ภาคผนวก
-

บันทึกภาคสนาม
ผลการตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานสนับสนุน
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
กาหนดการตรวจประเมิน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการตรวจ Improvement plan
Common data set
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 8 ข้อ ดังนี้
 1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติคณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 –
2554)
โดยทางคณะเชิญบุคลากรระดับหัวหน้างานทุกภาคส่วนเข้าร่วม
ประชุมระดมความคิด เสนอแนะ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบกากับดูแลตามแผนปฏิบัตริ าชการ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
โดยคณะได้ดาเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้บุคลากรภายในคณะรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตั ิการประจาปีครบ 4
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยคณะได้สร้างแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2554 แบ่งเป็น 4
พันธกิจ เพื่อการบริหารและจัดงานอย่างชัดเจน กาหนดตัวชี้วัด/บ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบโครงการ
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
โดยคณะกาหนดตัวชี้วัด/บ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และผูร้ ับผิดชอบ
โครงการทุกโครงการ เพื่อวางเป้าหมายสูค่ วามสาเร็จตามแผนเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
 5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
โดยคณะมีการดาเนินงาน ครบทั้ง 4 พันธิจ ประกอบด้วย การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
โดยคณะวางระบบและกลไกขับเคลื่อนในการตรวจสอบ ติดตาม
การรายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2554
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
: 8 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : …. คะแนน
กรรมการ : ….คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
พบว่าดาเนินการโดยผ่านคณะประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
 7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
โดยคณะประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
 8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
โดยคณะนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา
คณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2556
จุดแข็ง
1. แผนการพัฒนาให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกภาคส่วนระดับในการ
ระดมความคิด เสนอแนะ และดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาเพื่อ
พิจารณา
2. ควรมีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ข้อเสนอแนะ
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อเสนอวาระพิจารณาการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
โดยคณะมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดให้มีการ
สารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ความพร้อมด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1.1 คุณภาพของหลักสูตร
1.2 จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 จานวนแผนการรับนักศึกษา
1.4 คุณภาพของบัณฑิตและภาวะการมีงานทา และความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
โดยคณะมีแนวทาง ขั้นตอนปฏิบตั ิ และกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึง่ ในปี
การศึกษา 2554 ผลสารวจยังไม่มหี ลักสูตรใดมีความจาเป็นต้องปิดหลักสูตร
 3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.1 ระบบการเปิด-ปิดหลักสูตร ประกอบด้วย
3.1.1 คุณภาพของหลักสูตร
3.1.2 จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1.3 จานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
3.1.4 คุณภาพบัณฑิตและภาวะความต้องการบัณฑิต
3.2 กลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร ประกอบด้วย
3.2.1 กลไกที่เป็นบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการประจา
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
3.2.2 กลไกที่เป็นเครื่องมือดาเนินการ ซึ่งสอดคล้องและ
ตรวจสอบระบบ
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย ตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ
โดยคณะแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อควบคุมและกากับการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา
และการประเมินหลักสูตร
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
โดยคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการของหลักสูตร ในรูปแบบ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกศึกษาต่อและการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กลับกลุ่มเป้าหมาย คือ
นักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการ/ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
5.3 จัดทาร่างหลักสูตร
5.4 วิพากษ์หลักสูตร
5.5 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
5.6 คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ
5.7 คณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
5.8 สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
5.9 สภาคณะพิจารณาอนุมตั ิ
5.10 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองอนุมัติหลักสูตร
 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30
ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
โดยคณะขอความร่วมมือในการระดมความคิดเห็นรายละเอียด
หลักสูตรกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย
6.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบูรพา
6.2 สานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6.3 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.4 บริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
17
17
- ปฏิบัติงานจริง
14
14
- ลาศึกษาต่อ
3
3
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก ปี
การศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าเพิ่มขึ้นฯ)
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลา
17
17
ศึกษาต่อวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า
ค่าร้อยละอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก
0
0
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
0
0
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 0
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 4
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 0
: ร้อยละ 0
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 0 คะแนน
กรรมการ : 0 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดา งตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ผศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง รศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของ
ปีการศึกษาที่ผา่ นมา(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่า
เพิ่มขึ้นฯ)

17
14
3
17
0
0
0
0

17
14
3
17
0
0
0
0

0

0

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 30
ผลการประเมินตาม ค่า ผลการประเมินตาม
เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 30
: ร้อยละ 30
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 0 คะแนน
กรรมการ : 0 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
17
17
.................................................................................
.................................................................................
สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .................................................................................
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เท่ากับ
.................................................................................
100. : 0 : 0 : 0 จาแนกตามคณะดังนี้
............................................................................
................................................................................
จุดแข็ง
................................................................................
................................................................................
................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
................................................................................
ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ
-
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ. 2.4) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยคณะจัดทาข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรใน
ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้าน
บุคลากรของคณะ กาหนดอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจา กาหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร
อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
โดยคณะได้มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส
และกาหนดแนวปฏิบัตไิ ว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณาจารย์ หรือบุคลากร
สายสนับสนุนได้ทราบภายใต้เวลาที่กาหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
สถาบันวางแผนไว้ และดาเนินโครงการพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคณะได้มีกจิ กรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการทางาน การตรวจ
สุขภาพประจาปี และมอบเงินรางวัลกับบุคลากรที่ทาคุณประโยชน์ให้กับคณะ
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะได้ตดิ ตามการฝึกอบรม หรือทุกโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน กาหนดแนวทางหรือวิธีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า
บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรม
หรือการพัฒนา
 5. มีการให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
โดยคณะจัดให้มีการให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณ และกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างสม่าเสมอ
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
: 7 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
 6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
โดยคณะจัดทารายงานประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
โดยคณะนาผลการประเมินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาทา
แผนปรับปรุงพัฒนา (Improvement Plan) เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานพัฒนา
ต่อไป
จุดแข็ง
1. คณะดาเนินการสารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากร
2. คณะให้ความสาคัญกับงบประมาณการพัฒนาบุคลาการ ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
โดยคณะมีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาใช้ในอัตรา
1.07 FTES ต่อเครื่อง
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
โดยคณะมีห้องค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-Service Room)
ศูนย์โชติเวช ห้องปฏิบัติการสตูดิโอทางการออกแบบ บริการจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟ
บริเวณใต้ห้องราชาวดี รวมทั้งรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งาน
ผ่านระบบเครือข่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
โดยคณะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาใช้
สาหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดภาคการศึกษาทุก ๆ ปี
 4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
โดยคณะได้จดั ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการบริการด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปอ้ งกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ เตรียมพร้อมสาหรับการเปิดภาคการศึกษา มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบ
กาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
โดยคณะมีการประเมินคุณภาพของการบริกาทั้ง 4 ด้าน รวมเฉลี่ย
รวม 3.815 คะแนน ประกอบด้วย
6.1 บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เฉลี่ย 4.52 คะแนน
6.2 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
: 7 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
และการพัฒนานักศึกษา เฉลี่ย 3.56 คะแนน
6.3 บริการสิ่งอานวยความสะดวก เฉลี่ย 3.61 คะแนน
6.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เฉลี่ย 3.57
คะแนน
 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
โดยคณะจัดแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ นองความต้องการของ
ผู้รับบริการในปีถัดไป
จุดแข็ง
1. การสารวจความต้องการด้านบริการทุกปีการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. สภาพแวดล้อมและขนาดพื้นที่ของคณะส่งผลกระทบต่อการบริการ
ด้านอานวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10 และ
ตัวชี้วัดที่ 13)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
โดยคณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรทั้ง 4
ด้าน คือ
1.1 การบริหารหลักสูตร
1.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
1.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งจัดรูปแบบการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพ
จานวน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย
- การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual study) ใน
รายวิชาหัวข้อพิเศษ
- การเรียนรู้แบบแสวงหาความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง (SelfStudy) ในรายวิชาสัมมนา
- การเรียนรู้จากการทางาน (work-based learning)
ในรายวิชาสหกิจศึกษา
- การเรียนรู้ที่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
(Research-Bosed Learning) ใน
รายวิชาโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
การวิจัยและพัฒนา
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ตามที่
กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรแสดงรายละเอียดของรายวิชา มคอ.
3 ก่อนการเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตั ทิ ั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
โดยคณะเน้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างและฝึกทักษะการ
ปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
และกระบวนการวิจัยในระดับปริญญาตรี
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
โดยคณะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
: 7 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : …. คะแนน
กรรมการ : ….คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
พบว่าคณะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยคณะส่งเสริมให้อาจารย์ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน โดยนาผลที่
ได้รับสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 5
เรื่อง คือ
1. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม อาจารย์ธัญธร อินทร์ท่าฉาง
2. ความคิดเห็นของผู้บริโภคระหว่างความสวยงามและการใช้
งานพลิตภัณฑ์ที่มผี ลกระทบกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
อาจารย์พีรัฐ ลิมปากรณ์
3. การส่งเสริมการทักษะในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
และผลิต 1 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
4. ระดับความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสระกุล
5. รูปแบบการจัดวางของโต๊ะเรียนในห้องเรียนทาให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กรณีศึกษา :
กลุ่มนักศึกษาวิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาจารย์
สุพจน์ พรหมพยัคฆ์
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
โดยคณะประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.51
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
โดยคณะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา
จุดแข็ง
1. ทุกหลักสูตรเน้นการสร้างและฝึกทักษะทางวิชาชีพ โดยการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการเรียนรูเ้ ป็น
รายบุคคล แบบแสวงหาความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง จากการทางาน และเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้สอนเน้นกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างรายวิชา
ข้อเสนอแนะ
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.
2.7) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 4.1.2)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
โดยคณะมีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกปีการศึกษา ในงานวิจัย เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อและการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โดยคณะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) จานวน
2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
โดยคณะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเพิม่
อัตราสายวิชาการ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับระบบ
การศึกษาและประกันคุณภาพ รวมทั้งงบประมาณการดาเนินโครงการสร้างความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือทีป่ ระชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
โดย
...............................................................................................................................
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่จดั โดยสถาบัน
โดยคณะจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นไทย จานวน 5 โครงการประกอบด้วย โครงการค่ายอาสาพัฒนา, โครง
การสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้าท่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา, โครงการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, โครงการแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมงานไหว้
ครู และพิธีครอบครูช่าง

จุดแข็ง
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
1. สารวจและวิเคราะห์สู่การปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์อย่างสม่าเสมอทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ชีวิตทั้งในและนอกหลักสูตร
3. ส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งทักษะ
วิชาชีพเป็นประจาทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรืนานาชาติ
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทีจ่ ัดให้กับนักศึกษา
(สกอ. 2.8)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้
 1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยคณะมีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของคณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง “จิตอาสา”
และ “จิตสาธารณะ”โดยให้มีการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาเป็นประจาทุกปี
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
โดยคณะมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศแจ้งบุคคลากร
ภายในทราบ
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
โดยคณะมีโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท, โครงการสถาปัตย์พระ
นครรวมใจช่วยภัยน้าท่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา, โครงการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, โครงการแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมงานไหว้ครู และพิธี
ครอบครูช่างกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพ
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
โดยคณะมีการประเมินผลทุกโครงการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
ของตัวบ่งชี้
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
โดย
...............................................................................................................................
จุดแข็ง
1. บุคลากรให้ความสาคัญและความร่วมมือในพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กาหนด
2. มีระบบการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ข้อเสนอแนะ
45

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)
(ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัด 4.1.1)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทัง้ หมด
107
107
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีที่ตอบแบบสารวจ
66
66
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีไ่ ด้งานทาหลัง
สาเร็จการศึกษา
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีอ่ ุปสมบท
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีเ่ กณฑ์ทหาร
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีป่ ระกอบ
อาชีพอิสระ
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีม่ ีงานทาก่อน
เข้าศึกษา
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีศ่ ึกษาต่อ
ร้อยละของผู้ตอบแบสารวจเรื่องการมีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ

53

53

2

2

4

4

-

-

1

1

61.68

61.68

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 60
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 90.48
: ร้อยละ 90.48
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4.52 คะแนน กรรมการ : 4.52
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 .................................................................................
ปี เท่ากับ 61.68 โดยมีจานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ .................................................................................
อิสระ จานวน 4 คน จากจานวนบัณฑิต ป.ตรี ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาที่ตอบ .................................................................................
แบบสอบถาม จานวน 66 คน
............................................................................
................................................................................
จุดแข็ง
................................................................................
1. วิชาชีพมีความต้องการในสถานการณ์ตลาดแรงงานปัจจุบัน
................................................................................
................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
................................................................................
ข้อเสนอแนะ
-
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ค่าเป้าหมาย
แห่งชาติ (สมศ.2)
: 3 คะแนน
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
จานวน
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
:.............. คะแนน
:.............. คะแนน
SAR
กรรมการ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทัง้ หมด
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทีไ่ ด้รับการ
ตนเอง : …. คะแนน
กรรมการ : ….คะแนน
ประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ตามกรอบ TQF เฉลี่ย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
(คะแนนเต็ม 5)
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
จานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
 บรรลุ
 บรรลุ
ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี
ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทีไ่ ด้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
จานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท
ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.โท
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ ................... ................................................................................
จากบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด จานวน .................. คน โดยได้คะแนน ................................................................................
ประเมินบัณฑิตเฉลี่ย ............. คน
จุดเด่น
............................................................................................. ....................
............................................................................................. ....................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................. ....................
............................................................... .............................. ....................
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................. ....................
................................................................................ ............ ....................
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.11 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สม
ศ. 3)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทั้งหมด
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ป.โท แผน ก.
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ป.โท แผน ข.
จานวนรวมบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
- มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
(ค่าน้าหนัก 0.25)
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับ
ในสาขา (ค่าน้าหนัก 0.50)
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับใน
สาขา (ค่าน้าหนัก 0.75)
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI
หรือ Scopus (ค่าน้าหนัก 1.00)
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ค่าน้าหนัก 0.125)
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่า
น้าหนัก 0.25)
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเ ศ (ค่าน้าหนัก 0.50)
- งานสร้างสรรค์ที่ได้ ับเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้าหนัก 0.75)
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(ค่าน้าหนัก 1.00)

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
:. ร้อยละ 0.1
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
:. ร้อยละ ............
:. ร้อยละ ............
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : …. คะแนน
กรรมการ : ….คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเท่ากับ ................... จากผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมดจานวน .................. คน โดยผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ .............
จุดเด่น
............................................................................................. ....................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................. ....................
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................. ....................
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14)
ข้อค้นพบ
คณะ
1. ครุศาสตร์อุตสหกรรม
2. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
5. วิทยาศาสตร์ฯ
6. วิศวกรรมศาสตร์
7. บริหารธุรกิจ
8. ศิลปศาสตร์
9. อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
รวม
ผลรวมถ่วงน้าหนักของ อ.ประจา

ตาแหน่งทางวิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.

รวม

17

17

0

0

0

1.88 0
0
0 1.88
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจาเท่ากับ 1.88 จากจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมดเท่ากับ 17 คน โดยผลผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจาคิด
เป็นร้อยละ 1.57
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. บุคลากรสายวิชาการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
และเสนอขอผลงานทางวิชาการ
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
:. ร้อยละ 4
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
:. ร้อยละ 1.88
:. ร้อยละ 1.88
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 1.57 คะแนน กรรมการ : 1.57
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด
5.1) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 4)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
83.6
83.6
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ72
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 83.6
: ร้อยละ 83.6
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4.72 คะแนน กรรมการ : 4.72
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
2.14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 5.2) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 5)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตสิตนักศึกษาต่อ
90.4
90.4
สถาบันอุดมศึกษา

จุดแข็ง
1. นักศึกษามีความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 0.1
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 90.4
: ร้อยละ 90.4
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
 1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา
โดยคณะมีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการจัดชั่วโมง Home room ให้นักศึกษาได้เข้ารับการ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
โดยคณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ทั้งการติดประกาศประชาสัมพันธ์ และเวปไซต์ทาง
คณะ
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา
โดยคณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น โครงการแสดงผลงานนักศึกษา และโครงการค่ายนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ Young Designer Camp
 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
โดยคณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
โดยผ่านทางเวปไซต์คณะ และ facebook ของทางฝ่ายกิจการนักศึกษา
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
โดยคณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า โดยจัดโครงการวันรวมแบบเพื่อให้เป็นโครงการสาหรับพบปะและ
พัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่า
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
โดยคณะประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านให้
คาปรึกษาทางวิชาการและแนวแนว การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การบริการ
ด้านกิจกรรม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
โดยคณะนาข้อเสนอะแนะจากแบบประเมินผลความพึงพอใจ มา
จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan)
จุดแข็ง
1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่
หลากหลาย
2. ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทันสมัยและทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมาย
3. นาผลจากข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
: 7 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการส่
ง
เสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
3.2
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
โดยคณะมีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านใน
โครงการพัฒนาผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา
โดยคณะมีกจิ กรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โดยคณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ดา้ นการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
โดยให้นักศึกษาใช้ความรูจ้ ากวงจร PDCA มาใช้เขียนในการขออนุมัติโครงการ
 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
โดยคณะมีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาใน
โครงการพัฒนาผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
 5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
โดยคณะมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาจากปีการศึกษา 2553 ไปสู่ปีการศึกษา 2554
 6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา
โดยคณะนาข้อเสนอะแนะจากแบบประเมิน มาจัดทาแผนพัฒนา
ปรับปรุง (Improvement Plan)
จุดแข็ง
1. การพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. การสร้างแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขนาดและสถานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมและชมรม
ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาด้านพื้นที่แก้ไขด้วยการเลือกชมรมที่มีความเหมาะสมและไม่
ระบุขอบเขตของพื้นที่
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 8 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
โดยคณะวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณ ตรวจติดตาม และรายงานผลต่อผูบ้ ังคับบัญชา
เป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน
โดยผู้วิจัยได้นาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากผลการวิจยั
มาถ่ายทอดสูเ่ นื้อหาบทเรียนในรายวิชาที่สอน ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.๓) ประกอบด้วย
วิจัย เรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์ชุดรูปแบบตัวอักษรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิส
สระกุล บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๑๑๓-๓๑๑ ออกแบบกราฟิก ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิจัย เรื่อง ระดับความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ของอาจารย์ทินวงษ์ รัก
อิสสระกุล บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๑๑๑-๒๑๒ สุนทรียศาสตร์ ภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิจัย เรื่อง การส่งเสริมการทักษะในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบและผลิต ๑ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของอาจารย์สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ บูรณาการกับรายวิชา
๐๙-๑๑๒-๒๐๖ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔
วิจัย เรื่อง การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ของอาจารย์ธญ
ั ธร อินทร์ท่าฉาง บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๒๑๒๑๐๑ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปีการศึกษา
๒๕๕๔
วิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคระหว่างความสวยงามและการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มผี ลกระทบกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของอาจารย์พีรัฐ ลิม
ปากรณ์ บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๑๑๑-๑๐๙ การยศาสตร์ภาคการศึกษาที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดวางของโต๊ะเรียนในห้องเรียนทาให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กรณีศึกษา:กลุส่ นักศึกษา
วิชาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ บูรณาการกับรายวิชา ๐๙-๑๑๓-๓๑๔
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 8 ข้อ
: 8 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย
โดยคณะพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ส่งเสริมการทาวิจัยเป็นทีม
ประกอบด้วย นักวิจัยมืออาชีพ และนักวิจัยหน้าใหม่ ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย และจัดส่งรายชื่อบุคคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจยั หน้าใหม่/วิจัยสัญจรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
โดยคณะได้รบั การจัดสรรงบประมาณของสถาบัน ดาเนินการวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รมั ภา สุวรรณพฤกษ์ หัวหน้าโครงการวิจยั
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
โดยคณะมีการดาเนินงาน คือ
- ห้องปฏิบัติ ครุภณ
ั ฑ์ประจาสาขาวิชา
- ห้องสมุดโชติเวช
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
- กิจกรรมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
โดยคณะดาเนินการติดตามและประเมินผลภาพรวม “การ
ประเมินผลสาเร็จของการให้ทุนวิจัย”
 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
โดยคณะดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนปรับปรุง
(Improvement plan) เสนอต่อคณะกรรมกรรมการบริหารคณะเพื่อปรับใช้ใน
ปีงบประมาณถัดไป
 8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
โดยคณะวางระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบงานวิจัย
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย
วิจัย เรื่อง การออกแบบที่จอดจักรยานสาหรับนักท่องเที่ยวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ ของอาจารย์เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก สนองตอบความต้องการ
ของกรุงเทพมหานคร
วิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสาน
สาหรับการสร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของจังหวัดอ่างทอง
ของอาจารย์เอกพงษ์ อินเกื้อ สนองตอบความต้องการของกลุ่มจักสาน จังหวัด
อ่างทอง
วิจัย เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย สาหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ของอาจารย์ประชา พิจักขณา สนองตอบ
ความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้พิการ
วิจัย เรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์ชุดรูปแบบตัวอักษรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ของอาจารย์ทินวงษ์ รักอิส
สระกุล สนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
1. ระบุนโยบายทิศทางการวิจัยของคณะ สามารถกาหนดกรอบการ
ดาเนินงานของนักวิจัยได้อย่างชัดเจน
2. ระบบติดตามและประเมินผล เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างการดาเนินงาน
3. กาหนดขอบเขตการวิจัยอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องต่อ
ระยะเวลาการดาเนินงาน ส่งผลให้งานวิจัยแล้วเสร็จใน
4. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทีมคณาจารย์ ประกอบด้วย
นักวิจัยมืออาชีพ และนักวิจัยหน้าใหม่
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ. 4.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 3, 4.2.1, 4.2.2)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้……… ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบ
ในสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
โดยคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบ
ในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์งานวิจัย
 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้จากข้อ 2
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
โดยคณะมีการวางฐานข้อมูลงานวิจัยในเวปไซต์คณะเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ และถ่ายทอดผ่านรายการก้าวไกลกับสถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.พ
ระนคร ช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
โดยคณะมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มี
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย จานวน 4 ฉบับ
 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
โดยคณะวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผูร้ ับผิดชอบในการ
สนับสนุนการจดสิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
จุดแข็ง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และการจดสิขสิทธิ์และสิทธิบตั ร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลักดันและส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยสู่สาธารณชนเชิง
พาณิชย์
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้
รย์ประจาและนักวิจัย
ประจา (สกอ. 4.3)
ข้อค้นพบ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา เท่ากับ 166,007.14 บาท เงิน
สนับสนุนภายใน 2,324,100บาท เงินภายนอก - บาท รวม 2,324,100 บาท
จานวนอาจารย์ประจา 17 คน นักวิจัยประจา - คน รวม 17คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รายการ
ยอดเงิน
เงินสนับสนุนภายใน
2,324,100
เงินสนับสนุนภายนอก
รวม
2,324,100
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา
17
ที่ปฏิบัติงานจริง
เฉลี่ย
166,007.14

หน่วย
บาท
บาท
บาท
คน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 คะแนน
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
จุดแข็ง
.................................................................................
1. ผู้วิจัยได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงทดลอง .................................................................................
ผลิตภัณฑ์และวัสดุ
.................................................................................
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอของบประมาณงานวิจยั
............................................................................
3. อาจารย์ส่วนใหญ่เสนอขอและได้รับการจัดสรรงบประมาณ
................................................................................
................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
................................................................................
................................................................................
ข้อเสนอแนะ
-
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บาทต่อคน

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
17
17
- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
14
14
- จานวนอาจารย์ประจาทที่ลาศึกษาต่อ
3
3
จานวนรวมของบทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
(รวม อาจารย์ลาศึกษาต่อ)
- จ านวนบทความวิจั ย ฯ ในรายงานสื บ เนื่อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (ค่า
น้าหนัก 0.25)
- จานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. (ค่า
น้าหนัก 0.50)
- จานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับ นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
(ค่าน้าหนัก 0.75)
- จานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI
(ค่าน้าหนัก 1.00)
- จานวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ชื่อ ปรากฏอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล สากล
Scopus (ค่าน้าหนัก 1.00)
- จ านวนการตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการที่ มี ชื่ อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้าหนัก 0.75)
- จานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้าหนัก 0.75)
- จานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้าหนัก 1.00)
- จานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ (ค่าน้าหนัก 1.00)
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้าหนัก 0.125)
- จ านวนผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ น

3

3

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
-

-

5
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 12
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 2.94
: ร้อยละ 10.29
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 0.74 คะแนน กรรมการ : 2.57
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.25)
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.50)
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาซียน (ค่าน้าหนัก 0.75)
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)

-

-

-

-

-

-

จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 7 เรื่อง/
ชิ้น จานวนอาจารย์ประจา 17 คน นักวิจัยประจา - คน รวมร้อยละถ่วงน้าหนัก
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
และนักวิจัยประจาทั้งหมด เท่ากับ 10.29
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลักดันในการส่งบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ
3. สร้างแรงจูงใจและตอบแทนอาจารย์ที่นาผลการวิจยั เสนอตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. การสร้างนักวิจัยพี่เลีย้ ง
2. จัดสรรงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัย
3. จัดหาบุคคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)
ข้อค้นพบ
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
- จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

จานวน
SAR

กรรมการ

17
14
3
4
4
23.53

17
14
3
4
4
23.53

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 10
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 23.52
: ร้อยละ 23.52
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 23.54
จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง/ชิ้น จานวน
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
อาจารย์ประจา 17 คน นักวิจัยประจา - คน
ระบุใน SAR)
.................................................................................
จุดแข็ง
.................................................................................
1. ผลงานวิจัยคณะส่วนใหญ่มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน
.................................................................................
และสังคมเป็นที่ตั้ง
.................................................................................
............................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
................................................................................
................................................................................
ข้อเสนอแนะ
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.6 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
17
17
- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
14
14
- จานวนอาจารย์ป ะจาที่ลาศึกษาต่อ
3
3
จานวนรวมผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
(ค่าน้าหนัก 0.25)
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 0.50)
- ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทสี่ ถานศึกษากาหนด(ค่าน้าหนัก 0.75)

- ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ (ค่าน้าหนัก 1.00)
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับรอง
คุณภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละจานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เท่ากับ 0 จานวน
งานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0 เรื่อง/ชิ้น จานวนอาจารย์ประจา 17
คน นักวิจัยประจา 0 คน
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. เร่งรัดและผลักดันการเขียนตาราหรือหนังสือเพื่อเสนอขอผลงาน
ทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 10
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 0
: ร้อยละ 0
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 0 คะแนน
กรรมการ : 0 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
(สกอ. 5.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
โดยคณะมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การ
บริการวิชาการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
โดยคณะมีการบูรณาการความรู้จากการบริการสังคม โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสูต่ ลาดไทย หลักสูตรกิจกรรม
ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและพลาสติก กับการสอน
ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ทา่ ฉาง
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
โดยคณะมีการบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษา
คุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืชที่มีผลต่อระบบการพิมพ์พื้นทะลุเพื่องานบรรจุ
ภัณฑ์ กับบริการวิชาการแก่สังคม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย หลักสูตรกิจกรรมออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์กล่องกระดาษและพลาสติก ของอาจารย์ธัญญธร อินทร์ท่าฉาง
 4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (ต้องมีการประเมิน
ความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3)
โดยคณะมีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
โดยคณะมีการนาผลการประเมินไปเขียนแผนพัฒนาปรับปรุง
(Improvement Plan)
จุดแข็ง
1. แผนบริการวิชาการแก่สังคม
2. การบูรณาการวิชาการแก่สังคมร่วมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
โดยคณะมีการสารวจความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนเสนอ
ความต้องการหลักสูตร เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง
และการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
โดยคณะบันทึกความร่วมมือกับสานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางด้านการบริการสังคม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และทรัพยากรกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และสถานที่
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม
โดยคณะมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรง
และทางอ้อม
 4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
โดยคณะมีการนาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไป
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการระบบและกลไกการให้บริการแก่สังคม
ให้ดียิ่งขึ้น
 5. มีการพัฒนาความรู้ทไี่ ด้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรูส้ ู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
โดยคณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลีย่ นความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์
ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการเผยแพร่สสู่ าธารณะผ่านเวปไซต์คณะ
จุดแข็ง
1. การวางระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม
2. เน้นการบูรณาการขยายองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.3 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
4
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ทีบ่ ูรณา
4
การเฉพาะกับการเรียนการสอน
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ทีบ่ ูรณา
การเฉพาะกับการวิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ทีบ่ ูรณา
การกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจยั
ผลรวมของจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

-

ร้อยละจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั เท่ากับ 100 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 4 จานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 4
จุดแข็ง
1. ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่สอดรับกับงานบริการ
วิชาการแก่สังคม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 5
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 100
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
(สมศ.9)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้
 1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร
โดยคณะจัดทาแผนการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
โดยคณะสามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 100
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
โดยสมาชิกในชุมชนราชทรัพย์ เขตบางโพ กรุงเทพมหานคร ได้นา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพขนมคองแคลงอย่างต่อเนื่อง
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ ีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
โดย
...............................................................................................................................
.............
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง
โดยชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาความรูไ้ ปสู่การพัฒนา
อย่างเข้มแข็ง เพิ่มรายได้และผลผลิตให้กับสมาชิกในชุมชน
จุดแข็ง
1. ดาเนินงานบรรลุแผนบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 100
2. ประสานความร่วมมือกับสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จุดที่ควรพัฒนา
1. กระบวนการติดตามการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. ประสานงานกับหน่วยสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่าง
ต่อเนื่อง
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
โดยคณะมีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบตั ิราชการของคณะ
 2. มีการบูรณการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โดยคณะมีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์การออกแบบ และกิจกรรม
นักศึกษาโครงการแห่เทียนพรรษา กิจกรรมงานไหว้ครู และพิธีครอบครูช่าง
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
โดยคณะมีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านทางเวปไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ของ
คณะ
 4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โดยคณะมีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ของคณะ
 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โดยคณะมีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ของคณะ
 6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
โดย.......................................................................................................................
จุดแข็ง
1. แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. การบูรณาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. กาหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้
 1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยคณะมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการ
สรุปผลการดาเนินงานทุกโครงการและนามาปรับปรุงในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
โดยคณะดาเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100
 3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
โดยคณะดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
โดยหลักสูตรรายวิชาหลักการตลาดเพื่อการออกแบบ ฝึกให้
นักศึกษาสร้างคุณค่าของผลงานด้านศิลปะโดยการออกแบบและพัฒนาร้านค้า
บริเวณชุมชนเทเวศร์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แลพสร้างคุณค่าต่อชุมชน
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
โดย……………………………………………………………………………………
จุดแข็ง
1. แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การสร้างการยอมรับผลงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
ที่ดี
โดยบุคลากรในคณะมีส่วนร่วมกันทาให้ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 4 คะแนน
ดี โดยให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอและ ตนเอง : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
ต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด  ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
โดยอาคารสถานที่ของคณะ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์

 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีการปรับแต่งและภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
โดย
...............................................................................................................
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1–4 ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
โดยคณะประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษา เฉลี่ย คะแนน
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีส่วนร่วมก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีสถานที่ที่สะอาด และ
มีภูมิทัศน์สวยงาม
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดสรรพื้นทีท่ เี่ อื้อประโยชน์และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
-
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หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) (ก.พ.ร.54
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 9.1, 9.2)
: 4 ข้อ
ข้อค้นพบ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
คณะดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
 1. สภาสถาบันปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการ : 7 ข้อ
: 7 ข้อ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการบริหารคณะทุกคนได้รบั การชี้แจง และทาความ ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
และผูบ้ ริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบ
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาคณะ และอัตลักษณ์ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อคณะ  สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
โดยคณบดีแสดงวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงานให้
บุคลากรทุกคนรับทราบวาระการรับตาแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระบุใน SAR)
และการออกแบบ รวมทั้งได้ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น .................................................................................
.................................................................................
การวางกลยุทธในการพัฒนาคณะ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
.................................................................................
พัฒนางานเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพ
.................................................................................
 3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
............................................................................
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของคณะไปยัง
................................................................................
บุคลากรในคณะ
................................................................................
โดยคณบดีมีอานาจในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
................................................................................
ดาเนินงานตามผู้ใต้บังคับบัญชาและผูร้ ับผิดชอบโครงการ รวบรวมผลงาน
................................................................................
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย
................................................................................
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
โดยคณบดีสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น การวางกลยุทธในการพัฒนาคณะ การแสดงความสามารถในการ
ดาเนินงานตามแต่ศักยภาพความถนัดรายบุคคล
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
โดยคณบดีสามารถสอนงานทั้งทางวาจา และเอกสารความรู้
เผยแพร่สู่บุคลากรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
คณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยคณบดีได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารคณะ ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ถึงการดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาลให้บคุ ลากรทุกภาคส่วน
รับทราบ ไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งหรือปัญหาโดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้ทมี่ ี
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ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ส่วนได้ส่วนเสีย
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
โดยคณบดีได้รับการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการจากอธิการบดี
และนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์
ต่อคณะและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจยั
โดยคณะมีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรูส้ อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
โดยคณะมีการกาหนดบุคลากรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและงานวิจัย
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุม่ เป้าหมายทีก่ าหนด
โดยคณะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเรียนการสอน
และงานวิจัย
 4. มีการรวบรวมความรูต้ ามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดยคณะได้นาประเด็นความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนงานวิจัย
จัดเก็บในฐานข้อมูลคลังความรู้
 5. มีการนาความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
โดยคณะมีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
จุดแข็ง
1. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ
2. ฐานข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) (ก.พ.ร. 54

ตัวชี้วัดที่ 11)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
โดยคณะจัดทาแผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2553-2557)
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
โดยคณะมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้
ระบบสารเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ประกอบด้วย
 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ
 ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด (BI)
 ระบบติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ระบบบริหารงานวิจัย
 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 ระบบบันทึกภาระงาน
 ระบบลาออนไลน์
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
 ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย
ระบบสารเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
ระบบสารเทศเพื่อการศึกษา
 คลังปัญญา มทร.พระนคร
 ฐานข้อมูล e-Book
 ฐานข้อมูลด้านแฟชั่น
 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
 บล๊อคความรู้ KM Blog
 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 วารสารวิชาการและวิจัย
 วีดีโอสื่อการสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
 ระบบประเมินการปฏิบต
ั ิราชการของผู้บริหาร
 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 ระบบประเมินความสามารถทางตาแหน่งงาน
 ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร
 ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
 แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
 แบบประเมินเพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ของผู้นาหรือผู้บริหาร
 แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
 แบบสารวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสาหรับ
นักศึกษา
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
โดยคณะดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับ 3.13 คะแนน
 4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
โดยคณะจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง (Improvement Plan) ใน
ปีงบประมาณถัดไป
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนด
โดยคณะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE) ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
1. แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2553-2557)
2. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ร่วมการบริหารและการ
ตัดใจ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัดที่ 9.2)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
โดยคณะดาเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยได้
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้มีการจัดทาคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ ง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
โดยคณะดาเนินการให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยง และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้
กาหนดอย่างเป็นขั้นตอน
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสีย่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดยคณะดาเนินการวิเคราะห์ต่อเนื่องจากข้อ 2 ในขั้นตอนการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการประเมิน ผลกระทบ การประเมินแนว
ทางการควบคุมและการควบคุมทีม่ ีอยู่ และนารายละเอียดจากแต่ละขั้นตอน
นามาใช้พิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
 4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน
โดยคณะดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยคณะดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีหนังสือแจ้ง
เวียนทุกหน่วยงานให้รับทราบและปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง และมีการ
รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
คณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
 6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณของคณะ และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และนาเข้าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ดาเนินการพัฒนาต่อไป
จุดแข็ง
1. นโยบายสนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการ
2. ผู้บริหารสนับสนุนการดาเนินงานและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
7.5 การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)
ข้อค้นพบ
คณะได้ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
................. คะแนน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
 1. สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติของสถานศึกษา
โดย .................................................................. .......................... ............
............................................................................................. ....................
 2. สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ
โดย ............................................................................................ ............
............................................................................................. ....................
 3. สภาสถาบันทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
โดย ............................................................................................ ............
............................................................................................. ....................
 4. สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดย ............................................................................................ ............
............................................................................................. ....................
 5. สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
โดย ............................................................................................ ............
.................................................................................................................
จุดเด่น
............................................................................................. ....................
............................................................................................. ....................
............................................................................................. ....................
จุดที่ควรพัฒนา
.............................................................................................. ....................
.............................................................................................. ....................
............................................................................................ ....................
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................. ....................
............................................................................................. ....................
............................................................................................ .................... .
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 คะแนน
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: .............. คะแนน
: .............. คะแนน
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : …. คะแนน
กรรมการ : ….คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
7.6 การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ
: 3 คะแนน
คณะได้ผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
(คะแนนเต็ม 5) 4.34 คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4.34 คะแนน
: 4.34 คะแนน
จุดแข็ง
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
1. คณบดีมีภาวะการเป็นผู้นาและบริหารตามหลักทางด้านการบริหาร ตนเอง : 4.34 คะแนน กรรมการ : 4.34
อย่างธรรมาภิบาล
คะแนน
2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณะ
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
ข้อเสนอแนะ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
8.1 มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
โดยคณะมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ และมีการกาหนดแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แหล่งที่มาเป็นงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
กลวิธ/ี มาตรการ/กลยุทธ์ของคณะ
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยคณะจัดสรรงบประมาณที่ได้รบั อนุมัติทุกโครงการให้หัวหน้า
โครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณบดี พร้อมทั้ง
ระบุกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรของโครงการ กาหนด
ระยะเวลาของกิจกรรมที่สมเหตุสมผล งบดาเนินงานมีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
 3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
โดยคณะประชุมหารือคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของคณะ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
โดยคณะมีการจัดทารายงานการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบในทุก
โครงการ พร้อมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ จานวน 2 ครั้ง/ปี
 5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะมีการจัดทารายงานการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบในทุกไตร
มาสเพื่อให้คณะกรรมมการบริหารคณะรับทราบถึงสถานะการเงินของคณะ ถึง
งบประมาณเหลือจ่ายที่ใช้จัดสรรรายการอื่น หรือเพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการ
การใข้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปงบการเงินประจาปีงบประมาณ
พร้อมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทสี่ ถาบันกาหนด
โดยคณะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
โดยงานติดตามประเมินผลรายงานผลการติดตามการใช้เงินต่อรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทุกวันที่ 10 ของเดือน และได้มีการ
รายงานผลต่อคณบดีเพื่อพิจารณา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 7 ข้อ
: 7 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ทราบต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจในปีงบประมาณถัดไป
จุดแข็ง
1. คณะมีระบบและกลไกในการบริหารการเงินและงบประมาณตาม
แผนกลยุทธ์ของคณะ
2. ระบบติดตามและรายงานผลทุกเดือน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7)
8.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.54
ตัวชี้วัด 7.1)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 72
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 87.76
: ร้อยละ 87.76
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 186,497.04 186,497.04
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
เบิกจ่าย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
วงเงิน งบประมาณรายจ่ า ยลงทุน ที่ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 212,500.00 212,500.00
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
ได้รับ
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
87.76
87.76
 บรรลุ
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเบิ ก จ่ า ยเท่ า กั บ  บรรลุ
 ไม่บรรลุ
186,497.04 บาท จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ  ไม่บรรลุ
จานวน . 212,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนเท่ากับ 87.76
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
จุดแข็ง
.................................................................................
1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
.................................................................................
2. การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามแผนการควบคุม กากับ ติดตาม .................................................................................
.................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................
................................................................................
................................................................................
ข้อเสนอแนะ
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7)
8.2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.54
ตัวชี้วัด 7.2)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษา
เบิกจ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับ
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวม

3,887,886.73

3,887,886.73

4,320,640.00

4,320,640.00

89.98

89.98

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่ายเท่ากับ
3,887,886.73 บาท จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับจานวน 4,320,640.00 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเท่ากับ 89.98

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 93
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 89.98
: ร้อยละ 89.98
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 1 คะแนน
กรรมการ : 1 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
จุดแข็ง
.................................................................................
1. การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามแผนการควบคุม กากับ ติดตาม .................................................................................
............................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ข้อเสนอแนะ
................................................................................
................................................................................
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย
(ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7)
: ร้อยละ 93
8.2.3 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร. ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม ค่า
54 ตัวชี้วัด 7.3)(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 6)
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
: ร้อยละ 89.98
: ร้อยละ 89.98
ข้อค้นพบ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
จานวน
ตนเอง : 1 คะแนน
ตนเอง : 1 คะแนน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
3,887,886.73
3,887,886.73
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
4,320,640.00
4,320,640.00
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 บรรลุ
 บรรลุ
89.98
89.98
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน
เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่ายเท่ากับ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
3,887,886.73 บาท จากวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินใน
ระบุใน SAR)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จานวน 4,320,640.00 บาท คิดเป็นร้อยละของ
.................................................................................
ความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนเท่ากับ 89.98
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
1. การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามแผนการควบคุม กากับ ติดตาม ............................................................................
................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ข้อเสนอแนะ
................................................................................
จุดแข็ง
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ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
8.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 8)
(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 7)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. จัดทาหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดี
ขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โดยคณะจัดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานงบประมาณ
พ.ศ. 2554
 2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โดยคณะรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 3. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่ม
สาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time
Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนดและรายงานผล
การคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดโดยเสนอให้สานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
โดยคณะจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ่ หัวทุกกลุ่ม
สาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนดและรายงานผลการคานวณ
ต้นทุนโดยเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ
 4. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สาหรับทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด และรายงานผลการ
คานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้สานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
โดยคณะจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 สาหรับทุกผลผลิตตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด และรายงานผล
การคานวณต้นทุนโดยเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ
 5. เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และจัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้ว
เสร็จ โดยเสนอให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
โดยคณะเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วิเคราะห์
สาเหตุ และจัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโดยเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยทราบ
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ระดับ 3
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ระดับ 5
: ระดับ 5
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดแข็ง
1. การสร้างแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) (ก.พ.ร. 54
ตัวชี้วัดที่ 6)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 8 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
โดยแผนการดาเนินงานและคาสั่งแต่งตั้งคณะดาเนินงานเพื่อ
รับผิดชอบ ดูแล กากับติดตามงาน
 2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
คณะ
โดยคณะให้ความสาคัญในการประกันคุณภาพ จัดตั้งหน่วยประกัน
คุณภาพ วางระบบการทางานตามระยะเวลาและกลไกขับเคลื่อนผู้รบั ผิดชอบทุก
ตัวบ่งชี้
 3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โดยคณะได้กาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการดาเนินงาน
 4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
โดยคณะได้ทาการควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมิน
คุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนด จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
 5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
โดยคณะได้นาผลจากการรับตรวจประเมินคุณภายภายในและ
ภายนอกมาจัดทาแผนปรับปรุงพัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
รับทราบและพิจารณางบประมาณ กิจกรรมส่งเสริม
 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
โดยระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 8 ข้อ
: 8 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
(http://cheqa.rmutp.ac.th/) และระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน
(IQA) (http://dc.rmutp.ac.th/qa2554/)
 7. มีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
โดยคณะจัดให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
จากความต้องการของผูเ้ รียน ผู้ใช้บัณฑิต และสารวจความต้องการการรับบริการ
ทางวิชาการกับหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมีกจิ กรรมร่วมกัน
โดย
...................................................................................................................
 9. มีแนวปฏิบัติทดี่ ีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
โดยสร้างนวัตกรรมการประกันคุณภาพใยรูปแบบสื่อแอนิเมชั่นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารตระหนักและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพทุกภาคส่วน
คานึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประโยชน์ที่รับ
2. บุคลากร ผู้กากับดูแล และผู้จัดเก็บรายงานข้อมูล ดาเนินงานตาม
แผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
ต่องานประกันคุณภาพโดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. การใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตาม รายงานผล เพื่อ
ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) (ก.พ.ร. 55
ตัวชี้วัดที่ 8)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพภายในโดยต้น
4.43
4.43
สังกัด

คณะได้ผลการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 4.43 คะแนน
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 คะแนน
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4.43 คะแนน
: 4.43 คะแนน
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4.43 คะแนน กรรมการ : 4.43
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ข้อเสนอแนะ
-
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องค์ประกอบที่ 97 อัตลักษณ์ สมศ.
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 16)
97.1.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยคณะจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัย และเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมบริหารคณะ
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยคณะได้ทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างครบถ้วน และบุคลากรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
โดยคณะได้สารวจและประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ จากค่าคะแนนเฉลี่ย
4.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
 4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคม
โดยคณะได้จดั การเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถจบ
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งบัณฑิตของทางคณะสามารถประกอบวิชาชีพ
และเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญในการทางาน
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับอัตลักษณ์
โดย นายชานนท์ ตันประวัติ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับ
รางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบงานอุตสาหกรรม ในชื่อ
ผลงาน Ceramic Block ในงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ประจาปี 2553 (The fifteenth National Ceramics Exhibition in 2010) เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
และ นายหัสดิน สอนสงวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดออกแบบ
รองเท้า ADDA Design Contest 2011 จัดโดยบริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม ค่า ผลการประเมินตาม
เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดแข็ง
1. คณะจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร และนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 16)
97.1.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
101
101
101
101
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษารดับ ป.ตรี ทั้งหมด
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ทั้งหมด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ได้รับการ
35
35
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ ป.ตรี
4.22
4.22
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ ป.โท
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มี
4.22
4.22
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ เท่ากับ 4.22 คะแนน จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด 35 คน
คะแนนการประเมินบัณฑิตเฉลี่ย เท่ากับ 4.22
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 คะแนน
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4.22 คะแนน
: 4.22 คะแนน
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4.22 คะแนน กรรมการ : 4.22
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(สมศ. 17)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานทีส่ อดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยมหาวิทยาลัยกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานทีส่ อดคล้องความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมอบคณะ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยคณะดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร นักศึกษา การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอตามเป้าหมายตัวบ่งชี้
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
โดยคณะดาเนินการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรเป้าหมายที่
เข้าร่วมทุกโครงการ และมีค่าระดับความพึงพอใจทุกโครงการไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย่ วชาญ
เฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
โดยคณะดาเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ความเชี่ยวชาญ เกิด
ผลประโยชน์จากนาความรู้ทางการออกแบบไปใช้ในกิจกรรมของชุมชน สถาน
ประกอบ และสังคม สามารถทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในลักษณะการสร้าง
ผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ
โดย นายชานนท์ ตันประวัติ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับ
รางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบงานอุตสาหกรรม ในชื่อ
ผลงาน Ceramic Block ในงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ประจาปี 2553 (The fifteenth National Ceramics Exhibition in 2010)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
และ นายหัสดิน สอนสงวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดออกแบบ
รองเท้า ADDA Design Contest 2011 จัดโดยบริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
จุดแข็ง
1. เน้นการสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัด และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
นักศึกษา
2. นโยบายสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการผลิตบัณฑิต และบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
97.3 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)
97.3.1 การชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านค่านิยม จิตสาธารณะ
ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้
 1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยคณะกาหนดแนวทางปฏิบัติ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านค่านิยม จิต
สาธารณะภายในคณะ
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
โดยคณะดาเนินโครงการด้านค่านิยม จิตสาธารณะ จานวน 4
โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดี และสามารถดาเนินงานตาม
แผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 100 ประกอบด้วย
โครงการค่ายอาสาพัฒนา
โครงการสถาปัตย์พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้าท่วม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด
โครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
โดยหลังเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการส่งผลให้บุคลากรหรือ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นและเกิดความพึง
พอใจ สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
โดยเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นแนวปฏิบัติในการสร้าง
นักศึกษาจิตสาธาณะ สามารถวัดผลกระทบจากผู้เข้าร่วมและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
โดย.........................................................................................................
จุดแข็ง
1. บุคลากรให้ความร่วมมือด้านค่านิยม จิตสาธารณะที่ดี
2. สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะในองค์กร
3. สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือสมาชิกและพัฒนาชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 2 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
97.3 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)
97.3.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและ
สืบสานโครงการมาจากพระราชดาริ ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้
 1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยคณะกาหนดแนวทางปฏิบัติ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินโครงการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
โดยคณะดาเนินโครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแผนงานประจาปี ร้อยละ 100
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
โดยคณะดาเนินโครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ที่ให้ความรู้และถ่ายทอด และมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การทากิจกรรมกระดาษใยสับปะรด ไบโอดีเซล ปลูกต้นไม้
และสร้างฝ้ายกั้นชะลอน้า
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
โดยชุมชนเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าเผยแพร่ผลงานและ
ชื่อเสียง
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
โดย .......................................................................................................
จุดแข็ง
1. สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือสมาชิกและพัฒนาชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 2 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม ค่า
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
ตนเอง : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
98.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 54 ตัวชี้วัด 4.1.3) (ก.พ.ร. 55
ตัวชี้วัด 3)
ข้อค้นพบ
จานวน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
SAR
กรรมการ
จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด
273
273
- จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ
273
273
- จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีน
จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่าง ๆ
- จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่กาหนด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีนทีก่ าหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

212

212

212

212

-

-

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ เท่ากับ 77.66 โดยมีจานวนนักศึกษาทีส่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่กาหนด 212 คน จาก
จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมดจานวน 273 คน
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. อบรมความรู้ภาคภาษาอังกฤษ
2. แผนพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงเพื่อบรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับนักออกแบบ
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 60
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 77.66
: ร้อยละ 77.66
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3.88 คะแนน กรรมการ : 3.88
คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

องค์ประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
โดยคณะวางแผนการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี โดย
กิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ครอบคลุมนโยบาย 3 ดี (3D) ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ วิทยากร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
 2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และด้านภูมิคมุ้ กันภัยจากยาเสพติด
โดยคณะได้จดั กิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ครอบคลุมนโยบาย 3 ดี
(3D) ทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย จานวน 1 โครงการ
ประกอบด้วย กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
2. ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
จานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการค่ายอาสาพัฒนา, โครงการสถาปัตย์
พระนครรวมใจ ช่วยภัยน้าท่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา, โครงการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, โครงการแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมงานไหว้ครู และพิธี
ครอบครูช่าง
3. ด้านการสร้างภูมิคมุ้ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด จานวน 2
โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยา
เสพติด, โครงการสร้างสุขภาวะคนสถาปัตย์ฯ
 3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
โดยคณะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Blog เกี่ยวกับการพัฒนา
งานด้าน 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
 4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
โดยคณะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายภายในคณะ และกับกองพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้
ดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี
โดย.............................................................................................
จุดแข็ง
1. คณะดาเนินการจัดกิจจกรรมตามนโยบาย 3 ดี (3D) ทั้ง 3 ด้าน
อย่างครบถ้วน
2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างนวัตกรรมส่งเสริมให้ดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 4 ข้อ
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน
กรรมการ : 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
-
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
ข้อค้นพบ
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตย
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้าน
การส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

จานวน
SAR
กรรมการ
1
1
5

5

2

2

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับกิจกรรมตามนโยบาย 3 ดี
2. คณะดาเนินกิจกรรมครอบคลุมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง
3 ด้าน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 2 ด้าน
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 3 ด้าน
: 3 ด้าน
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-
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องค์ประกอบที่ 100 อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
100. ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของคณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบตั ิ (Hands-on)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 3 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านสหกิจศึกษา
โดยคณะจัดทาคู่มือดาเนินงานสหกิจศึกษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเพื่อ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
 2. มีการพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการ
โดย..........................................................................................
 3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็น
แนวทางในการพัฒนา
โดยคณะจัดทาแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ทุกภาค
การศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษาในทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามแนวทางการสอนโดยใช้หลัก
Work-Intergrated Learning (WIL)
 4. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ดาเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะติดตามและนิเทศสหกิจศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อ
รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคของสถานประกอบการที่แสดงความ
คิดเห็นต่อนักศึกษาสหกิจศึกษาเพือ่ นามาจัดทาแผนการปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาถัดไป
 5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดเี ป็นที่ยอมรับ
หรือได้รับการยกย่อง
โดย...................................................................................

จุดแข็ง
1. หลักสูตรเน้นทักษะการปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. รายวิชาสหกิจศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
Work-Intergrated Learning (WIL)
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงใน
สถานประกอบการช่วงปิดภาคการศึกษา
2. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาเพื่อ
เป็นแนวทางที่ดีและเป็นที่
ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
: 3 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน
กรรมการ : 3 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
บ่งชี้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่สังกัด
2. สร้างกิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดทาโครงงานหรืองานวิจัย
ประกอบการสหกิจศึกษา
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ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
100. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology
2 Based Education - Training)
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. กระบวนการเรียนการสอนให้ความสาคัญกับ Technology Based
และฝึกทักษะในการทางาน
โดยคณะมีหลักสูตรรายวิชาภาคปฏิบัติเน้นกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน สื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ สื่อการ
สอนออนไลน์ การรับ-ส่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือจัดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกทักษะด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจารายวิชา
 2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนักศึกษาทุกคนต้องได้รับการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ และฝึกทักษะปฏิบตั ิตามควมถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
 3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้าน Technology Based กับ
ชุมชน สังคมภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ผสู้ อน
โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 5 และรายวิชาหลักการตลาดทางการ
ออกแบบ ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากปัญหาจริง (Problem Base
Learning) โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยแก้ปัญหา และอาจารย์มีหน้าที่ให้
คาปรึกษา แนะนา และประเมินผล
 4. นักศึกษาใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน
กรณีศึกษา
โดยรายวิชาโครงการเน้นให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีกับการ
ออกแบบแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การใช้
เครื่องผลิตต้นแบบสามมิติ ทดลองสร้างต้นแบบเพื่อการทดสอบและการนาเสนอ
ผลงาน
 5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ
โดยการติดตามและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ
รายบุคคล สรุปผล และนาอุปสรรคปัญหา วางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อไป
จุดแข็ง
1. หลักสูตรเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน
2. กระบวนการสอนเน้นการบูรณาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาเน้นการบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้และ
พันธกิจอื่น ๆ
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
กรรมการ : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ตัว
ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนามาใช้ประกอบการพิจารณา
บ่งชี้
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
100. มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
3 ให้กับนักศึกษา
ข้อค้นพบ
คณะดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีการนาสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจน
โดยการจัดทาคูม่ ือดาเนินงานสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประจา
สาขาวิชา เพื่อกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
 2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
โดยการประชุมคณะกรรมการเพื่อระดมสมอง เขียนแผนพัฒนา
วามเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพประจาสาขาวิชา เพื่อทาหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริม
การพัฒนาทางด้านวิชาชีพของนักศึกษาในเวทีการประกวดระดับชาติและ
นานาชาติ
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตาม
แผนที่ได้กาหนดไว้
โดยจัดตั้งงบประมาณประจาปีเพือ่ ติดตั้งละปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียน ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพ
 4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
และส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม
โดยจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษาเพื่อการเตรียมความ
พร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา โครงกาค่ายอาสาพัฒนา โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด
 5. มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยการกากับ และติดตามผลทุกเดือน เพื่อสรุปและประเมินผล
พัฒนาและสร้างแนวทางป้องกันปัญหาและอุปสรรค จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป
จุดแข็ง
1. กิจกรรมของคณะมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุนงบประมาณและเวลาให้กับนักศึกษาเพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. สร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: 3 ข้อ
ผลการประเมินตาม
ผลการประเมินตาม ค่า
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
: 5 ข้อ
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน
ตนเอง : 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
 เท่ากับเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ (เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
หน่วยงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทยคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการ ศึกษา
2554 มีการขอรับการประเมิน 9 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย
4.24
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จุดเด่น
กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้โจทย์ชุมชนในการแก้ปัญหา การเรียนรู้จริง
จากสถานประกอบการ หลักสูตรมีความสอดคล้องต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การทางาน เตรียม
ความพร้อมสู่โลกอาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานที่ อาคาร และสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียน ประกอบด้วย ห้องน้า ยังไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการของนักศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์และการส่งผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการดาเนินงานแล้ว ต้องอาศัยช่วงเวลา ซึ่งเป็นอุปสรรคของการพัฒนาของคณะที่เพิ่งเริ่มต้น ควร
สนับสนุนต่อไปอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
-

107

รายนามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ขอสัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
1. ผู้บริหาร

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
: นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
: นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
: นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. อาจารย์ (อายุงาน 3 ปีขึ้นไป)

: นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก
(สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
: นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง
(สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)
: นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง
(สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
: นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม
(สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)

(อายุงานน้อยกว่า 3 ปี)

3. สถานประกอบการ

: คุณกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์
: ผู้จดั การฝ่ายการออกแบบ
บริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

4. ศิษย์ปัจจุบัน

: นายภาคภูมิ คุรุวาศรี
(สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
: นายสรานันท์ มะปรางทอง
: นางสาวณัฐนิช ชัยรัตน์
: นางสาวอรุณี สงจวง
: นางสาวสาวิณี วันรักชาติ
: นางสาวนริศรา ศรีมุงคุณ
(สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)

5. ศิษย์เก่า

: นายคณิต อยู่สมบูรณ์
(สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์)
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กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตรวจประเมินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วันที่ 30-31 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
เวลา

รายละเอียด

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
09.00 – 10.00 น. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยาย
สรุปจากผูบ้ ริหาร
10.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ทปี่ รึกษาหน่วยงาน ผูบ้ ริหารหน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ทุกระดับ
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ ตัวแทนชุมชน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูลจาก SAR ของหน่วยงานและเอกสารเพิ่มเติม
15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ประชุม สรุปผล
เดินทางกลับ
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
08.00 – 12.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูลจาก SAR ของหน่วยงานและเอกสารเพิ่มเติม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจเยี่ยมในพื้นที่
14.00 – 14.30 น. คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม
14.30 – 16.00 น. เสนอข้อสังเกตเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร และศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูล
เพิ่มเติม
16.00 – 16.30 น. ประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจเยีย่ มโดยวาจาแก่ผู้บริหารหน่วยงาน คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

คณะผู้ตรวจประเมินขอความอนุเคราะห์ ดังนี้
1. ห้องทางานของคณะผู้ตรวจประเมิน 1 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จานวน 1 ชุด
2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมแต่ละองค์ประกอบ กาหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานดูแลข้อมูลให้
พร้อมในพื้นที่หน่วยงาน และจัดเอกสารอ้างอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไว้ในห้องทางาน
ของคณะผู้ตรวจฯ
3. ผู้ประสานงานและนาทางระหว่างการตรวจเยี่ยม 2 ท่าน
4. นัดหมายผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า กรรมการบริหาร
กรรมการวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเข้า
รับการสัมภาษณ์ตามกาหนดการข้างต้น
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คาสั่งคณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ที่
/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
.........................................
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กาหนดตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้การตรวจประเมินฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยงานระดับคณะซึ่งประกอบด้วย
บุคคลดังรายนามต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสิฐ เคนพันค้อ
ประธานกรรมการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒. นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓. นายประชา พิจักขณา
กรรมการและเลขานุการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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แนวทางแก้ไข และผลการดาเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2553
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ข ้อมูลพืน
้ ฐาน Common Data Set ปี การศึกษา 2554 ประกอบ CHE QA Online (28-6-55)

่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
องค์ประกอบที่ 2
1 จานวนหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด
2 - -ระดับอนุปริญญา
3 - -ระดับปริญญาตรี
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต
5 - -ระดับปริญญาโททีม
่ เี ฉพาะแผน ก
6 - -ระดับปริญญาโททีม
่ เี ฉพาะแผน ข
7 - -ระดับปริญญาโท ทีม
่ ท
ี งั ้ แผน ก และ
แผน ข อยูใ่ นเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน
8 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน
ก ทีม
่ น
ี ักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน
ก
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
10 - -ระดับปริญญาเอก
11 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทีม
่ ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
12 จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถาน
ทีต
่ งั ้ ทัง้ หมด
13 จานวนหลักสูตรทีจ
่ ัดการเรียนการสอน
นอกสถานทีต
่ งั ้
14 - -ระดับอนุปริญญา
15 - -ระดับปริญญาตรี
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต
17 - -ระดับปริญญาโท
18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
19 - -ระดับปริญญาเอก

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข ้อมูลพืน
้ ฐาน Common Data Set ปี การศึกษา 2554 ประกอบ CHE QA Online (28-6-55)

่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
20 จานวนหลักสูตรทีจ
่ ัดการเรียนการสอน
นอกสถานทีต
่ งั ้ และแจ ้งให ้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
21 - -ระดับอนุปริญญา
22 - -ระดับปริญญาตรี
23 - -ระดับ ป.บัณฑิต
24 - -ระดับปริญญาโท
25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
26 - -ระดับปริญญาเอก
27 จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ
ตามกรอบ TQF
28 - -ระดับอนุปริญญา
29 - -ระดับปริญญาตรี
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต
31 - -ระดับปริญญาโท
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
33 - -ระดับปริญญาเอก
34 จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ
ตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
้ ลการดาเนินงานฯ ครบถ ้วน
ตามตัวบ่งชีผ
35 - -ระดับอนุปริญญา
36 - -ระดับปริญญาตรี
37 - -ระดับ ป.บัณฑิต
38 - -ระดับปริญญาโท
39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
40 - -ระดับปริญญาเอก
41 จานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ ปิ ดสอน
ทัง้ หมด
42 - -ระดับอนุปริญญา
43 - -ระดับปริญญาตรี
44 - -ระดับ ป.บัณฑิต
45 - -ระดับปริญญาโท
46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
47 - -ระดับปริญญาเอก
48 จานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ ปิ ดสอนและ
ได ้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร
วิชาชีพทัง้ หมด
49 - -ระดับอนุปริญญา
50 - -ระดับปริญญาตรี
51 - -ระดับ ป.บัณฑิต
52 - -ระดับปริญญาโท
53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
54 - -ระดับปริญญาเอก

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข ้อมูลพืน
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
55 จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีย
่ ังไม่ได ้รับ
อนุมัตต
ิ ามกรอบ TQF แต่เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ ้วน
56 - -ระดับอนุปริญญา
57 - -ระดับปริญญาตรี
58 - -ระดับ ป.บัณฑิต
59 - -ระดับปริญญาโท
60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
61 - -ระดับปริญญาเอก
62 จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ
ตามกรอบ TQF ทีม
่ ผ
ี ลการประเมินตาม
้ ลการดาเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์
ตัวบ่งชีผ
การประเมิน 5 ข ้อแรก และอย่างน ้อย
้ ก
ร ้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท
ี่ าหนดในแต่
ละปี )
63 - -ระดับอนุปริญญา
64 - -ระดับปริญญาตรี
65 - -ระดับ ป.บัณฑิต
66 - -ระดับปริญญาโท
67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
68 - -ระดับปริญญาเอก
69 - -จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับ
อนุมัตต
ิ ามกรอบ TQF ทีม
่ ผ
ี ลการ
้ ลการดาเนินงาน
ประเมินตามตัวบ่งชีผ
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82

- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม
่ ค
ี วาม
ร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกีย
่ วข ้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
- -ระดับปริญญาเอก

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข ้อมูลพืน
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
83 จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมดทุก
ระดับการศึกษา
84 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับอนุปริญญา
85 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับปริญญาตรี
86 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับ ป.บัณฑิต
87 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับปริญญาโท
88 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับปริญญาโท (แผน ก)
89 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับปริญญาโท(แผน ข)
90 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
91 - -จานวนนักศึกษาปั จจุบน
ั ทัง้ หมด ระดับปริญญาเอก
92 จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด รวมทัง้ ที่
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
93 - -จานวนอาจารย์ประจาทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94 - -จานวนอาจารย์ประจาทีล
่ าศึกษาต่อ
95 จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ แยก
ตามวุฒป
ิ ริญญาหรือเทียบเท่า
96 - -จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒ ิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
97 - -จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒ ิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
98 - -จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่
ปฏิบต
ั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
99 ร ้อยละของอาจารย์ประจาทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒ ิ
ปริญญาเอกปี การศึกษาทีผ
่ า่ นมา
(กรณีทเี่ ลือกใช ้เกณฑ์ประเมินเป็ นค่า
การเพิม
่ ขึน
้ ของร ้อยละฯ)
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ข ้อมูลพืน
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

100 จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด
่ ารง
ตาแหน่งอาจารย์
101 - -จานวนอาจารย์ประจา (ทีไ่ ม่ม ี
ตาแหน่งทางวิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
102 - -จานวนอาจารย์ประจา (ทีไ่ ม่ม ี
ตาแหน่งทางวิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญา
โท หรือเทียบเท่า
103 - -จานวนอาจารย์ประจา (ทีไ่ ม่ม ี
ตาแหน่งทางวิชาการ) ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
104 จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด
่ ารง
ตาแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์
105 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
106 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
107 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
108 จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด
่ ารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
109 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
110 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
111 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
112 จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด
่ ารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์
113 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
114 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
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ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

รวม

จานวน
ยืนยัน

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน Common Data Set ปี การศึกษา 2554 ประกอบ CHE QA Online (28-6-55)

่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

115 - -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ทีม
่ วี ฒ
ุ ป
ิ ริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
116 ร ้อยละของอาจารย์ประจาทีด
่ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการของปี ทผ
ี่ า่ นมา

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
ยืนยัน

รวม

-
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จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

117 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES) รวมทุกหลักสูตร
118 - -ระดับอนุปริญญา
119 - -ระดับปริญญาตรี
120 - -ระดับ ป.บัณฑิต
121 - -ระดับปริญญาโท
122 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
123 - -ระดับปริญญาเอก
124 จานวนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทจ
ี่ ัดบริการ
ให ้นั กศึกษา
125 จานวน Notebook และ Mobile Device
ต่างๆ ของนั กศึกษาทีม
่ ก
ี ารลงทะเบียน
การใช ้ Wi-Fi กับสถาบัน
126 ผลการประเมินคุณภาพการให ้บริการ
ห ้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้อืน
่ ๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึ กอบรมการใช ้งานแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5)
127 ผลการประเมินคุณภาพการให ้บริการ
ด ้านกายภาพทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อาทิ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร อุปกรณ์
่ มต่ออินเตอร์เน็ ต
การศึกษา และจุดเชือ
ในระบบไร ้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)
128 ผลการประเมินคุณภาพในการให ้บริการ
สิง่ อานวยความสะดวกทีจ
่ าเป็ นอืน
่ ๆ
อาทิ งานทะเบียนนั กศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด ้านอาหารและ
สนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
129 ผลการประเมินคุณภาพในการให ้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้ า ระบบ
กาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้ มี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภย
ั ใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็ นไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง (จากคะแนนเต็ม 5)
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ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

รวม

จานวน
ยืนยัน

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน Common Data Set ปี การศึกษา 2554 ประกอบ CHE QA Online (28-6-55)

่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
130 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้เรียนทีม
่ ต
ี อ
่ คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลีย
่ ทุก
หลักสูตร
131 - -ระดับอนุปริญญา
132 - -ระดับปริญญาตรี
133 - -ระดับ ป.บัณฑิต
134 - -ระดับปริญญาโท
135 - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน
้ สูง
136 - -ระดับปริญญาเอก

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

-

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

-
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จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ข ้อมูลพืน
้ ฐาน Common Data Set ปี การศึกษา 2554 ประกอบ CHE QA Online (28-6-55)

่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

137 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด
(ทีจ
่ ัดเก็บข ้อมูล สาหรับ สมศ1)
138 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทต
ี่ อบ
แบบสารวจเรือ
่ งการมีงานทา
139 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้
งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู ้ทีป
่ ระกอบอาชีพอิสระ)
140 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท ี่
ประกอบอาชีพอิสระ
141 จานวนผู ้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทม
ี่ งี านทาก่อนเข ้าศึกษา
142 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทม
ี่ ี
กิจการของตนเองทีม
่ รี ายได ้ประจาอยู่
แล ้ว
ึ ษา
143 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศ
ี่ ก
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา
144 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท ี่
อุปสมบท
145 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท ี่
เกณฑ์ทหาร
146 เงินเดือนหรือรายได ้ต่อเดือน ของ
ผู ้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
(ค่าเฉลีย
่ )
147 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด
(ทีจ
่ ัดเก็บข ้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)

-

-

-

-

148 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททัง้ หมด
(ทีจ
่ ัดเก็บข ้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)

-

-

-

-

149 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทัง้ หมด
(ทีจ
่ ัดเก็บข ้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้รับ
การประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
งชาติ
151 แห่
ผลการประเมิ
นโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
่ บการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนนเต็ม
๕)
152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย
่
(คะแนนเต็ม ๕)
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ข ้อมูลพืน
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
153 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีไ่ ด ้รับ
การประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
งชาติ
154 แห่
ผลการประเมิ
นโดย Exit Exam ในกลุม
่

155

156

157

158

159
160
161

162

สาขาวิชาทีจ
่ บการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนนเต็ม
๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย
่
(คะแนนเต็ม ๕)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ ด ้รับ
การประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุม
่
สาขาวิชาทีจ
่ บการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนนเต็ม
๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย
่
(คะแนนเต็ม ๕)
ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด ้จากการ
ประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด ้รับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ทัง้ หมด
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ ้างทีม
่ ต
ี อ
่ บัณฑิตระดับปริญญาตรี
โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย
่ (คะแนน
เต็ม ๕)
จานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ ป็ นผล
จากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์
[ผลงานของผู ้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ทีผ
่ า่ นการกลัน
่ กรอง (peer
review) โดยมีบค
ุ คลภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็ นกรรมการพิจารณาด ้วย]

163 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีม
่ ก
ี ารตีพม
ิ พ์
เผยแพร่สส
ู่ าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึง่

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข ้อมูลพืน
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
164 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
รายงานสืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)
165 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
รายงานสืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
166 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
167 จานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์จาก
ศิลปนิพนธ์ทเี่ ผยแพร่ (ผลงานของ
ผู ้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
168 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด
169 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
170 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
171 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมภ
ิ าคอาเซียน
172 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
173 จานวนผู ้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททัง้ หมด (ปี การศึกษาทีเ่ ป็ นวงรอบ
ประเมิน)
174 จานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์เผยแพร่ (ผลงาน
ของผู ้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
175 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
รายงานสืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพม
ิ พ์
ในวารสารวิชาการทีป
่ รากฎใน
ฐานข ้อมูล TCI (จานวนบทความทีน
่ ับ
ในค่าน้ าหนั กนี้ จะต ้องไม่นับซ้ากับค่า
นาหนักอืน
่ ๆ)

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
176 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี่ ช
ี อ
ในประกาศของ สมศ. (จานวน
บทความทีน
่ ั บในค่าน้ าหนักนี้ จะต ้อง
ไม่ซ้ากับทีน
่ ั บในค่าน้ าหนักอืน
่ ๆ)
177 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
ปรากฎอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
(จานวนบทความทีน
่ ั บในค่าน้ าหนักนี้
จะต ้องไม่ซ้ากับทีน
่ ับในค่าน้ าหนักอืน
่ ๆ)
178 - -จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎใน
วารสารวิชาการทีม
่ ช
ี อ
ฐานข ้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จานวนบทความทีน
่ ั บในค่า
น้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซ้ากับทีน
่ ั บในค่า
น้ าหนักอืน
่ ๆ)
179 จานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์ท ี่
เผยแพร่ (ผลงานของผู ้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก)
180 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด
181 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
182 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
183 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทไี่ ด ้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมภ
ิ าคอาเซียน
184 - -จานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
185 จานวนผู ้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทัง้ หมด (ปี การศึกษาทีเ่ ป็ นวงรอบ
ประเมิน)
องค์ประกอบที่ 3
186 ผลการประเมินคุณภาพของการ
ให ้บริการให ้คาปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช ้ชีวต
ิ แก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5)

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข ้อมูลพืน
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

187 ผลการประเมินคุณภาพของการ
ให ้บริการข ้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
188 ผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเพือ
่ พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5)
องค์ประกอบที่ 4
189 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทีไ่ ด ้รับการพัฒนาศักยภาพด ้าน
งานวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์
190 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทีไ่ ด ้รับความรู ้ด ้านจรรยาบรรณ
จัย
191 การวิ
จานวนผลงานวิ
จัยหรืองานสร ้างสรรค์ท ี่

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

มีการยืน
่ การจดทะเบียนสิทธิบต
ั รหรือ
ิ ธิบต
อนุสท
ั ร
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
- -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง
(ไม่นับรวมผู ้ลาศึกษาต่อ)
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
203 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
204 จานวนนักวิจัยประจาทีป
่ ฏิบต
ั งิ านจริง
(ไม่นับรวมผู ้ลาศึกษาต่อ)
205 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
206 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
207 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
208 จานวนอาจารย์ประจาทีล
่ าศึกษาต่อ
209 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
210 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
211 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
212 จานวนนักวิจัยประจาทีล
่ าศึกษาต่อ
213 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
214 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
215 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
216 จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
รายงานสืบเนือ
่ งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพม
ิ พ์
ในวารสารวิชาการทีป
่ รากฎใน
ฐานข ้อมูล TCI (จานวนบทความทีน
่ ับ
ในค่าน้ าหนั กนี้ จะต ้องไม่ซ้ากับทีน
่ ับใน
ค่าน้ าหนักอืน
่ ๆ)
217 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
218 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
219 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
220 จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎ
วารสารวิชาการระดับชาติทม
ี่ ช
ี อ
ในประกาศของ สมศ. (จานวน
บทความทีน
่ ั บในค่าน้ าหนักนี้ จะต ้อง
ไม่ซ้ากับทีน
่ ั บในค่าน้ าหนักอืน
่ ๆ)
221 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
222 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
223 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
224 จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม
ี่ ช
ี อ
ปรากฎอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
(จานวนบทความทีน
่ ั บในค่าน้ าหนักนี้
จะต ้องไม่ซ้ากับทีน
่ ับในค่าน้ าหนักอืน
่ ๆ)
225 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
226 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
227 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
228 จานวนบทความวิจัยฯ ทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์ใน
ื่ ปรากฎใน
วารสารวิชาการทีม
่ ช
ี อ
ฐานข ้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จานวนบทความทีน
่ ั บในค่า
น้ าหนักนี้ จะต ้องไม่ซ้ากับทีน
่ ับในค่า
น้ าหนักอืน
่ ๆ)
229 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
230 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
231 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
232 จานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
(ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา)
233 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
234 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
235 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
236 จานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจาและนั กวิจัยประจา)
237 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
238 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
239 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
240 จานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา)
241 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
242 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
243 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
244 จานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน
(ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา)

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
245 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
246 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
247 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
248 จานวนผลงานสร ้างสรรค์ทไี่ ด ้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงาน
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
249 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
250 - -กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
251 - -กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ข ้อมูลพืน
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

252 จานวนรวมของผลงานวิจัยทีน
่ าไปใช ้
ประโยชน์
253 จานวนรวมของผลงานสร ้างสรรค์ท ี่
นาไปใช ้ประโยชน์
254 จานวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ ด ้รับ
การรับรองคุณภาพ
255 - -บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์
ในวารสารระดับชาติ
256 - -บทความวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์
ในวารสารระดับนานาชาติ
257 - -ตาราหรือหนั งสือทีม
่ ก
ี ารประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ี่
สถานศึกษากาหนด (ผลงานจะต ้องเกิน
้ งาน)
ร ้อยละ ๕๐ ของชิน
258 - -ตาราหรือหนั งสือทีใ่ ช ้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล ้ว หรือตาราหรือหนั งสือ
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงมีผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ผลงานจะต ้องเกินร ้อยละ ๕๐ ของ
้ งาน) ่ 5
ชิน
องค์ประกอบที
259 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนทีส
่ ภาสถาบันอนุมัต ิ
260 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ทีน
่ ามาใช ้ในการพัฒนา
เฉพาะการเรียนการสอน
261 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ทีน
่ ามาใช ้ในการพัฒนา
เฉพาะการวิจัย
262 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ทีน
่ ามาใช ้ในการพัฒนา ทัง้ การ
เรียนการสอนและการวิจัย
องค์ประกอบที่ 6
263 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาทีเ่ กีย
่ วกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่
ตา่ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
องค์ประกอบที่ 7
264 คะแนนผลการประเมินผลการ
ดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม
๕)
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อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

รวม

จานวน
ยืนยัน

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
265 คะแนนการประเมินผลผู ้บริหารโดย
คณะกรรมการทีส
่ ภาสถาบันแต่งตัง้
(คะแนนเต็ม ๕)
องค์ประกอบที่ 97
266 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร
เกีย
่ วกับการปฏิบต
ั งิ านของสถาบันที่
สอดคล ้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนน
เต็ม ๕)
267 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด ้รับ
การประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

268 ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
269 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีไ่ ด ้รับ
การประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

270 ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาโททีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
271 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ ด ้รับ
การประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

272 ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
273 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด ้จากการ
ประเมินบัณฑิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะตามอัต
ลักษณ์
274 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด ้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทัง้ หมด
275 ค่าเฉลีย
่ ของคะแนนประเมินบัณฑิตทีม
่ ี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม
๕)
276 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทีเ่ กีย
่ วกับการดาเนินการตาม
่ วชาญ
จุดเน ้น และจุดเด่น หรือความเชีย
เฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนน
เต็ม ๕)
องค์ประกอบที่ 98
277 จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบ
ภาษาต่างประเทศทัง้ หมด
278 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
เกาหลี
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

279 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาเขมร
280 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาจีน
กลาง
281 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาญีป
่ น
ุ่

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาทมิฬ
283 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาพม่า
284 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาฟิ
ลิปิโน
285 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
มลายู
286 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
มาเลย์
287 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษาลาว
288 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
เวียดนาม
289 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบ
ภาษาอังกฤษ
290 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
อินโดนีเซีย
291 - -จานวนนักศึกษาทีเ่ ข ้าสอบภาษา
ตามกฎหมายทีใ่ ช ้ในกลุม
่ ประเทศ
อาเซียนอืน
่ ๆ
292 จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาต่างประเทศทีก
่ าหนดทัง้ หมด
(ได ้คะแนนในระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60
ของคะแนนเต็ม)
293 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาเกาหลีทก
ี่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
294 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาเขมรทีก
่ าหนด(ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
295 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาจีนกลางทีก
่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
296 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาญีป
่ นที
ุ่ ก
่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
297 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาทมิฬทีก
่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
298 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาพม่าทีก
่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
299 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาฟิ ลป
ิ ิ โนทีก
่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
300 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษามาเลย์ทก
ี่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
301 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษามลายูทก
ี่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
302 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาลาวทีก
่ าหนด (ได ้คะแนนในระดับ
ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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่ ข้อมูลพืน
้ ฐาน
ชือ
303 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาเวียดนามทีก
่ าหนด (ได ้คะแนน
ในระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)
304 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาอังกฤษทีก
่ าหนด (ได ้คะแนนใน
ระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
305 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาอินโดนีเซียทีก
่ าหนด (ได ้คะแนน
ในระดับไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)
306 - -จานวนนักศึกษาทีส
่ อบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู ้ความสามารถด ้าน
ภาษาตามกฎหมายทีใ่ ช ้ในกลุม
่ ประเทศ
อาเซียนอืน
่ ๆ (ได ้คะแนนในระดับไม่ตา่
กว่าร ้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
องค์ประกอบที่ 99
307 จานวนกิจกรรมสนั บสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ด ้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
308 จานวนกิจกรรมสนั บสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ด ้านการส่งเสริมให ้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็ นไทย
309 จานวนกิจกรรมสนั บสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ด ้านการสร ้าง
ภูมค
ิ ุ ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
่ สารมวล บริหารธุรกิจ
คหกรรม สือ
และ
ศาสตร์
ศาสตร์
ชน
เทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

อตุสาหกรรม
สิง่ ทอและ
ออกแบบ
แฟชั่น

สถาปั ตย
กรรมและ
การ
ออกแบบ

จานวน
กรรมการ
ยืนยัน

จานวน
ยืนยัน

รวม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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