆ ตอ
มหาวิทยาลัย

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ

4

ผูชวยคณบดีที่
รับผิดชอบ

30 ก.ย. 58
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จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมิน
5) ยั ง ไม มี ก ารวิ เ คราะห
ขอมูลและวางแผนเชิงลึก
ล ว งหน า เพื่ อ การวาง
แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณประจําป เชน
ด า นความรู ค วามเข า ใจ
และจุดออนในกฎระเบียบ
การเงิน อุปสรรคการ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจํ า ป ที่ เ ริ่ ม ต น เดื อ น
ตุลาคม

6 ) ค ว ร ใ ห ค ว า ม รู แ ก
ผู รั บ ผิ ด ชอบในการสร า ง
แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) และดํ า เนิ น
กิจกรรมตามกระบวนการ
คุณภาพ PDCA ใหมากขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรนําผลการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงิน นํามาจัดทําการวางแผนใช
จายงบประมาณลวงหนา ในการ
แกปญหาที่เกิดในปที่ผานๆมา ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 4 ป
ดวย
2. ควรมี ก ารจั ด หาเงิ น ทุ น วิ จั ย
เพิ่ ม ขึ้ น จากการอบรมความรู แ ละ
งานบริก ารวิ ชาการในชุม ชนรอบๆ
มหาวิทยาลัย งานโครงการบริการ
วิ ช าการสู สั ง คม ผลั ก ดั น ให เ กิ ด
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานวิ จั ย งาน
บริ ก ารวิ ช าการขึ้ น ภายในคณะฯ
หรือในมหาวิทยาลัย
3. คณะฯควรมี โครงการการหา
รายไดจาก หรือจากผลงาน การ
ออกแบบ สิ่งประดิษฐ ของนักศึกษา
เพื่อชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง
ควรใหคณะทํางานผูรับผิดชอบเรื่อง
การประกันคุณภาพ นําเสนอผลการ
ติดตาม การดําเนินงานดานการ
ประกั น คุ ณ ภาพ ในการประชุ ม
กรรมการคณะฯ เพื่อให เกิดการ
ติดตาม ตรวจสอบโครงการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากขอเสนอแนะ

KPI ของผลลัพธ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเวลา

ตามแผน

รองฯ บริหาร

30 ก.ย. 58

5) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป

% การเบิกจาย
งบประมาณ

6) เรงรัดดําเนินการจัดตั้งศูนย COE และรับงาน

การดําเนินการรับงาน
ออกแบบภายใต COE

สามารถจัดตั้งและ
ดําเนินการรับงานได

ผูรับผิดชอบ

30 ก.ย. 58

7) นําเสนอผลการติดตามการดําเนินการตามตัว
บงชี้ประกันคุณภาพในสวนที่มีความเสีย่ งที่จะมี
ระดับคะแนนต่ํา ตอคณะกรรมการประจําคณะ

จํานวนครั้งที่รายงาน

2

รองฯ วิชาการ

30 ก.ค. 58
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การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2556 (Improvement Plan)
ในปการศึกษา 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพที่ไดกําหนด สรุปผลการดําเนินงานไดดังตอไปนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากขอเสนอแนะ
1) เรงรัดใหอาจารยที่ขอ
ขยายเวลาการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
ดําเนินการตีพิมพ
ผลงานวิทยานิพนธ
โดยเร็ว
2) เรงรัดการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร

3) จัดโครงการสัมนาทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาองค
ความรูแกนักศึกษา
4) รายงานการดําเนินงาน
ดานตางๆ ตอ
มหาวิทยาลัย

KPI ของผลลัพธของแผน
ตัวชี้วัด
จํานวน
อาจารยที่ได
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
เอก

คาเปาหมาย
ความสําเร็จ
1

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเวลา

ประธาน
หลักสูตร

30 ก.ค. 58

KPI ของผลลัพธที่เกิดจากการ
ดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
1

จํานวน
อาจารยที่มี
การ
ดําเนินการ
เตรียมความ
พรอมเพื่อ
เรียนตอ
ปริญญาเอก

2

รองฯวิชาการ

30 ก.ค. 58

2

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

2

หัวหนาสาขา

30 ก.ค. 58

2

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

4

ผูชวยคณบดีที่
รับผิดชอบ

30 ก.ย. 58

4
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ผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
และขอเสนอแนะเชิงคุณภาพที่สําคัญ
ผศ.ดร. วชิระ แสงรัศมี ไดรับอนุมตั ิวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก

1) อาจารยปริญญา มรรคสิริสุขไดรับ
การตอบรั บ การเรี ย นต อ ระดั บ
ปริ ญ ญาเอก ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร
2) อาจารยสาโรช พระวงศ กําลังรอ
ผลการตอบรับการเรียนตอ
3) อาจารย ว ลั ญช รั ก พ ม ชลิต สอบ
วั ด ระดั บ ภาษาอั ง กฤษได ร ะดั บ
คะแนน 5.5

รายงานผลการดําเนินการรายไตรมาส
ตอ กนผ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากขอเสนอแนะ
5) จัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป
6) เรงรัดดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย COE และรับงาน
7) นําเสนอผลการติดตาม
การดําเนินการตามตัว
บงชี้ประกันคุณภาพใน
สวนที่มีความเสี่ยงที่จะ
มีระดับคะแนนต่าํ ตอ
คณะกรรมการประจํา
คณะ

KPI ของผลลัพธของแผน
ตัวชี้วัด
% การ
เบิกจาย
งบประมาณ
การ
ดําเนินการรับ
งานออกแบบ
ภายใต COE
จํานวนครั้งที่
รายงาน

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเวลา

รองฯ บริหาร

30 ก.ย. 58

สามารถจัดตั้ง
และดําเนินการ
รับงานได

ผูรับผิดชอบ

30 ก.ย. 58

2

รองฯ วิชาการ

30 ก.ค. 58

คาเปาหมาย
ความสําเร็จ
ตามแผน

-60-

KPI ของผลลัพธที่เกิดจากการ
ดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

2

ผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
และขอเสนอแนะเชิงคุณภาพที่สําคัญ
สามารถส ง โครงการต า งๆ เบิ กจ า ยได
รอยละ 80 ของคาเปาหมายแตละไตร
มาส
สามารถเริ่มรับงานได แลว 1 งาน

มีก ารเสนอผลการติ ด ตามตั ว บง ชี้ ด า น
การวิจัย และการศึกษาตอ ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา คณะ จํา นวน 2
ครั้ง

