รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะ/หนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
(รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)

สรุปขอมูลผลการดําเนินการตามวิสัยทัศน ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 ระดับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
วิสัยทัศน

เปนเลิศทางสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
เปนภูมิปญญาทางดานสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภมิภาคลุมน้ําโขง
"บรูณาการวิชาการ ภูมิปญญา และวิถีทองถิ่น"
ผลการดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร

จํานวน

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร 7
19
ตัวชี้วัด
14
กลยุทธ
52
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด
3
กลยุทธ
4
โครงการ
17
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
ตัวชี้วัด
8
กลยุทธ
4
โครงการ
23
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด
2
กลยุทธ
1

ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย

เริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย

ยังไมไดดําเนินการ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

82.69

7

13.46

2

3.85

11

64.71

6

35.29

0

0.00

22

95.65

0

0.00

1

4.35

หนา 2

ผลการดําเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร

จํานวน

ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย

จํานวน
1

รวมทุกประเด็นยุโครงการ
ทธศาสตร 7 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัด
3
กลยุทธ
2
โครงการ
4
2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ตัวชี้วัด
1
กลยุทธ
1
โครงการ
3
3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ศิษยเกาสัมพันธที่ดี
ตัวชี้วัด
1
กลยุทธ
1
โครงการ
3
3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ชุมชนสัมพันธ
ตัวชี้วัด
1
กลยุทธ
1
โครงการ
1
1

เริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย

ยังไมไดดําเนินการ

รอยละ
100.00

จํานวน
0

รอยละ
0.00

จํานวน
0

รอยละ
0.00

50.00

1

25.00

1

25.00

100.00

0

0.00

0

0.00

100.00

0

0.00

0

0.00

100.00

0

0.00

0

0.00

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดใหรายงานตัวชีวัดระดับเปาประสงค หรือ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

หนา 3

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร (healthy organization) ควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ระดับผลงาน
3 หมายถึง ดําเนินการแลว เปนไปตามแผนและเปาหมาย
2 หมายถึง อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมบรรลุเปาหมาย
1 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ผูรับผิดชอบ

ระดับ
ผลงาน

ปญหาอุปสรรค

กลยุทธที่ 1.1 มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
1 11206-Design/Build Student Workshop 2014 ศาลารอรถแหงใหมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม ที่มีการบรูณาการเขากับการเรียนการ
สอน โดยใหนักศึกษามีสวนรวม

2

มีการดําเนินกิจกรรม ปรับปรุงพัฒนากายภาพคณะ

ผลงานการออกแบบในแตละขั้นตอนถือวาประสบความสําเร็จสําหรับการเรียนรูในทุกขั้นตอนการ
ทํางานออกแบบ ตั้งแตขั้นวางแนวทาง การหาขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการกอสรางจริง
การบูรณาการองคความรูสําหรับการออกแบบและการกอสรางจริงในประเด็นตางๆ นักศึกษาได
ทํางานออกแบบในรายละเอียดโครงสราง รอยตอ และศึกษาความเปนไปไดในการวางแผนงาน
กอสราง รวมถึงการประมาณราคากลาง ในแตละชวงของการทํางาน ไดมีนิทรรศการ ทั้งภายใน
คณะและภายนอกคณะ

จันทนีย มีขอจํากัดในดานเวลาและงบประมาณในการกอสรางจริง รวม
จิรัณธนัฐ ไปถึงการหาสถานที่จริงในการทํางาน โดยในภาคการศึกษา
ถัดไปจะตองวางโครงการและหางบประมาณใหสอดรับกับ
โครงการ ทั้งในแงการขอการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
การขอการสนับสนุนพื้นที่กอสรางจริงทั้งจากมหาวิทยาลัยหรือ
พื้นที่นอกมหาวิทยาลัยตอไป

3

จํานวน 1
กิจกรรม

1

มีการดําเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน ในพื้นที่คณะ

สุกัญญา
พรหมนารท

3

ไดมีการดําเนินการวิจัย แลวเสร็จ

ชูพงษ
ทองคําสมุทร

3

พรสวัสดิ์
พิริยะศรัทธา

3

11300.1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อเปนตนแบบการประหยัดพลังงานและอาคารเขียว
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินการวิจัย

4

4

11209 - ปรับปรุงภูมิทัศน ในพื้นที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดตัวชี้วัด

3

จํานวน 1
กิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

11300.5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อเปนตนแบบการประหยัดพลังงานและอาคารเขียว ( ดาน Solar Cells และ พลังงานทดแทน)
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินการวิจัย

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดมีการดําเนินการวิจัย แลวเสร็จ

หนา 4

5

11401 - โครงการออกแบบ แกลเลอรี่แสดงผลงาน (Design Gallery) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดมีการดําเนินการออกแบบ แกลเลอรี่แสดงผลงาน (Design Gallery)

พีรนิธิ อักษร ไดมีการดํานินการออกแบบ แตยังไมมีงบประมาณ สําหรับ
สิ่งกอสราง

3

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
6

12101 แผนและปฏิทินสําหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ผูสอน)
1.1) คณาจารยขอใชงบประมาณสนับสนุน 225,053 บาท (คิดเปน 50% ของงบที่จัดสรร)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1.2) คณาจารยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาตนเองทั้งสิ้น 37 คน คิดเปนสัดสวน
1. คณาจารยทุกคนมีกิจกรรมการพัฒนาตนเองใน
มีการขอ
86% ของอาจารยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและคิดเปน 67% ของจํานวนอาจารยทั้งหมด
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อยางนอย 1 ครั้ง ใน
ใชเงิน
ปงบประมาณ 2557
เพือ่
2. คณาจารยที่ผานกิจกรรมการพัฒนาตนเอง นําผลการ
ดําเนิน
มีการ
มีการ
เรียนรูจากกิจกรรมดังกลาวมาใชในการปรับปรุง
กิจรรการ ดําเนินงาน ดําเนินงาน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ในการ
พัฒนา
ตนเอง

7

3

12102 - แผนและปฏิทินสําหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (สนับสนุน)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1) มีแผนและปฏิทินสําหรับการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
2) มีการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 (ตามเกณฑ TQF) 3) มีการ
รายงานผลของโครงการ

8

1. จําเปนตองมีวิธีการกระตุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งใหครบทุกคน (100%) ตามตัวชี้วัดของ มคอ.
2. ควรปรับปรุงการเก็บขอมูลการเขารวมอบรมของหนวยงานภายใน
มข. ในขอมูลราชการพิเศษของบุคลากรดวย
3. ควรกําหนดใหนําผลการอบรมมาใชในการปรับปรุงรายวิชาใหเปน
วรัฐ ลาช แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และใหมีการติดตามโดยหลักสูตรโดยอาจใชกลไก
โรจน ของ มคอ. เปนเครื่องมือชวย

รอยละ
ของ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน

3

1) มีแผนและปฏิทินสําหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
2) มีการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 100% มีการรายงานผลของโครงการ
3) มีการรายงานผลการพัฒนาตนเองรายบุคคลผานระบบที่คณะ

50

อโนชา
นนทคุปต

100

12103-โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงางวิชาการ
รายละเอียดตัวชี้วัด

ดําเนินการแลวเสร็จ อาจารยใหความสนใจในประเด็นการเตรียมการเพื่อทําตําแหนงทางวิชาการ
อยางกระตือรือรน ปญหาอุปสรรค

1. การจัดวันดําเนินโครงการควรจัดในชวงกลางสัปดาห
2. การจัดหลักสูตร โครงการตางๆ ควรทําอารทเวิรค

3

หนา 5

อยางกระตือรือรน ปญหาอุปสรรค

มีการดํานินกิจกรรม โดยมีกลุมเปาหมายคือสายผูสอนที่
สนใจทําตําแหนงทางวิชาการ

มีการดํา
นิน 1
กิจกรรม

9

1

12301-โครงการ Big Cleaning Day ปงบประมาณ 2557 และอบรมจริยธรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
ผลประเมินของบุคลากรตอผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

มีการดํา
นิน 1
กิจกรรม

10

2. การจัดหลักสูตร โครงการตางๆ ควรทําอารทเวิรค
ประชาสัมพันธหลักสูตรทุกครั งเพื่อกระตุนความสนใจ และ
จดจําซึ่งทําใหการ ตอบรับเขารวมหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ 
น
3. ควรกําหนดขั นตอนการติดตามผลงานตามตัวชี วัดอยาง
ชนัษฎา เปนทางการ เชน มีวิทยากรตรวจรับผลงานและแนะนําเพิ่มเติม
จุลลัษเฐียร โดยให เวลาทํางานที่เหมาะสม เปนตน

1

มีจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 56 คน (สายผูสอน 5 คน, สายสนับสนุน 41 คน และ
นักศึกษา 10 คน)
โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 36 คน ผลของการประเมินจากแบบสอบถาม มีความ
พึงพอใจตอภาพรวมของโครงการโดยไดคะแนนเทากับ 4.03 จาก 5 คะแนน เปรียบเทียบเปน
รอยละ 80.63 ซึ่งมากกวาที่กําหนดไวในตัวชี้วัดของโครงการ
ปญหา : มีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม จํานวนนอย เนื่องจากชวงเวลาที่จัดกิจกรรม เปนชวงปด นรากร พุทธ
ภาคการศึกษา
โฆษ

1. เสนอใหจัดกิจกรรมเปนจุดเดียวกัน เพื่อใหบุคลากรไดลงมือ
ทํารวมกัน เห็นผลงานที่ชัดเจน
2. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมในชวงที่นักศึกษายังไมปดเทอม
เพื่อใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมได
3. ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดี และ
ควรสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ทั้งคณาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษา

3

สัมมนาผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษาโดยวิทยากรจากภายนอก
มีการสัมมนาโดยไดรับความอนุเคราะหจาก ศาสตราจารยชุลี โกรฟ ผูเชี่ยวชาญดาน
Occupational & Environmental Safety Management Program จาก Honolulu
Community College (รวมกับบุคลากรจากศูนยวิจัยดานการจัดการสิ่งแวดลอมและสาร
อันตราย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร อีก 2 ทาน) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.
2557

1. คณะมีแผนดานความปลอดภัยเพื่อปองกันและรองรับเหตุ
ฉุกเฉินที่เหมาะสมตอสภาวการณในปจจุบันของคณะ
2. บุคลากรและนักศึกษารับทราบแผนและแนวปฏิบัติในการ
ปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉินของคณะ และสามารถปฏิบัตตน
ไดอยางเหมาะสมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

3

12302 - โครงการอบรมเรื่อง Health & Safety
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. คณะมีแผนดานความปลอดภัยเพื่อปองกันและรองรับเหตุ
ฉุกเฉินที่เหมาะสมตอสภาวการณในปจจุบันของคณะ
2. บุคลากรและนักศึกษารับทราบแผนและแนวปฏิบัติในการ
ปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉินของคณะ และสามารถปฏิบัต
ตนไดอยางเหมาะสมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

มีการดํา
นิน 1
กิจกรรม

1

สัญชัย สันติ
เวส

หนา 6

11

11204-ปรับปรุงสํานักงานและหองทํางานอาจารย (AR01)
วรัฐ ลาช ไดรับอนุมัติงบประมาณแลว อยูระหวางการดําเนินการตาม กอง
โรจน แผนงานกําหนด สําหรับครุภัณฑสิ่งกอสราง ป 2558

3

รายละเอียดตัวชี้วัด

มีการดํา
ไดมีการดําเนิน การสนับสนุบครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
1
1
นิน
การดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุนงานวิจัย
กิจกรรม
11201-ซอมบํารุงอาคาร AR02-06 (เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ
าเพดาน ซอมรอยราว ทาสี ปรับปรุงหอง)

วรัฐ ลาช ไดมีการดําเนินการจัดหาอุปกรณวิจัย จํานวนงบประมาณที่ใชไป
โรจน 150,480 บาท

2

มีการดํา
ไดมีการดําเนินการซอมแซมบํารุงอาคาร
1
1
นิ
น
การดําเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงคณะ
กิจกรรม
11201-ซอมบํารุงอาคาร AR02-06 (เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ
าเพดาน ซอมรอยราว ทาสี ปรับปรุงหอง)

วรัฐ ลาช อยูระหวาง ดําเนินกิจกรรม
โรจน

2

วรัฐ ลาช อยูระหวางการตรวจนับ
โรจน

2

รายละเอียดตัวชี้วัด
12

13

การดําเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงคณะ
11103-โครงการ จัดหาครุภัณฑสําหรับอาจารย

มีการดํา
1
นิน
กิจกรรม

1

ไดมีการเขียนแบบ เพื่อยื่นเสนอใชงบประมาณแผน ประจําปงบประมาณ 2558 ในการ
ปรับปรุง สิ่งกอสราง

รายละเอียดตัวชี้วัด
14

รายละเอียดตัวชี้วัด
การดําเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงคณะ
กลยุทธที่ 1.3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร
15

กลยุทธที่ 1.4 ระบบบริหารจัดการองคกร

มีการดํา
1
นิน
กิจกรรม

พรรณี จร
ดอน

ไดมีการดําเนินกิจกรรมแลว อยูระหวางรอรายงานผลการการดําเนิน
กิจกรรม

2

ไดมีนําเสนอแนวทาง การจัดทําแผนพัฒนางานตอหนวยงานสาย
สนับสนุนแลว แตยังไมมีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมจาก
หนวยงานตางๆ

2

1

วรัฐ ลาช
โรจน

ไดมีการดําเนินกิจรรม โดยถายทอดนโยบายตอหนวยงานสายสนับสนุน
แลว เพื่อเปนแนวทาง และมีการดําเนินโครงการตอเนื่องในปงบประมาณ
2558

2

1

วรัฐ ลาช
โรจน

วรัฐ ลาช
โรจน

ไดมีการดําเนินกิจกรรม โดยมีคําสั่งตั้งแตงคณะทํางาน คําสั่งคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรที่ 73/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง
คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ KKU MIS (คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร)

2

1

มีการดํา
นิน 1
กิจกรรม

14102 - ปรับปรุงกระบวนการและจัดทําคูมือ
รายละเอียดตัวชี้วัด

18

ไดมีการดําเนินการซอมแซมบํารุงอาคาร

14101 วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนางาน
รายละเอียดตัวชี้วัด

17

1

13101 - โครงการปรับปรุงกระบวนการ - เงินยืม จัดซื้อจัดจาง/จางเหมาผานสวนกลาง
รายละเอียดตัวชี้วัด

16

มีการดํา
1
นิน
กิจกรรม

มีการดํา
นิน 1
กิจกรรม

14202 ปรับปรุงวิธีการรวบรวมและรายงานภาระงานบุคลากรสายผูสอน
รายละเอียดตัวชี้วัด

มีการดํา
นิน 1
กิจกรรม

1

หนา 7

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
เปาประสงค : เปนสถาบันที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใชชีวิตในสังคม ใฝรูและสามารถเรียนรูดวยตนเอง ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะ
ระดับสากล สามารถแขงขันกับนานาชาติได บนพื้นฐานของความเปนไทย
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน

( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ผูรับผิดชอบ

ระดับ
ผลงาน

ปญหาอุปสรรค

กลยุทธที่ 2.1 การผลิตบัณฑิตที่ดี
19 21104.1 โครงการสัมนาการประเมินหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ การพัฒนาหลักสูตร

ชูพงษ
ทองคําสมุทร

3

1

การดําเนินงานลุลวงไปไดดวยดี โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นที่คณะฯ โดยมีคณาจารยเขารวมถึง
มากกวา 50% เนื่องจากมีความสะดวกทั้งดาน เวลา และการเดินทาง
สวนการดําเนินงานในการสัมมนานอกสถานที่ มีคณาจารยเขารวมนอย มีเพียง 25% เนื่องจาก
สถานที่จัดมีระยะทางไกล คณาจารยหลายทานติดภาระกิจ ไมสามารถแบงเวลาเขารวมไดเหมือน
การจัดที่คณะ

อธิป อุทัย
วัฒนานนท

3

จันทนีย 1. ไมอาจเก็บขอมูลในเวลาอันสั้นได ตองอาศัยระยะเวลาและการ
จิรัณธนัฐ จัดระบบในการจัดเก็บขอมูล

3

กลยุทธที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Learning Management System)
20

22101.2-โครงการสัมมนาหลักสูตรสาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 2
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

21

จํานวน 1
กิจกรรม

22105.1-โครงการ “รวบรวมผลงานนักศึกษา”ของหลักสูตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

1. จัดตั้งคณะทํางาน และวางแนวทางการเก็บขอมูลสําหรับปการศึกษาตอไป
2. จัดทําเวบไซตเพื่อเผยแพรผลงาน
3. ประชาสัมพันธโครงการเพื่อการวางแผนการสงขอมูลสําคัญจากผูสอนในวิชาตางๆ เพื่อให
การนําเสนอเนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุมการเรียนการสอนของคณะไดมากที่สุดตอไป

2. ผลงาน เชน ไฟลภาพ ชิ้นงาน 3 มิติ หุนจําลอง เพลทนําเสนอ
ผลงาน รายงาน เอกสารวิจัย และอื่นๆ ไมมีพื้นที่ในการจัดเก็บที่
ชัดเจน ผลงานไดรับความเสียหายไปเปนจํานวนมากจากฝน ฝุน และ
อื่นๆ
3. เนื่องดวยอุปกรณสําหรับการเก็บรวบรวมผลงาน ยังไมพรอม
4. ปจจุบันการทํางานใชการเผยแพรในเวบไซต
http://arch.kku.ac.th/arkkuportfolio/ และบางสวนขอมูลอยูใน
รูปรายงานในลักษณะHard copy
5. การประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลยังทําไดไมทั่วถึง เพราะมี
เนื้อหาหลากหลายวิชาและหลายศาสตร อีกทั้งการประสานงานกับ
สตูดิโอและวิชาตางๆยังทําไดไมทั่วถึง

หนา 8

22

22109-1 -โครงการทุนสนับสนุนอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเพื่อการสอนและหรือการวิจัย (International Visiting Scholar)
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

23

มีการดําเนินกิจกรรม

มีการดําเนินกิจกรรม

จันทนีย ควรไดมีการเชิญลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมอยางนอย 2 ป
จิรัณธนัฐ

3

จํานวน 1
กิจกรรม

1

นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและสถาปตยกรรมรวมสมัยจากประสบการณของ
สถาปนิกที่ทํางานจริงในวงการวิชาชีพ สถาปนิกนักวิชาการและจากการดูงานจริง

จันทนีย
จิรัณธนัฐ

3

1

นักศึกษาไดรับความรู เปดมุมมองใหมในดานเทคโนโลยีอาคาร และกระบวนการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
คณาจารยมีความกระตืมรือรน และมีมุมมองในการพัฒนางานวิย และการเรียนการสอนมากขึ้น

จํานวน 1
กิจกรรม

ชํานาญ ควรจัดใหมีการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนองคความรู ในกลุม
บุญญาพุทธิ ประเทศอาเซียนตอไป
พงศ

3

22113.5 โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

26

ดําเนินการแลกเปลี่ยนใหอาจารยจากเมืองไทยไปสอนและวิจัยในประเทศญี่ปุน และทํา
Workshopตอเนื่องในประเทศญี่ปุน ระหวางเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2014 (รวมเปนเวลา 45
วัน) ตัวแทนจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับเชิญไปสอนและวิจัยที่
ประเทศญี่ปุน คือ ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ โดยไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย University of Shiga
Prefecture ประเทศญี่ปุน ไปโดยรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหวางประเทศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

22113.3-โครงการทัศนศึกษาดานเทคโนโลยีอาคาร ณ ประเทศสิงคโปร
รายละเอียดตัวชี้วัด

25

1

22113.2-โครงการ การศึกษาดูงานสถาปตยกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด

24

จํานวน 1
กิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดดํานินเกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณ เพื่อประยุกตใชในวิชาเรียน

ธนสิทธิ์ จัน การติดตอประสานงานมีความผิดพลาด 1 สถานที่ คือ ไรแมฟา
ทะรี
หลวง โดยเจาหนาที่ติดตอไปแลว แตทางไรแมฟาหลวงลืม
บันทึกในกระดาน ซึ่งวันที่จะเขาดูงาน เปนวันจันทร ซึ่งปกติไร
แมฟาหลวงจะปดดําเนินการ แตหนวยงานการศึกษาสามารถ
เขาดูงานไดเปนกรณีพิเศษ แตขาดการยืนยัน จึงไมมีเจาหนาที่
มาดําเนินการให ดังนั้นแนวทางการแกไขจึงควรยืนยันลวงหนา
กอนเดินทาง

3

1

ไดมีการดําเนินกิจกรรม พานักศึกษาทัศนศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ เกี่ยวการออกแบบ
เครื่องปนดินเผา

ขวัญหทัย
ธาดา

3

22113.6 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสายวิชาการออกแบบเครื่องปนดินเผา
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

หนา 9

27

22113.7 ทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาความรูนักศึกษาสายวิชาการออกแบบเครื่องเรือน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 3 – 4
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

28

มีการดําเนินกิจกรรม

นักศึกษาไดรียนรูจากการแสดงผลงานจริง เปนการจัดทําโครงการโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
นักศึกษาสามารถนําความรูความสามารถจากการทัศนศึกษาในครั้งนี้มาประกอบการเรียนและใช
ในชีวิตประจําวันได นักศึกษาสามารถใชเทคนิคในการออกแบบที่ไดจากการทัศนศึกษามา
สรางสรรคผลงานใหมีความทันสมัยตอไป นักศึกษาไดเปดโลกทัศนในดานการออกแบบ
เฟอรนิเจอรและการตกแตงทั้งภายนอกและภายใน

สุรกานต
รวยสูงเนิน

3

จํานวน 1
กิจกรรม

1

นักศึกษาไดมีความรูดานสิ่งทอจากสถานที่จริง ในหลายแงมุม ทั้งดานวัฒนธรรมจากหอ
วัฒนธรรมพื้นบานไทญวนสระบุรี ดานหัตถอุตสาหกรรมทอผาจากกลุมทอผาบานเขาเตา ดาน
ผลิตภัณฑผาพิมพจากผาโขมพัสตร ดานผลิตภัณฑแฟชั่นจากโรงงาน FLYNOW จังหวัดเพชรบุรี
และดานอุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอจากโรงงาน PASAYA

วาริน
เนื่องจากการนัดหมายกับผูประกอบการเขาเยี่ยมชมโรงงานบาง
บุญญาพุทธิ แหงใชเวลานานในการขออนุมัติ จึงตองเผื่อเวลา และยืนยันการ
พงศ
เขาชมใหแนชัดกอนเดินทาง

3

อธิป อุทัย เปนโครงการที่ดีเปดโลกทัศนใหแกคณาจารย จึงอยากใหมีการ
วัฒนานนท จัดโครงการขึ้นโดยตอเนื่อง และครอบคลุมไปยังกลุมวิชาอื่นๆ
เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุมวิชาอื่นๆ อยางทั่วถึง

3

22113-โครงการทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ ของคณาจารยกลุมหัวหนาวิชาออกแบบสถาปตยกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

30

1

22113.8 โครงการทัศนศึกษาและดูงานในสายวิชาการออกแบบสิ่งทอ
รายละเอียดตัวชี้วัด

29

จํานวน 1
กิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

โครงการทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ ของคณาจารยกลุมหัวหนาวิชาออกแบบสถาปตยกรรม มี
ผลที่ไดรับดังนี้ 1. เกิดความรูความเขาใจตอคุณคาของสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นโดยมีปจจัย
หลายดานเปนตัวกําหนด 2. เรียนรูประสบการณ เกิดความเขาใจในองคประกอบตางของการ
ออกแบบสถาปตยกรรม 3. เกิดความรวมมือ และแลกเปลี่ยนความคิด สรางการประสานงาน
ภายในกลุมหัวหนาวิชาออกแบบสถาปตยกรรม 4. สั่งประสบการณ และความรูที่จะถายทอด
ใหกับนักศึกษาในหลักสูตรสถาปตยกรรม 5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย

22116-โครงการ กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาตางคณะ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

โครงการกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาตางคณะไดจัดการเรียนรูรวมกัน สัญชัย สันติ
โดยแทรกเปนสวนหนึ่งในรายวิชาระหวางรายวิชา 805 312 การออกแบบทางอุตสาหกรรม 4
เวส
(Industrial Design 4) ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมี อ.นิธิวดี ทองปอง เปนเจาของวิชา
มีนักศึกษาจํานวน 38 คน (ชั้นปที่ 3) กับรายวิชา 963 321 การจัดการการตลาด (Marketing
Management) ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช เปนเจาของวิชา
มีนักศึกษาจํานวน 56 คน (ชั้นปที่ 2) รวมมีนักศึกษาเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 94 คน แบง
ออกเปน 11 กลุม โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดแบงนักศึกษาสาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม มีสาขายอย ไดแก เฟอรนิเจอร กราฟค มัลติมีเดีย สิ่งทอ และเซรามิก โดยกระจาย
ตามความถนัดของนักศึกษา และรวมกลุมกับนักศึกษาสาขาการตลาด

1. จัดใหมีการเรียนรูแบบบูรณาการรายวิชาตางคณะกับสาขาอื่นๆ
เชน สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม กับ สาขาที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรม หรือเกษตรกรรม เพื่อใหไดเรียนรูกับองคความรูจริงกับ
นักศึกษาสาขาอื่นๆ ทั้งการออกแบบและการผลิตจริง และอื่นๆ สาขา
สถาปตยกรรม กับ สาขาเกี่ยวกับวิศวกรรม เพื่อใหไดเรียนรูกับ
นักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสายวิชาชีพจริงในอนาคต เปนตน
2. ควรใหมีการเรียนรูแบบบูรณาการกับสาขาอื่นๆ ภายในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ตางสาขากัน เชน สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม กับ สาขาสถาปตยกรรม อาจจะเนนการเรียนเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการออกแบบอาคารทั้งภายนอก
และภายใน รวมถึงการตกแตง เพื่อใหนักศึกษาสาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรมไดเขาใจถึงบริบท สิ่งแวดลอมและพื้นที่วางในงาน
สถาปตยกรรมที่มีความเกี่ยวของกับการออกแบบ เปนตน

หนา 10

3

31

22120- การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 1 ประจําป 2557 1st Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (1st BTAC on Energy and Environment)
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

32

มีการดําเนินกิจกรรม

1. ไดรับการตอบรับ บทความที่สงเขารวมอยางดี
2. ไดรับการตอบรับจากนักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา เขารวมและสงบทความอยางดี
3. ประสบความสําเร็จ และไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
อยางดี

ยิ่งสวัสดิ์ ไช 1. อาจตองเตรียมการในการจัดงานมากกวานี้ ใหมีเวลาอยาง
ยะกุล นอย 4 เดือน และมีการประสานงานไปยังหนวยงาน สถาบัน
เปาหมายที่ตองการสรางความรวมมือ ที่เพิ่มมากขึ้น และอาจ
เพิ่มการประชุมกลุมยอย เพื่อใหคณาจารย และนักวิชาการได
เขารวมเสวนาทิศทางงานวิจัย และหลักสุตรรวมกัน
2. อาจเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปยังพื้นที่ตางๆ ที่เอื้อตอการ
เดินทางของผูสนใจและกลุมเปาหมายเชน กรุงเทพหรือเขาใหญ
หรืออื่นๆ
3.สามารถปรับขอบเขตการจัดงานใหเปนนานาชาติ
4.Proceedings อาจรวมมือกับวารสาร วิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร เพื่อตีพิมพในวารสาร ทําใหนักวิจัยสนใจ
ที่จะสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพิ่มมากขึ้น

3

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดดมีการดําเนินกิจกรรม จัดอบรมสัมนา ใหกับบุคลากรภายนอกและนักศึกษา

พรสวัสดิ์
พิริยะศรัทธา

3

จันทนีย
จิรัณธนัฐ

3

22126.1-โครงการการบรรยายพิเศษสถาปตยกรรม ป 2556-2557 (Architectural Lecture Series 2013-2014) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

34

1

22122-โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีอาคารและอาคารเขียว”
รายละเอียดตัวชี้วัด

33

จํานวน 1
กิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

มีนศ. จากในคณะ และตางมหาวิทยาลัย รวมถึงศิษยเกา สถาปนิกและคณาจารย ใหความสนใจ
เขารวมฟงการบรรยายจํานวนมาก โดยในวันที่ 23 สค. มีผูเขารับฟงและลงทะเบียน รวม 159
คน แยกเปน นศ. จากในคณะฯ ชั้นปที่ 2-5 นศ.ป.โท รวมจํานวน 135 คน นศ. และอาจารย
จากตางมหาวิทยาลัย รวมจํานวน 8 คน สถาปนิก ศิษยเกา คณาจารย รวม 16 คน โดยในวันที่
24 สค. มีผูเขารับฟงและลงทะเบียน รวม 84 คน แยกเปน นศ. จากในคณะฯ ชั้นปที่ 2-5 นศ.ป.
โท รวมจํานวน 78 คน สถาปนิก ศิษยเกา คณาจารย รวม 6 คน และผลการประเมินจากการ
ตอบแบบสอบถาม แสดงถึงความพึงพอใจสูงและมีความเขาใจในเนื้อหาที่วิทยากรนําเสนออยางดี
และสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป

22131-2 โครงการพัฒนาทักษะดานการประกวดและการนําเสนอผลงานออกแบบ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มี facebook สําหรับประสานงาน
ชลวุฒิ
https://www.facebook.com/groups/253523208151927/ ชื่อกลุม Mekhong Provincial พรหมสาขา
Design Institute Network กลุมเครือขายสถาบันออกแบบภูมิภาคลุมน้ําโขง มีการวางแผน
ณ สกลนคร
กิจกรรมรวมกันตอในอนาคต ในลักษณะสัมมนาวิชาการ ปฏิบัติการ และวารสารวิชาการ

3

หนา 11

35

22131-ปฏิบัติการWorkshop-สงผลงานเขารวมประกวดโครงการ การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะดานการประกวดแบบ และการนําเสนอแบบ
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

36

1

ไดมีการดําเนินกิจกรรม รวมกับทางไปรษณีย ซึ่งเปนการเสริมสรางประสบการณใหกับนักศึกษา
ไดทํางานจริง

รุงจิต จารุ
พงษทวิช

3

1

นักศึกษามากกวา 50% สามารถพัฒนากระบวนการทํางานและมีความกาวหนาในการ
ดําเนินการวิจัย และมีความกระตือรือรนในการศึกษาและคนควาขอมูลอยางมาก และนักศึกษามี
การพัฒนาทักษะในการนําเสนอผลงานและเรียบเรียงเนื้อหาอยางมีระบบมากขึ้นกวากอนการเริ่ม
โครงการ

จันทนีย จัดทําโครงการในทุกภาคการศึกษา และควรเพิ่มความรวมมือ
จิรัณธนัฐ ระหวางมหาวิทยาลัยในการจัดสัมนารวมสําหรับการรายงาน
ความกาวหนาระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ในปการศึกษา
ถัดไปจะจัดแลกเปลี่ยนการรายงานความกาวหนารวมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปาก ซึ่งจะไดนําเสนอโครงการตอไป

3

1

นักศึกษาเขารวมนําเสนอในของวิทยานิพนธ ครบทุกคน นักสึกาาในสวนของการศึกษาอิสระเขา
รวมมากวารอยละ 80 มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลความกาวหนาในการวิจัยของเทคโนโลยี
อาคาร นักศึกษาไดพัฒนาการวิจัย ตามหัวขอที่ไดกําหนดไวแลว

22133.2 - โครงการ สัมนาเพื่อรายงานความกาวหนาระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

37

จํานวน 1
กิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

22133-โครงการนําเสนอรายงานความกาวหนาทางการวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

ชูพงษ
ทองคําสมุทร

3

กลยุทธที่ 2.3 การผลิตบัณฑิต
38

23103-โครงการคายอบรมเพื่อคนหา และคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดมีการดําเนินกิจกรรม แตโครงการไมสามารถดําเนินการไดอยางครบถวนเต็มรูปแบบ เนื่องจาก
เปนโครงการที่มีความออนไหว และอาจมีผลกระทบตอกระบวนการการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอ
ในหลักสูตร สถ. บ. ทางคณะผูจัดทําจึงมีความเห็นรวนกันวาใหทบทวนขั้นตอน และชะลอการ
ดําเนินโครงการไวกอน

อธิป อุทัย ควรมีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อวางแผน
วัฒนานนท รูปแบบทีช่ ัดเจน และไมขัดตอกฏระเบียบตางๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย

3

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดมีการดําเนินกิจกรรม และนําผลงานนักศึกษามาจัดนิทรรศการเผยแพร และรวบรวมผลงาน
นักศึกษาเปนรูปเลม

พรณรงค
ชาญนุวงศ

3

กลยุทธที่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย
39

24108.2 - โครงการสถาปตยกรรมกับลายเสนและสีน้ํา
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

หนา 12

40

24108-โครงการทัศนศึกษา และกิจกรรมพัฒนาความรวมมือ
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

41

จํานวน 1
กิจกรรม

1

1. เกิดความรูความเขาใจตอคุณคาของสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นโดยมีปจจัยหลายดานเปน
ตัวกําหนด 2. เรียนรูประสบการณ เกิดความเขาใจในองคประกอบตางของการออกแบบ
สถาปตยกรรม 3. เกิดความรวมมือ และแลกเปลี่ยนความคิด สรางการประสานงานภายในกลุม
หัวหนาวิชาออกแบบสถาปตยกรรม 4. สั่งประสบการณ และความรูที่จะถายทอดใหกับนักศึกษา
ในหลักสูตรสถาปตยกรรม 5. สามารถนําความรูไปใชตอยอดในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย

ฐานันดร ศรี การจัดการทัศนศึกษา มีความลําบากในการชักจูง และประสานงานให
ธงชัย คณาจารยสามารถเขารวมไดพรอมกันเปนจํานวนมากๆ เนื่องจาก

3

คณาจารยหลายทาน หลายกลุมมีภาระกิจ และเวลวางที่ไมตรงกัน
นอกจากนั้นหากการเขาเยี่ยมชมมีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมมาก หรือกลุม
ใหญ ก็จะยิ่งทําใหการขออณุญาติเขาชมเปนไปดวยความยากลําบาก
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรจัดเปนการทัศนศึกษากลุมยอยหลายๆ กลุม
โดยใหแตละกลุมจัดตารางการเขาชมตามความสนใจ เพื่อให
คณาจารยมีโอกาศไดเขารวมโครงการอยางทั่วถึง

24106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนดานการออกแบบเปนภาอังกฤษ
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

วรัฐ ลาช ไมไดมีการดําเนินกิจกรรม
โรจน

1

หนา 13

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
เปาประสงค : เปนสถาบันที่มุงเนนการสรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูและประสบการณที่กอใหเกิดความเขาใจอันดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพอยู
ในสังคมโลกไดอยางมีคุณภาพ และคุณธรรม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ผูรับผิดชอบ

ระดับ
ผลงาน

ปญหาอุปสรรค

กลยุทธที่ 3.1 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี
42 33101-โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2557
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

การบันทึกขอมูลระหวางการประชุม และการประเมินผลการปฎิบัติงานในชวงปที่ผานมาเพื่อมา
ปรับปรุงแผนในปปจจุบันยังทําไดไมชัดเจน

เขมโชต ภู การกําหนดการใหสอดคลองกับ PDCA มากขึ้น และการเนนให
ประเสริฐ คณะทํางานกิจการนักศึกษาสรางสรรคกิจกรรมที่ยึดวัตถุประสงค
มากกวาประเพณี

หนา 14

3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัย
เปาประสงค : เปนตนแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนางานประจําและการพัฒนาองคความรู

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

กลยุทธที่ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อนําผลการวิจัยไปสรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน
43 42103 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ เมืองมัณฑะเลย ประเทศสหภาพพมา
คณะเดินทางไดสรางความสัมพันธในเบื้องตนกับทาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร Mandalay
รายละเอียดตัวชี้วัด
จํานวน 1
1
Technological University ซึ่งสามารถสรางงานวิจัยรวมกันได โดยทางคณะสถาปตยกรรม
กิจกรรม
มีการดําเนินกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ปญหาอุปสรรค

ระดับ
ผลงาน

ทรงยศ วีระ
ทวีมาศ

3

จันทนีย
จิรัณธนัฐ

3

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจเขียนโครงการวิจัยโดยเชิญอาจารยจากคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร Mandalay Technological University เปนผูรวมวิจัยได และจะเกิดเครือขายทาง
วิชาการในระดับนานาชาติขึ้น นอกจากนั้น คณาจารย MTU ยังสามารถเปนสวนหนึ่งของ
เครือขายกลุมวิจัยที่จะจัดตั้งขึ้นดวย เปนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและนักศึกษาใน
ระดับบัณฑศึกษา ประเด็นการศึกษาจากความสนใจของผูรวมโครงการ ซึ่งอยูในระหวางการ
ดําเนินการพัฒนาเปนบทความกึ่งวิชการ และอาจพัฒนาเปนหัวขอวิจัยหรือวิทยานิพนธ

44

45102.3-UNIVERSITY OF SEVILLE + UNIVERSITY OF SHIGA PREFECTURE + KHON KAEN UNIVERSITY International Workshop of Architecture in Japan
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

45

1

จํานวน 1
กิจกรรม

1

1 นักศึกษาไดรับโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักศึกษา คณาจารย ระหวาง
มหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ และแสดงออกทางวิชาการใหกับนักศึกษาผานการทําworkshop
และรับการแนะแนวคิดทางการออกแบบจากคณาจารยและสถาปนิกในประเทศญี่ปุน
2. เปดโลกทัศนของนักศึกษาและไดมีโอกาสใชภาษาสากลในการสื่อสาร การทํางาน ความกลา
แสดงออกและมีการประมวลองคความรู ประสบการณที่ไดรับมาถายทอดแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา
ตางชาติ
3. จัดงานเผยแพรโครงการ 1 ครั้ง ที่ศูนยอาหารคอมเพล็กซ ชั้น 2 และไดรับการตอบรับในการ
เขาดูงานอยางดี

42103-2 จัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทางสถาปตยกรรม
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

46

จํานวน 1
กิจกรรม

ทรงยศ วีระ อยูระหวางดําเนินการ
ทวีมาศ

2

กฤตภัทร ไมไดมีการดําเนินกิจกรรม
ถาปาลบุตร

1

45102.2-การพัฒนาหัวขอวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

หนา 15

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เปาประสงค : เปนผูนําในการอนุรักษ สงเสริม วิจัย และประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุมน้าํ โขงไปสูกระบวน การ
การเรียนการสอนในระดับตางๆ

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ผูรับผิดชอบ

ระดับ
ผลงาน

ปญหาอุปสรรค

กลยุทธที่ 6.1 เปนศูนยกลางดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสถาปตยกรรมอีสานและภูมิปญญาทองถิ่น
47 61102.3 - โครงการเสวนาสถาปตยกรรม ป 2557 (Architectural Seminar Series, 2014)
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

48

1

นักศึกษาไดเขารวมจํานวนประมาณ 40 คน/รอบ นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความกระตือรือรน
ในการศึกษาแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันดี และนักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการนําเสนอ
ผลงานและเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ

จันทนีย ควรไดจัดทําโครงการในทุกภาคการศึกาา และควรเพิ่มความรวมมือ
จิรัณธนัฐ ระหวางมหาวิทยาลัยในการจัดสัมมนารวมสําหรับการรายงาน

3

ความกาวหนาการเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตดวย

61102-2 การเรียนรูจากปราชญทองถิ่น
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

49

จํานวน 1
กิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

นักศึกษาไดเรียนรู จากนักปราญช ชาวบานผูมีประสบการณ

ธนสิทธิ์ จัน
ทะรี

3

จํานวน 1
กิจกรรม

1

แบบ Vernadoc ขนาด A1 เปนจํานวน 10 แผน ที่สามารถรวบรวมไวเปนฐานขอมูลมรดก
สถาปตยกรรม บานนาออ อําเภอนาเมือง จังหวัดเลย ที่สามารถนํา
ไปใชเปนแนวทางในการอนุรักษมรดกสถาปตยกรรม และชุมชนได

อธิป อุทัย การดําเนินงานสามารถลุลวงไปไดถึง 85% เพราะยังขาดในสวนของ
วัฒนานนท กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการปด

3

61103-โครงการ Vernadoc
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

ภาคการศึกษานานถึง 6 เดือน เพื่อปรับปการศึกษาใหตรงการระบบ
ของอาเซียน จึงสงผลให นศ. กลับภูมิลําเนาเปนเวลานาน และไม
สามารถดําเนินการเขียนแบบใหแลวเสร็จไดภายในเวลาที่กําหนด

หนา 16

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ศิษยเกาสัมพันธที่ดี
เปาประสงค : สนับสนุนและสงเสริมใหศิษยเการวมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความพรอมดวย วิทยา จริยา ปญญา

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน

( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ผูรับผิดชอบ

ระดับ
ผลงาน

ปญหาอุปสรรค

กลยุทธที่ 6.1 บรูณาการกิจกรรมนักศึกษากับศิษยเกา
50 82101- วันนัดพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2557
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

51

1

อาจารยและนักศึกษาในแจละกลุมไดพบปะกันตามวัตถุประสงคโครงการ

เขมโชต ภู การประชาสัมพันธ สถานที่ โปรแรมการดําเนินรายการที่นาสนใจขึ้น
ประเสริฐ ในปตอๆไป

3

82101.2 - โครงการ จัดระบบสายรหัสของนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

52

จํานวน 1
กิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

การดําเนินโครงการไดใชเวลาตลอดระยะเวลา 1 ป สําหรับการประกาศและกําหนดใหมีอาจารย สัญชัย สันติ
ที่ปรึกษากํากับประจําเปนสายรหัสของนักศึกษา แตก็ไมเกิดการปฏิบัติกิจกรรมการเขาพบ
เวส
อาจารยที่ปรึกษา หรือมีนอยมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากอาจารยและนักศึกษายังไมทราบวิธีปฏิบัติตน
ในกิจกรรมดังกลาว ซึ่งนักศึกษาควรจะมีอาจารยที่ปรึกษาและเขาพบเพื่อปรึกษาปญหาหรือบอก
เลาเรื่องราวตางๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ ขาวสาร ซึ่งเคยปฏิบัติเชนนี้เมื่อในอดีต โดยอาจารย
ที่ปรึกษาตองลงนามรับรองใบลงทะเบียนของนักศึกษากอนจะไปชําระคาเลาเรียน ทําใหนักศึกษา
ตองมาพบเจอกับอาจารยที่ปรึกษาอยางนอย 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา แตปจจุบันมิใชแบบนั้น
ซึ่งอาจเปนเพราะระบบการลงทะเบียนเรียนแบบใหมที่ใชระบบอินเตอรเน็ต โดยนักศึกษาสามารถ
ดําเนินการลงทะเบียนไดเองโดยไมจําเปนตองมาพบอาจารยที่ปรึกษากอน จึงใหนักศึกษาบางคน
ดําเนินการในบางเรื่องโดยรูเทาไมถึงการณได
การจัดกิจกรรมแบบรวมกันทั้งคณะจึงเกิดขึ้น ซึ่งสงผลดีในภาพรวม นักศึกษาและอาจารยมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมการพบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาที่มาพรอมกันแบบกลุม
ในสายรหัสเดียวกัน อยางไรก็ตาม การพบอาจารยที่ปรึกษาจะตองมีการปฏิบัติเปนระยะและ
สม่ําเสมอเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาทราบถึงขอมูลและปญหาการเรียนและปญหาการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนของนักศึกในสังกัดของตนดวย

1. ควรมีการประชาสัมพันธ ประกาศ และชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการนี้ในระดับองคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการทุกคน ทั้งอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา เพื่อใหมีวิธีปฏิบัติที่
เปนระบบและเปนขั้นเปนตอน เพราะยังมีอาจารยและนักศึกษาหลาย
คนที่ยังไมเขาใจกิจกรรม หนาที่ หรือการปฏิบัตินี้
2. ควรประกาศใหเปนนโยบายเชิงบังคับ เพื่อใหทั้งอาจารยและ
นักศึกษาตระหนักในกิจกรรมการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา
3. อาจใหมีการจัดกิจกรรมเขาพบอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา หรือ
นัดกัน หรือวิธีการใดๆ เพื่อใหนักศึกษารายงานพรอมทั้งหลักฐาน
กอนที่นักศึกษาจะไปลงทะเบียนเรียน เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา
รับทราบขอมูล ประวัติ และปญหา (ถามี) ของนักศึกษา

82102-โครงการพี่พบนอง ในงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
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3

รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทางฝายพัฒนานักศึกษาโดยทาน ผูชวย
ศาสตราจารย เขมโชต ภูประเสริฐ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ไดจัดใหมี “โครงการพี่พบ
นอง” เพื่อใหเปนการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับศิษยเกา และประสานสัมพันธกับศิษยเกา
สัมพันธที่ดี ตามแผนยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในป 2557 โดยจัดใหมีการ
เชิญศิษยเกาที่มีประสบการณในการทํางานในสายวิชาชีพทั้งสาขาสถาปตยกรรมศาสตร และ
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ไดมาบรรยายเพื่อแนะนํา แบงปนประสบการณ และองคความรู
เพื่อใหรุนนองที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดเตรียมพรอมกอนจะไปเปนสถาปนิกและนักออกแบบ
อาชีพ

สัญชัย สันติ 1 อุปกรณดานโสตฯ ไมเพียงพอ ไดแก เครื่องบันทึก Video ของ
คณะฯ เสียและไมมีการจัดซื้อมาใหม และสายตอพวงตางๆ เชน สาย
เวส

3

ตอออกจอภาพ Projector ในหองประชุม เปนตน ซึ่งปจจุบันราคาไม
แพงและมีคุณภาพที่ดี ควรมีสํารองไวดวย
2 การประสานงานและการใหความรวมมือของนักศึกษานอย ทําใหมี
จํานวนนักศึกษาเขาฟงและเขารวมโครงการนอยมาก ซึ่งมีผลกระทบ
ตอภาพลักษณของคณะฯ ตอวิทยากร แสดงถึงความไมสนใจ
3 งบประมาณที่ตั้งไวนอยเกินไป ทําใหเกิดความยากลําบากในการ
ติดตอเรื่องคาใชจายในการเดินทางและที่พัก รวมถึงอาหารวางและ
ของที่ระลึก
4 หากเปนไปได ไมควรใชวิธีการยืมเงินทดรองจาย เนื่องจากหัวหนา
โครงการตองรับผิดชอบเงินของโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงได อาจ
จัดการหาวิธีการสํารองเงินดวยวิธีอื่น และจัดใหมีเหรัญญิกของ
โครงการที่ชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ชุมชนสัมพันธ
เปาประสงค : คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนแบบอยางที่ดี

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ผูรับผิดชอบ

ปญหาอุปสรรค

ระดับ
ผลงาน

กลยุทธที่ 7.1 การสรางสัมพันธเครือขายคูความรวมมือ (คณะ)
53 92101 ฐานขอมูล [ใชและจําหนาย] (ศิษยเกาที่เปน Designer , ผูประกอบการ,ผูผลิต , องคกรเครือขาย [รัฐ/เอกชน] )
รายละเอียดตัวชี้วัด
มีการดําเนินกิจกรรม

จํานวน 1
กิจกรรม

1

ไดมีการประชาสัมพันธ ขอขอมูลของศิษยเกา ปนผูบประกอบการ เพื่อใชเปนฐานขอมูล
สําหรับแนะนําบริษัท ในการสรางเครือขาย ใหกับนักศึกษา

เขมโชต ภู
ประเสริฐ

3
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