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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
................................................................

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คน

- ปริญญาตรี 250 197 78.8

- ปริญญาโท

- ประกาศนียบัตร

- ปริญญาเอก

• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน หลักสูตร

- ปริญญาตรี 4 3 75.0

- ปริญญาโท

- ประกาศนียบัตร

- ปริญญาเอก
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ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

•  จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด คน 31 22 71.0

•  จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา

คน

- ปริญญาโท 21 95.5

- ปริญญาเอก 1 4.5

• จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทาง
วิชาการ

คน

- ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจุบัน 3 13.6

- ท่ีอยูระหวางการยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการ

5

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามเวลา 
(รวมหลักสูตรวิสาหกจิ)

รอยละ

- ปริญญาตรี 50 75

- ปริญญาโท

- ปริญญาเอก

• ภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของผูสาํเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปหลังสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ 90 100

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํตรง
สาขา

รอยละ 90 100
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)

รอยละ 91.3

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นทีค่รั้งที่ 1/61)

รอยละ N/A

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ 18.7

• รอยละของการประหยัดพลงังาน รอยละ

 - คาไฟฟา 

-  คาน้ํามัน

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 
จํานวนโครงการวิจัยใหม 4 8

 ทุนภายใน 3 โครงการ งบประมาณ 230,000 บาท
ทุนภายนอก 5 โครงการ งบประมาณ 843,00 บาท

 ตัวชี้วัดที่ 2  
จํานวนโครงการพัฒนาศกัยภาพ
วิจัย

2 2
  - สนับสนุนงบเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
- สนับสนุนงบเพื่อพัฒนาบทความวิชาการ
ทั้ง 2 โครงการดําเนินงานอยูและจะแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 3

- มอบหมายอาจารยไปรวมฟงเร่ืองวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 1-1-1
รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

60 18.2
 
จํานวนบทความท่ีตีพิมพนับได 4 บทความ
และจะพยายามสนับสนุนใหอาจารยไดสงผลงานเพื่อตีพมิพมาก

ขึ้น
 

  WU 1-1-2
รอยละของการอางอิงถึงผลงานที่
ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

50 -
 
ในชวงแรก เรงใหอาจารยผลิตผลงานตีพิมพในฐานขอมูลกอน

WU 1-3-4
จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยเชิง
พื้นที่ท่ีไดรับงบประมาณจาก
องคกรภายนอก 

40 5  ประกอบดวยงบประมาณจาก สกอ ภาคใตตอนบน / สกว /       
กรมสงเสริมวัฒนธรรม / วิจัยวิทยาศาสตร (วว)
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 1-4-15
รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

80 36.4
 
จํานวนอาจารยท่ีทํางานวิจัย 8 ทาน  กําลังรออนุมัติโครงการอีก 

4 จากโครงการออมสินยุวพัฒน  สวนอีก 4 ทานจะไดรับทุนวิจัย
จากการทองเที่ยว และกําลังทํางานบทความเพ่ือตีพิมพอีก 4 
ทาน

  WU 1-4-17
จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชน
นําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 

3 -
 
 งานวิจัยเชิงสรางสรรคจะพยายามตอยอดใหกับวิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 3 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 4 4

 
เปนงานบริการวิชาการโครงการอบรม BIM และการประมาณ

ราคาทั้งหมด 4 จังหวัด นครศรีธรรมราช (รวมกับสุราษฎร) จัด
เมื่อ เดือนกุมภาพันธ 2561 หาดใหญ สงขลา จัดเมื่อเดือน
มีนาคม  และจะจัดที่ภูเก็ต ปลายเดือนเมษายน 2561

 ตัวชี้วัดที่ 4  
โครงการบริการวิชาการที่ไดรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ
คะแนนประเมินผลของผูเขารวม
โครงการในการไดรับความรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
(โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพสถาปตยกรรม)

60 66.6
 
ผลจากการประเมินที่นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 5
โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชน
โครงการอบรมและใหบริการทาง
วิชาชีพสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ

 กิจกรรมใหบริการชุมชนดานวิชาชีพสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ เปนการบูรณาการกับวิชา Landscape ของสาขา
สถาปตยกรรม เปนการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ริมคลองทาดี บาน
คีรีวง / กําลังดําเนินการอยูในเทอม 3
และอีกกิจกรรมเปนการออกแบบศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ วัด

ทาสูง ใหกับ อบต ทาศาลา โดยบูราณาการกับวิชาการออกแบบ
ชั้นป 3 ในชวงเทอม 2

โครงการอนุรักษพระอุโบสถวัด
แดงโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน อ.เชียรใหญ จ.
นครศรีธรรมราช

 
รอดําเนินการในไตรมาสที่ 4

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ 
ภายใตการออกแบบนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค 

ดําเนินการในไตรมาสที่ 2-4 และไดผลิตภัณฑ 4 ชิ้น ซึ่งจะ
ดําเนินการจดสิทธิบัตรในขั้นตอนตอไป

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 1-3-5
รอยละของผูเขารับบริการที่มี
ความรูเพิ่มขึ้นจากการเขารับ
บริการ 

 
 รอผลการประเมินของโครงการ

  WU 1-3-6
รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอ
ประโยชนจากการบริการ

 
 รอผลการประเมินของโครงการ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 9
กิจกรรมบูรณาการงานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา

2 2
 
 ทั้ง 2 โครงการเปนโครงการในเทอม 3
คือโครงการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมพ้ืนถิน่ภาคใต และ

โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลภาพถายมรดกและวัฒนธรรม
ภาคใต

 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 1-3-7
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

10 2
 
ผลงานจากกิจกรรมทั้ง 2 โครงการ

  WU 1-3-8
จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่
เสริมสรางความสัมพันธหรือวิถี
ชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
หรือพัฒนาประเทศ

10 -
 

 WU 1-3-9
รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการตอประโยชน
ของการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

90 รอผลการประเมินของโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 1-3-10
รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการตอประโยชน
ของการเสริมสรางความสัมพันธ
หรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ

90
 
รอผลการประเมินของโครงการ

  WU 1-3-11
รอยละของนักศึกษาที่เห็น
ความสําคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

95
 
รอผลการประเมินของโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 2-1-1
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบั
สํานักวิชา 

4.51 3.0
 

  WU 2-2-3
รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากร
และประชาชน) 

80
 

WU 2-3-4
รอยละของหนวยงานที่มีผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
แผนไมนอยกวารอยละ 80

80
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 2-4-7
รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

60 4.5
 

  WU 2-4-8
รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

40 13.6
 

WU 2-4-9
คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงาน
ดานการบริหารและพัฒนา
อาจารย 

4.01 4.0

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU 2-4-10
คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงาน
ดานผลที่เกิดกับอาจารย 

4.01 3.3
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 12
จํานวนโครงการพัฒนาศกัยภาพ
นักศึกษาดานสอบมาตรฐาน
วิชาการ/วิชาชีพ

3 3
 
โครงการในเทอม 3/60 และ 1/61
คือโครงการของทั้ง 3 สาขาที่เปดหลักสูตรแลว 

 ไดแก สถาปตยกรรม / การออกแบบอุตสาหกรรม /
 การออกแบบภายใน

 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 35
จํานวนโครงการคายวิชาการเพื่อ
ประชาสัมพันธหลักสูตร / สํานัก
วิชา

1 1
 
 โครงการติวเต็กใต on the beach 
 จัดเมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561

ตัวชี้วัดที่ 36
จํานวนโครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตร / สํานักวิชา

1 1
 
โครงการจัดอบรมศิลปะเพื่อเตรียมเขาศึกษาตอสํานักวิชา

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 จัดเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 37
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ประชุมวิชาการ วิถีทรรศน
สถาปตยกรรมการออกแบบ

1 1
 
 โครงการประชุมวิชาการ วิถีทรรศนสถาปตยกรรมการออกแบบ
 จัดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 6 

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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• ตัวชี้วัด 1

แผนพัฒนาอาจารยดานการทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามภาระงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน

สรางโครงการพัฒนาโจทยงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งโครงการตีพิมพเผยแพรผลงาน

แนะนําคณาจารยสรางเครือขายเพื่อบูรณาการวิจัยกับสถาบันอื่นๆ เพื่อขอทุนในลักษณะชุดวิจัย

เพิ่มชองทางในการทํางานวิจัย จากบริการวิชาการใหเปนงาน R&D ทั้งยังเปนขอมูลท่ีสนับสนุนงานออกแบบตอไป

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 1

แผนพัฒนาอาจารยดานการทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามภาระงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน

สรางโครงการพัฒนาโจทยงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งโครงการตีพิมพเผยแพรผลงาน

แนะนําคณาจารยสรางเครือขายเพื่อบูรณาการวิจัยกับสถาบันอื่นๆ เพื่อขอทุนในลักษณะชุดวิจัย

เพิ่มชองทางในการทํางานวิจัย จากบริการวิชาการใหเปนงาน R&D ทั้งยังเปนขอมูลท่ีสนับสนุนงานออกแบบตอไป

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 1

• ตัวชี้วัด 2

แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับ
คะแนน  4.90

สรุปผลการดําเนินงาน

ตองเนนท่ีคุณภาพของคณาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น  รวมท้ังขอตําแหนงทางวิชาการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้น โดยเนนการลงพ้ืนท่ีในรายวิชาปฏิบัติ และการใชวัสดุจริงในการทํางาน
ออกแบบ ซึ่งเปนจุดเดนของสํานักวิชา

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 2

แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับ
คะแนน  4.90

สรุปผลการดําเนินงาน

ตองเนนท่ีคุณภาพของคณาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น  รวมท้ังขอตําแหนงทางวิชาการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากขึ้น โดยเนนการลงพ้ืนท่ีในรายวิชาปฏิบัติ และการใชวัสดุจริงในการทํางาน
ออกแบบ ซึ่งเปนจุดเดนของสํานักวิชา

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 2
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• ตัวชี้วัด 3

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนงบประมาณประจําป 2561

สรุปผลการดําเนินงาน

ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการดานตางๆ เพื่อติดตามการทํางานในลักษณะแบบเปนทีม และมีคณบดีและรองคณบดีเปน
ประธานในดานตางๆ ซึ่งแบงกวางๆ เปน ดานแผนยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ / ดานวิชาการ งานวิจัย งาน
ออกแบบสรางสรรค / ดานกิจการนักศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน / ดานการรับสมัครนักศึกษาใหม / ดาน
ความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ และการประชาสัมพันธ เปนตน

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 3

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนงบประมาณประจําป 2561

สรุปผลการดําเนินงาน

ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการดานตางๆ เพื่อติดตามการทํางานในลักษณะแบบเปนทีม และมีคณบดีและรองคณบดีเปน
ประธานในดานตางๆ ซึ่งแบงกวางๆ เปน ดานแผนยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ / ดานวิชาการ งานวิจัย งาน
ออกแบบสรางสรรค / ดานกิจการนักศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน / ดานการรับสมัครนักศึกษาใหม / ดาน
ความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ และการประชาสัมพันธ เปนตน

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 2

• ตัวชี้วัด 4

แผนสงเสริมอาจารยดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

สรุปผลการดําเนินงาน

สํารวจความตองการเพิ่มวุฒิการศึกษาของคณาจารยและวางแผนเปนกรอบอัตราโครงสรางอยางคราวๆ ไว ท้ังตั้ง
ขอตกลงวา คณาจารยตองขอตําแหนงทางวิชาการกอนถึงจะสามารถศึกษาตอได

เตรียมแผนท่ีจะเปดหลักสูตรปริญญาเอกภายในสํานักวิชา ในป 2563 เพื่อรองรับคณาจารยในสํานักวิชาไดศึกษาตอ
ภายใน ซึ่งจะไมนับเปนการลา

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 4

แผนสงเสริมอาจารยดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

สรุปผลการดําเนินงาน

สํารวจความตองการเพิ่มวุฒิการศึกษาของคณาจารยและวางแผนเปนกรอบอัตราโครงสรางอยางคราวๆ ไว ท้ังตั้ง
ขอตกลงวา คณาจารยตองขอตําแหนงทางวิชาการกอนถึงจะสามารถศึกษาตอได

เตรียมแผนท่ีจะเปดหลักสูตรปริญญาเอกภายในสํานักวิชา ในป 2563 เพื่อรองรับคณาจารยในสํานักวิชาไดศึกษาตอ
ภายใน ซึ่งจะไมนับเปนการลา

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 2
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• ตัวชี้วัด 5

แผนพัฒนาอาจารยดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น

สรุปผลการดําเนินงาน

มีการสํารวจและกําหนดคณาจารยใหดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายของ สกอ ในเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย

ท้ังยังสนับสนุนใหคณาจารยไดเผยแพรผลงานในลักษณะตีพิมพมากขึ้น ท้ังเอกสารงานวิจัยหรือบทความ และ
เอกสารประกอบคําสอน / เอกสารคําสอน โดยจัดโครงการ Book Brief ในทุกภาคการศึกษาเพื่อกระตุนใหคณาจารย
ไดรวบรวมเอกสารทางวิชาการไดเปนรูปธรรมมากขึ้น  (ในอนาคต สํานักวิชาควรจะมี Walailak Design Journal 
ในลักษณะ e-journal เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการของคณาจารย)

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 5

แผนพัฒนาอาจารยดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น

สรุปผลการดําเนินงาน

มีการสํารวจและกําหนดคณาจารยใหดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายของ สกอ ในเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย

ท้ังยังสนับสนุนใหคณาจารยไดเผยแพรผลงานในลักษณะตีพิมพมากขึ้น ท้ังเอกสารงานวิจัยหรือบทความ และ
เอกสารประกอบคําสอน / เอกสารคําสอน โดยจัดโครงการ Book Brief ในทุกภาคการศึกษาเพื่อกระตุนใหคณาจารย
ไดรวบรวมเอกสารทางวิชาการไดเปนรูปธรรมมากขึ้น  (ในอนาคต สํานักวิชาควรจะมี Walailak Design Journal 
ในลักษณะ e-journal เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการของคณาจารย)

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 2

• ตัวชี้วัด 6

แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับ
คะแนน  4.90

สรุปผลการดําเนินงาน

เชนเดียวกับตัวชี้วัดที่ 2 และเพ่ิมอนุกรรมการดานการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกํากับ ติดตาม เพ่ือ
ใหผลการประเมินไดคะแนนท่ีสูงขึ้น

การสรางแผนปฏิบัติงาน ควรจะวางกรอบการทํางานใหชัดเจน และอธิบายได ตั้งแตขั้นตอนการวางวัตถุประสงค 
ขั้นตอนการปฏิบัติ จนถึงขั้นตอนการประเมิน และการพัฒนาตอยอด

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 6

แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับ
คะแนน  4.90

สรุปผลการดําเนินงาน

เชนเดียวกับตัวชี้วัดที่ 2 และเพ่ิมอนุกรรมการดานการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกํากับ ติดตาม เพ่ือ
ใหผลการประเมินไดคะแนนท่ีสูงขึ้น

การสรางแผนปฏิบัติงาน ควรจะวางกรอบการทํางานใหชัดเจน และอธิบายได ตั้งแตขั้นตอนการวางวัตถุประสงค 
ขั้นตอนการปฏิบัติ จนถึงขั้นตอนการประเมิน และการพัฒนาตอยอด

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 2
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• ตัวชี้วัด 8

หลักสูตรท่ีมีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และความตองการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

การปรับปรุงหลักสูตรไดเนนใหมีวิชาท่ีเรียนรวมกันหรือขามสาขาใหมากขึ้น เพื่อใหมีความเขาใจในพ้ืนฐานของทุก
สาขาในสํานักวิชา รวมท้ังควรจะเร่ิมความรวมมือกับสํานักวิชาอื่นๆ ในการสรางรายวิชาเรียน โดยเตรียมท่ีจะเปด
วิชาเลือกเสรีใหมากขึ้น ทันยุคทันสมัยมากขึ้น โดยเนนในเร่ืองเทคโนโลยี (Smart Technology) และองคความรู
พ้ืนฐานในถิ่น (Art & Craft Skill) ไปพรอมๆ กัน

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 8

หลักสูตรท่ีมีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และความตองการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

การปรับปรุงหลักสูตรไดเนนใหมีวิชาท่ีเรียนรวมกันหรือขามสาขาใหมากขึ้น เพื่อใหมีความเขาใจในพ้ืนฐานของทุก
สาขาในสํานักวิชา รวมท้ังควรจะเร่ิมความรวมมือกับสํานักวิชาอื่นๆ ในการสรางรายวิชาเรียน โดยเตรียมท่ีจะเปด
วิชาเลือกเสรีใหมากขึ้น ทันยุคทันสมัยมากขึ้น โดยเนนในเร่ืองเทคโนโลยี (Smart Technology) และองคความรู
พ้ืนฐานในถิ่น (Art & Craft Skill) ไปพรอมๆ กัน

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 3

• ตัวชี้วัด 9

มีเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาของทุกหลักสูตรท่ีไมอยูการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

สรุปผลการดําเนินงาน

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จะปรับใหกระชับลงและเขาใจงายขึ้นโดยเปลี่ยนเปนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ 
(Product Design) ซึ่งจะเนนงานหัตถกรรม (Craft) ไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ ในสาขาวิชานี้ไมไดอยูในการควบคุมของ
สภาวิชาชีพในปจจุบัน อีกทั้งไดตั้งกรรมการภายในจัดทํา Exit Exam และจะเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวม
พิจารณาการสรางเกณฑมาตรฐาน

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 9

มีเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาของทุกหลักสูตรท่ีไมอยูการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

สรุปผลการดําเนินงาน

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จะปรับใหกระชับลงและเขาใจงายขึ้นโดยเปลี่ยนเปนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ 
(Product Design) ซึ่งจะเนนงานหัตถกรรม (Craft) ไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ ในสาขาวิชานี้ไมไดอยูในการควบคุมของ
สภาวิชาชีพในปจจุบัน อีกทั้งไดตั้งกรรมการภายในจัดทํา Exit Exam และจะเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวม
พิจารณาการสรางเกณฑมาตรฐาน

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 3
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• ตัวชี้วัด 10

นักศึกษาทุกคนผานการทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Exam) รอยละ 90

สรุปผลการดําเนินงาน

นักศึกษาทุกคนท่ีเรียนในสํานักวิชา จะถูกทดสอบดวย Exit Exam ในชวงชั้นปท่ี 2 และปสุดทายกอนจบการศึกษา 
ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความตระหนักกับการเรียนตลอดทุกชวง ท้ังนี้คณาจารยจะรวมกันพิจารณาขอมูลความรูใน
รายวิชาตางๆ ใหตรงกับหมวดวิชาซึ่งกําหนดโดย สกอ และสภาวิชาชีพ รวมทั้งสาขาวิชาที่ไมมีสภาวิชาชีพควบคุม

การทดสอบ Exit Exam จึงเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพ

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 10

นักศึกษาทุกคนผานการทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Exam) รอยละ 90

สรุปผลการดําเนินงาน

นักศึกษาทุกคนท่ีเรียนในสํานักวิชา จะถูกทดสอบดวย Exit Exam ในชวงชั้นปท่ี 2 และปสุดทายกอนจบการศึกษา 
ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความตระหนักกับการเรียนตลอดทุกชวง ท้ังนี้คณาจารยจะรวมกันพิจารณาขอมูลความรูใน
รายวิชาตางๆ ใหตรงกับหมวดวิชาซึ่งกําหนดโดย สกอ และสภาวิชาชีพ รวมทั้งสาขาวิชาที่ไมมีสภาวิชาชีพควบคุม

การทดสอบ Exit Exam จึงเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพ

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 3

• ตัวชี้วัด 11

ผลการวิเคราะหตนทุนหลักสูตรของสํานักวิชา

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาไดจัดทําแผนกรอบโครงสรางของหนวยงานเพ่ือพัฒนาท้ังทางคณาจารย การรับนักศึกษา และหลักสูตรท่ีมี
อยูใหสอดคลองกับสภาพการณทางสังคม เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ
ตนทุนของหลักสูตร

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 11

ผลการวิเคราะหตนทุนหลักสูตรของสํานักวิชา

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาไดจัดทําแผนกรอบโครงสรางของหนวยงานเพ่ือพัฒนาท้ังทางคณาจารย การรับนักศึกษา และหลักสูตรท่ีมี
อยูใหสอดคลองกับสภาพการณทางสังคม เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ
ตนทุนของหลักสูตร

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 3
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• ตัวชี้วัด 12

อาจารยทุกคนของสํานักวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning หรือเขารวมพัฒนาการ
เรียนการสอนตามระบบ UKPSF

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาไดใหอาจารย 2 ทานไดอบรมหลักการพัฒนาการเรียนการสอนแบบระบบ UKPSF แลว และตอไป 
คณาจารยทุกทานก็จะเขาอบรม Pre-UKPSF ซึ่งจะทําใหระบบการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกันได

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 12

อาจารยทุกคนของสํานักวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning หรือเขารวมพัฒนาการ
เรียนการสอนตามระบบ UKPSF

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาไดใหอาจารย 2 ทานไดอบรมหลักการพัฒนาการเรียนการสอนแบบระบบ UKPSF แลว และตอไป 
คณาจารยทุกทานก็จะเขาอบรม Pre-UKPSF ซึ่งจะทําใหระบบการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกันได

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 3

• ตัวชี้วัด 13

อาจารยท่ีมีความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (ใช Power point เปนภาษาอังกฤษ และประเมินผลโดยใช 
Formative Assessment)

สรุปผลการดําเนินงาน

การพัฒนาภาษาอังกฤษของคณาจารยจะผานการเปดบรรยายพิเศษ Book Brief ซึ่งจะเปนการสรุปหนังสือที่
คณาจารยอานเพ่ือใชประกอบบทเรียนการสอนหรือเปนบททบทวนวรรณกรรมของงานวิจัย และรวบรวม โดยตอไปก็
จะเปนหนังสือภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 13

อาจารยท่ีมีความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (ใช Power point เปนภาษาอังกฤษ และประเมินผลโดยใช 
Formative Assessment)

สรุปผลการดําเนินงาน

การพัฒนาภาษาอังกฤษของคณาจารยจะผานการเปดบรรยายพิเศษ Book Brief ซึ่งจะเปนการสรุปหนังสือที่
คณาจารยอานเพ่ือใชประกอบบทเรียนการสอนหรือเปนบททบทวนวรรณกรรมของงานวิจัย และรวบรวม โดยตอไปก็
จะเปนหนังสือภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 3
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• ตัวชี้วัด 14

มีกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนในสํานักวิชาท่ีสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาตองพัฒนาระบบดาวคณะ (Stars AD) ใหมากขึ้น ซึ่งจะประกอบดวยนักศึกษาที่มีผลการเรียนท่ีดี 
นักศึกษาที่ผานเขารอบการประกวดแบบในงานตางๆ หรือนักศึกษาที่ไดเขารวม Workshop ซึ่งจัดโดย
สถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือสมาคมวิชาชีพ การรวบรวมผลงานของดาวคณะจะเปนหัวขอหนึ่งท่ีปรากฏบน Website 
และวารสารอีเล็คโทรนิคส ebook ของสํานักวิชาในนาม Walailak Design File ซึ่งปจจุบันน้ีไดสราง Contents 
แลว

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 14

มีกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนในสํานักวิชาท่ีสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาตองพัฒนาระบบดาวคณะ (Stars AD) ใหมากขึ้น ซึ่งจะประกอบดวยนักศึกษาที่มีผลการเรียนท่ีดี 
นักศึกษาที่ผานเขารอบการประกวดแบบในงานตางๆ หรือนักศึกษาที่ไดเขารวม Workshop ซึ่งจัดโดย
สถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือสมาคมวิชาชีพ การรวบรวมผลงานของดาวคณะจะเปนหัวขอหนึ่งท่ีปรากฏบน Website 
และวารสารอีเล็คโทรนิคส ebook ของสํานักวิชาในนาม Walailak Design File ซึ่งปจจุบันน้ีไดสราง Contents 
แลว

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

ยุทธศาสตรที่ 4

• ตัวชี้วัด 15

มีมาตรการการดูแลนักศึกษาใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเร็ว 

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาไดมีอนุกรรมการดานการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา (Portfolio) เพื่อคอยติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาที่อาจจะมีปญหา โดยใหความรวมมือในการติดตามกับคณบดี เพื่อใหนักศึกษาทุกคนสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามกําหนด ท้ังยังไดดูแลระเบียบของการตรวจงาน โดยเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ / ปริญญานิพนธ
ใหมีความคลองตัวมากขึ้น  ท้ังยังสนับสนุนใหนักศึกษาไดรวบรวมผลงานการฝกทักษะในการปฏิบัติ (Portfolio) ซึ่ง
มีความสําคัญมากในสาขาวิชานี้

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )

• ตัวชี้วัด 15

มีมาตรการการดูแลนักศึกษาใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเร็ว 

สรุปผลการดําเนินงาน

สํานักวิชาไดมีอนุกรรมการดานการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา (Portfolio) เพื่อคอยติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาที่อาจจะมีปญหา โดยใหความรวมมือในการติดตามกับคณบดี เพื่อใหนักศึกษาทุกคนสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามกําหนด ท้ังยังไดดูแลระเบียบของการตรวจงาน โดยเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ / ปริญญานิพนธ
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• ตัวชี้วัด 16

มีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดคลองกับตนทุนการจัดการศึกษาของ แตละหลักสูตร

สรุปผลการดําเนินงาน

การพิจารณากรอบอัตราโครงสรางของการพัฒนาสํานักวิชา ไดพิจารณาหลายประเด็นเขาดวยกัน ตั้งแตจํานวน
นักศึกษา หลักสูตรตางๆ และคณาจารยท่ีตองเปดรับ เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนในอนาคต

 

(รอยละความสําเร็จ ........ )
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