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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 พ.ศ. 2549-2550 มีการปรับเปล่ียนองคก์รตาม พรบ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ไดร้วม
เอาคณะวิชาเดิม 4 คณะคือ คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิชาศิลปกรรมคณะวิชาเทคโนโลยี
ส่ือสารและคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการโครงสร้างของ มทร. ลา้นนา  
จะน าคณะศิลปกรรม ไปรวมเป็นคณะเดียวกบัคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะวิชาศิลปกรรมและคณะวิชา
ออกแบบอุตสาหกรรมเดิม ไดส่้งตวัแทนเขา้ไปขอให้ทบทวนเร่ืองน้ี และน าเสนอศกัยภาพขององค์กร 
ในด้านบุคลากร งาน และโครงสร้างท่ีมีอยู่ว่าสามารถปรับข้ึนเป็นคณะท่ีเป็นเอกภาพได้  โดยใช้ช่ือ
วา่ “คณะศิลปกรรม”  ประกอบกบัศาสตร์วิชาดา้นศิลปกรรมกบับริหารธุรกิจไม่สามารถหลอมรวมกนั
ไดใ้นระบบการศึกษาท่ีเป็นสากลก็ไม่มีปรากฏในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆทางคณะกรรมการโครงสร้างมทร.
ลา้นนาจึงเห็นชอบให้เป็นคณะศิลปกรรมและการออกแบบ และต่อมาทางคณะสถาปัตยกรรมเดิม ซ่ึง
ขณะนั้น ในการปรับคณะใหม่ได้เขา้รวมตวัอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอถอนตวัออกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเขา้มาอยู่ในคณะศิลปกรรม  และปรับเปล่ียนช่ือคณะใหม่โดยใช้ช่ือว่า  “ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ”  ประกอบด้วยสาขาวิชาดังน้ี 1. สำขำศิลปกรรม หลักสูตร
ทัศนศิลป์  2 . สำขำกำรออกแบบ  ประกอบด้วย หลักสูตรออกแบบส่ือสาร  หลักสูตรออกแบบ
อุตสาหกรรมและหลกัสูตรออกแบบส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 3.สำขำเทคโนโลยีศิลป์ ประกอบด้วย
หลกัสูตรเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑแ์ละหลกัสูตรเซรามิก 4.สำขำสถำปัตยกรรม ประกอบดว้ย 
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมและหลกัสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 

  ปณธิำน 

                มุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นองคก์รท่ีพร้อมจะแสวงหาความร่วมมือมีดุลยภาพ
ระหวา่งปฏิบติัการ วชิาการ ภายใตเ้อกลกัษณ์ภูมิปัญญาลา้นนา 

  วสัิยทศัน์ 

มุ่งจัดการศึกษา ด้านศิลปะ การออกแบบและสถาปัตยกรรม ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ สู่ความเป็นสากล โดยใชพ้ื้นฐานภูมิปัญญาลา้นนา 

 พนัธกจิ 
1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีจริยธรรม เป็นนกัปฏิบติัการ มีความคิดสร้างสรรค์ เช่ียวชาญเทคโนโลยี   มี

ความเป็นเลิศในวิชาชีพ 
2) พฒันาคุณภาพผลงานสร้างสรรคแ์ละงานวจิยั สู่ระดบัชาติและนานาชาติ 
3) พฒันางานบริการวิชาการ ดา้นศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม ให้มีคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวติชุมชน 
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4) อนุรักษง์านศิลปะและวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
5) พฒันาระบบบริหารจดัการ ท่ีโปร่งใสและทนัสมยั 

 เป้ำหมำย 
1) จดัการศึกษาในระดบัปริญญา ทางดา้นศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ใหเ้ป็น

บณัฑิตนกัปฏิบติั 
2) ผลิตงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และส่ิงประดิษฐ์   ด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ

สถาปัตยกรรม 
3) บริการวชิาการแก่ชุมชน พฒันาอาชีพสู่ความย ัง่ยนื ของสังคม  
4) ศึกษา รวบรวม ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม 
5) การบริหารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยใช้ระบบสารสนเทศ สนบัสนุนการบริหาร

จดัการ 

  กลยุทธ์ 
1) สร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ  เขา้

กบัการท างานในสถานประกอบการจริง (WIL) สู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้     
2) สร้างระบบ กลไก งานสร้างสรรค์ และงานวิจยั โดยบูรณาการกบัการเรียนการสอน และ

บริการวชิาการ ใหมี้คุณภาพ สนบัสนุนใหเ้กิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3) สร้างระบบ กลไก การบริการวิชาการโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน เพื่อให้ เกิด

การถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชน 
4) ใช้ภูมิปัญญาลา้นนา ขบัเคล่ือนกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม โดยบูรณาการ

กบัการเรียนการสอน วจิยั และบริการวชิาการ การบริหารจดัการ 
5) สร้างวสิัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) ในองคก์ร เสริมสร้างภาวะผูน้ าทุกระดบั 

 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม-
ศำสตร์ ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม ค.2 เช่นเดียวกนั 
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ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 0.81 3.50 2.59 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 4.91 5.00 5.00 4.97 ดีมาก 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 1.84 3.43 3.80 2.99 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี   

 
   ผลการด าเนินการของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในภาพรวมพบว่า  ผลการ
ด า เนินการในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย  2.99 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเ ม่ือพิจารณา                               
ตามองค์ประกอบพบว่ า   องค์ประกอบ ท่ี  1 การผ ลิตบัณ ฑิต  ได้ค ะแนน เฉ ล่ี ย  2.00  ต้อ ง
ปรับปรุง  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย 4.97 อยู่ในระดบัดีมาก  องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวชิาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้  องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ได้คะแนนเฉล่ีย 2.00  ตอ้งปรับปรุง องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.50 อยู่ใน
ระดบัพอใช้ เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ไดค้ะแนนเฉล่ีย 1.84 ตอ้งปรับปรุง ดา้นกระบวนการ 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.43 อยูใ่นระดบัพอใช ้และดา้นผลลพัธ์ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.80 อยูใ่นระดบัดี 

 สรุปผลการด าเนินงานพบว่า คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปัจจยัน าเขา้ในเร่ือง
คุณสมบติัอาจารยค์่อนขา้งนอ้ย ขณะเดียวกนักระบวนการพอใช ้แต่ผลลพัธ์ระดบัดี แสดงวา่คณะมีการ
พฒันาท่ีดีข้ึน แต่ในภาพรวมคณะควรมีการพฒันาการด าเนินงานใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 

จุดเด่น : 
 1) คณะมีความต่ืนตวั มีความมุ่งมัน่ในการท างานร่วมกนั ทั้งผูบ้ริหาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท างานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ท าให้การด าเนินงานในภาพรวม
ของคณะมีแนวโนม้ของการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ แต่ในการประเมินรอบน้ีอาจจะมีปัจจยัภายนอก
มาเก่ียวขอ้งท าใหผ้ลลพัธ์ของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2) อาจารย์ประจ าคณะมีการเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี  มีความเอ้ืออาทร จัดหา
ทรัพยากรบางอย่างให้นกัศึกษา เช่น พยายามหาทุนการศึกษาให้กบันกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์ห้
สามารถส าเร็จการศึกษาได ้และอาจารยส่์วนใหญ่มีความเขา้ใจในการน าผลลพัธ์การเรียนรู้ในรายวิชา
และหลกัสูตรมาประยุกต์กบัการบริหารหลกัสูตรไดเ้ป็นอย่างดี และในหลกัสูตรยงัคงอนุรักษสื์บสาน
ความเป็นภูมิปัญญาลา้นนา 
 
 

2.52

4.28

5.005.00

5.00 2.00
4.97

3.00
2.00

3.50

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2558 ผลกำรประเมินปี 2559
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 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1) อาจารยข์องคณะ มีทศันคติท่ีดีและมีความตั้งใจในการด าเนินงานดา้นการเรียนการสอน มี
ความเขา้ใจในการด าเนินการดา้นผลลพัธ์การเรียนรู้ แต่ควรสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ โดยไม่ตอ้งใช้เวลาในการด าเนินงานและ
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์นอ้ย และไม่ตอบโจทยข์องการด าเนินงานของคณะ 
 2) อาจารยป์ระจ าคณะควรติดตามวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และติดตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อน ามาจดัการเรียนการสอนส่งผลให้บณัฑิต มี
คุณภาพยิง่ข้ึน อีกทั้งควรส่งเสริมใหน้กัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในวชิาชีพและต่อตนเองใหม้ากข้ึน 
 3) ควรส่งเสริมบรรยายกาศในการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคใ์ห้เหมาะสมกบัศาสตร์ของตนเอง เช่น 
สภาพภูมิทศัน์ เทคโนโลยีทางวิชาชีพ และพื้นท่ีเพื่อการเรียนรู้และเสริมทกัษะ รวมถึงการพฒันาเพื่อ
รองรับคนทั้งมวล (Universal Design) 
 
 

2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
รองศาสตราจารยเ์พญ็รัตน์  หงษว์ทิยากร กรรมการ U570021 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลิลล่ี  กาวตีะ๊ กรรมการ U570043 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 
รองศาสตราจารยจ์นัทนี  เพชรานนท ์ กรรมการ U570121 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาต  แจง้บ ารุง กรรมการ U570233 
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3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีประวติั
ความเป็นมาโดยสังเขป ดงัน้ี พ.ศ. 2505 เร่ิมเปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใชช่ื้อ แผนกวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ ต่อมาพ.ศ. 2508 จึงเปล่ียนช่ือเป็น แผนกวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ พ .ศ. 2510 เปิด
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2515 เปิดแผนกวิชาศิลปกรรม 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์ขยายหลกัสูตรจากระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมกับแผนกวิชาสถาปัตยกรรมเปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2520 วิทยาลยัเทคนิคภาคพายพั โอนเขา้สังกดัในวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ .ศ.2518  และได้ใช้ช่ือใหม่ว่า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายพั โดยมีความมุ่งหมายเพื่อขยายงาน
อาชีวศึกษาใหสู้งข้ึนถึงระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2523 แผนกวชิาศิลปกรรมเปิดสอน ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พ.ศ. 2524 คุณหญิงดารา ไชยศสมบติั ไดบ้ริจาคท่ีดินจ านวน 5 ไร่ ให้กบัเขตพื้นท่ีภาคพายพั ณ 
บริเวณหลงัวดัเจ็ดยอด และไดซ้ื้อเพิ่มอีกจ านวน 5 ไร่ รวมเป็นพื้นท่ีจ  านวน 10 ไร่เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
สถานศึกษาตามเจตนาของเจ้าของท่ีดิน   พ.ศ. 2526 แผนกวิชาศิลปกรรมและแผนกวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ยา้ยมาอยู่ท่ีบริเวณข้างวดัเจ็ดยอด เรียกว่า วิทยาเขตเทคนิคภาคพายพั  (เจ็ดยอด) พ.ศ. 
2527 เปิดแผนกวชิาการพิมพ ์ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2528 แผนกวชิาการพิมพ ์เปิด
สอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ เปล่ียนช่ือแผนกวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นแผนกวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2530 เปิดสอนวิชาเคร่ืองป้ันดินเผา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองบั้น
ดินเผา พ.ศ.  2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เม่ือ
วนัท่ี 15 กันยายน 2531 “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายพั”  จึงเปล่ียนช่ือ
เป็น “สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล เขตพื้นท่ีภาคพายพั”  
 พ.ศ. 2549-2550 มีการปรับเปล่ียนองคก์รตาม พรบ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้
รวมเอาคณะวิชาเดิม  4 คณะ   คือ คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิชาศิลปกรรมคณะวิชา
เทคโนโลยส่ืีอสารและคณะวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ก่อนหนา้นั้นคณะกรรมการโครงสร้างของ มทร. 
ลา้นนา จะน าคณะศิลปกรรม ไปรวมเป็นคณะเดียวกบัคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะวิชาศิลปกรรมและ
คณะวชิาออก แบบอุตสาหกรรมเดิม ไดส่้งตวัแทนเขา้ไปขอใหท้บทวนเร่ืองน้ี และน าเสนอศกัยภาพของ
องคก์ร ในดา้นบุคลากร งาน และโครงสร้างท่ีมีอยูว่า่สามารถปรับข้ึนเป็นคณะท่ีเป็นเอกภาพได ้  โดยใช้
ช่ือว่า “คณะศิลปกรรม”  ประกอบกับศาสตร์วิชาด้านศิลปกรรมกบับริหารธุรกิจไม่สามารถหลอม
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รวมกันได้ ในระบบการศึกษาท่ีเป็นสากลก็ไม่มีปรากฏในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทางคณะกรรมการ
โครงสร้าง มทร. ล้านนา จึงเห็นชอบให้เป็นคณะศิลปกรรมและการออกแบบ และต่อมาทางคณะ
สถาปัตยกรรมเดิม ซ่ึงขณะนั้น ในการปรับคณะใหม่ไดเ้ขา้รวมตวัอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอ
ถอนตวัออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเขา้มาอยู่ในคณะศิลปกรรม  และปรับเปล่ียนช่ือคณะใหม่
โดยใช้ช่ือว่า  “ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ” ประกอบด้วยสาขาวิชาดังน้ี 1. สำขำ
ศิลปกรรม หลกัสูตรทศันศิลป์ 2. สำขำกำรออกแบบ ประกอบดว้ย หลกัสูตรออกแบบส่ือสาร หลกัสูตร
ออกแบบอุตสาหกรรม และหลักสูตรออกแบบส่ิงทอและเค ร่ืองประดับ  3. สำขำเทคโนโลยี
ศิลป์ ประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์และหลักสูตรเซรามิก  4. สำขำ
สถำปัตยกรรม ประกอบดว้ย หลกัสูตรสถาปัตยกรรมและหลกัสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นมหาวิทยาลยักลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมุ่งเน้นการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงจดัอยู่ในกลุ่ม ค.2 คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม
ศาสตร์ ก็จดัอยู่ในกลุ่ม ค.2 เช่นเดียวกนั  โดย มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 9 หลกัสูตร 
แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 8 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร   ประกอบดว้ย 

1) ศล.บ.ทศันศิลป์ 
2) ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
3) ทล.บ.เซรามิก 
4) ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 
5) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม   
6) ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั   
7) สถ.บ.สถาปัตยกรรม 
8) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 
9) ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์
 
มีจ  านวนนักศึกษาทั้ งหมด 1,921 คน  มีอาจารย์ทั้ งหมด 130.5 คน โดยมีต าแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์21 คน และรองศาสตราจารย ์5 คน มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 17 คน 
ได้รับงบประมาณทั้งหมด 108,633,255 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 72,708,900 บาท 

และ งบประมาณรายได ้ 35,924,355 บาท 
 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ มทร.ล้านนาตาก ในหลักสูตร 

ออกแบบอุตสาหกรรม 
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มีอำคำรและพืน้ทีจั่ดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 

หมำยเลข
อำคำร 

ช่ืออำคำร 
กว้ำง 
(ม.) 

ยำว  
(ม.) 

รวม 
(ตร.ม) 

จ ำนวน
ช้ัน 

รวมทั้งหมด 
(ตร.ม) 

อค. 1 สาขาศิลปกรรม 16.00 61.60 985.60 3 2956.80 
อค. 2 สาขาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมออกแบบ 17.50 34.50 603.75 2 1207.50 
อค. 3 สาขาประติมากรรม 20.00 27.10 542.00 1.5 655.82 
อค. 4 สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ ์ 17.60 23.50 413.60 1 413.60 
อค. 5 สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ ์ 15.60 45.60 711.36 2 1422.72 
อค. 6 สาขาออกแบบส่ิงทอ 20.00 47.60 952.00 1 952.00 
อค. 7 โรงงานเซรามิก 18.30 34.40 629.52 1 629.52 
อค. 8 อาคารทดสอบเคมี 5.80 26.50 153.70 2 307.40 
อค. 9 สาขานิเทศศิลป์ 21.40 14.40 308.16 4 1232.64 
อค. 9/1 หอ้งสมุดและวทิยบริการ 8.00 29.00 232.00 3 696.00 
อค. 10 สาขาออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 11.60 27.80 322.48 3 967.44 
อค. 11 สาขาเซรามิก 9.70 27.00 261.90 1 261.90 
อค. 11/1 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 9.70 18.20 176.54 1 176.54 
อค. 12 โครงการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเพ่ือจดัจ าหน่าย 10.00 16.00 160.00 2 320.00 
อค. 13 รอบ ๆ บริเวณโรงอาหาร 15.60 24.40 380.64 1 380.64 
อค. 14 สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองประดบัและอญัมณี 16.3 23.5 383.05 4 1532.2 

รวม 233.10 481.10 7,216.30 32.00 14,112.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์: ปีการศึกษา 2559 

4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู ้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้                          
ผูป้ระเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา และประมาณการคะแนนขั้นตน้จากผลประเมินก่อน
เขา้ประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร 
หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัคณบดี รองคณบดี 
ผูบ้ริหาร อาจารย ์ได้รับทราบ และตอบขอ้สงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการ
ประเมินมีความ พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อท าให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 
 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนน
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน
กรรมกำร 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3.01 2.61 2.61  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 0.77 0.77  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.66 1.66  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 10 0.00 0.00  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-6 
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.51 2.01  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ สังคมฯ 
25,000 

5.00 4.91  

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั วทิยฯ 60,000 5.00 5.00  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 5.00 4.97  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  

ขอ้ 2, 3, 6 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 5.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 5.00 2.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

6 ขอ้ 5.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4, 7 

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-6 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 5.00 3.50  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 3.85 3.00  

ระดบัคุณภำพ ดี พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 0.81 3.50 2.59 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 4.91 5.00 5.00 4.97 ดีมาก 
3. การบริการวชิาการ 1  - 3.00  - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1  - 2.00  - 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
5. การบริหารจดัการ 2  - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 1.84 3.43 3.80 2.99 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี   

 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 

จุดเด่น : 
 โดยภาพรวมของหลกัสูตร มีการด าเนินงานของหลกัสูตรเนน้การปฏิบติัและการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินลา้นาชดัเจน ทั้งในการเรียนการสอน การจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา และคณะจดับริการ
ในการส่งเสริมการด าเนินงานอย่างสอดคลอ้ง นอกจากน้ียงัมีหลกัสูตรท่ีรองรับคนทั้งมวล (Universal 
Design) ซ่ึงคณะตอ้งวางแนวทางการพฒันากายภาพและบริการใหเ้หมาะสมในอนาคต 
  
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1.  การบริหารหลกัสูตรโดยรวม มีผลการประเมินบางหลกัสูตรอยูใ่นระดบัดี แต่ส่วนใหญ่ของ
หลกัสูตร (7 ใน 9 หลกัสูตร) มีผลประเมินปานกลาง 
 2. คณะมีความมุ่งมัน่ในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีเนน้เทคโนโลย ีภูมิปัญญาลา้นนาเป็นฐาน
ท่ีชดัเจน แมว้า่อาจารยจ์ะมีศกัยภาพในดา้นการพฒันานกัศึกษา แต่การพฒันาอาจารยใ์นคณะทั้งคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวชิาการยงันอ้ยกวา่เกณฑก์ารประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งอาจารยมี์
ภาระงานสอนท่ีสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทุกหลกัสูตรมี
ผลกระทบจากเกณฑ ์1:8 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่จ านวนอาจารยมี์จ านวนไม่เพียงพอต่อการสอน  
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 3. คณะมีการส่งเสริมให้บริการนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ ทั้งในระดบัคณะและหลกัสูตร มีการ
ส่งเสริมพฒันานกัศึกษาโดยมีกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ในหลกัสูตรตามกรอบ TQF แต่
แผนในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาขาดการระบุเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ชิงคุณภาพท่ีชดัเจน ท า
ให้การประเมินผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ั้งของแผนและกิจกรรม/โครงการ เป็นเพียงการบรรลุตาม
แผนงบประมาณ ซ่ึงมีเพียงค่าร้อยละของผูมี้ส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมท่ีไม่มีผลต่อ
การพฒันานกัศึกษาตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ท  าให้ไม่สามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตามแผนและกิจกรรม 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ :   
 1.  คณะควรทบทวนผลการบริหารจดัการหลักสูตรเชิงเปรียบเทียบในประเด็นต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนเพื่อทราบสาเหตุ แนวทางการพฒันาหลกัสูตรได้ตรงประเด็น เน้นการพฒันาและส่งเสริม
หลกัสูตรท่ีมีแนวโนม้ของปัญหามากเป็นอนัดบัตน้  โดยคณะควรร่วมกบัหลกัสูตรวิเคราะห์รายละเอียด
ของการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติั  เพื่อแสดงถึงความตอ้งการจ านวนอาจารยต่์อนกัศึกษาท่ีแทจ้ริง 
ในแต่ละหลกัสูตรควรเตรียมแผนและร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการไดม้าซ่ึงจ านวนอาจารยห์รือการรับ
นกัศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง 
 2.  คณะควรร่วมกับหลักสูตร ท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพฒันาอาจารย์ให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะหลกัสูตรท่ีเนน้วชิาชีพเชิงปฏิบติั และหาแนวทางในการก าหนดทิศทางการพฒันา
ใหช้ดัเจน ทั้งในเร่ืองต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิ โดยอาจตอ้งมีแนวทางในการเพิ่ม
คุณภาพของอาจารยด์้านต าแหน่งทางวิชาการ จากการน าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) มาพิจารณาจดั
จ าแนกประเด็นปัญหาและศกัยภาพการพฒันาเป็นรายบุคคล และน ามาจดัท าแผนพฒันาในภาพรวมของ
คณะ เพื่อให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและติดตามการพฒันาอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ีควรค านึงถึงประโยชน์
และประสบการณ์ทางวชิาชีพของอาจารย ์มิฉะนั้นจะท าใหห้ลกัสูตรไม่สามารถตอบสนองวตัถุประสงค์
การเป็น Hands- On ภูมิปัญญาลา้นนา ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีส าคญัของคณะและมหาวทิยาลยั 
 3. คณะควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการบริการนักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระบบ และร่วมกันก าหนดทิศทาง แผน กิจกรรม/โครงการ  
ท่ีส่งผลต่อการพฒันานกัศึกษาตามวิสัยทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ทั้งในเชิงบูรณาการ
และท่ีแต่ละสาขาวิชาควรจะด าเนินการ ทั้งน้ีเพื่อประหยดังบประมาณ เวลา และควรบูรณาการกบัการ
เรียนการสอน โดยในแผน กิจกรรม โครงการ ต้องก าหนดวตัถุประสงค์เชิงคุณภาพและตัวช้ีวดั
ความส าเร็จท่ีสามารถวดัได ้เพื่อน าไปพฒันาคุณลกัษณะนกัศึกษาและบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ตามความ
คาดหวงัของหลกัสูตร คณะ มหาวทิยาลยั ไดอ้ยา่งเหมาะสม และเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง  
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 4.  คณะควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจดับริการท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการพฒันานกัศึกษาใน
หลายๆ เร่ือง ให้มีระบบของคณะท่ีชดัเจนนอกจากท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชาต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อม
เพื่อการส าเร็จการศึกษา การพฒันาศิษยเ์ก่า หรือการเขา้มาช่วยเหลือของศิษยเ์ก่ากบัการบริการต่างๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานมีผลกระทบเชิงบวกท่ีพฒันามากข้ึนและควรสร้างระบบและกลไกในการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน 

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดเด่น :  
 คณาจารยข์องคณะมีศกัยภาพในการวิจยั มีความโดดเด่นในภูมิปัญญาลา้นนา สามารถหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนการวิจัย มีผลงานเผยแพร่และงานสร้างสรรค์จ  านวนมาก ทั้ งทางด้านศิลปกรรม  
การออกแบบ และสถาปัตยกรรม เป็นท่ีพึ่งของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 แนวทำงเสริมจุดเด่น :   
 1. คณะควรสนบัสนุนใหค้ณาจารยน์ าผลงานเผยแพร่และงานสร้างสรรค ์มาเขา้สู่กระบวนการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการโดยอาจตอ้งมีการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
 2. คณะควรมีการน าระบบสารสนเทศงานวิจยัมาวิเคราะห์และวางแผนการสร้างสารสนเทศ
ภายในคณะเพื่อใชใ้นการบริหารงานวิจยั โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลกัสูตรและสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทั้งการท าวิจยัและงานสร้างสรรค์ประเภทออกแบบและศิลปกรรม นอกเหนือจากท่ีอยูใ่นระบบ
ทางการของมหาวิทยาลยั เพื่อได้ผลการด าเนินการอย่างชัดเจน แล้วน าไปส่งเสริมการสนับสนุนใน
รูปแบบต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละศาสตร์และวิชาชีพ นอกจากน้ีควรน าผลงานวิจยัไปใช้ใน
ประโยชน์ตามจุดเนน้การพฒันาชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินลา้นนา 
 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะมีการบริการทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ มีการน าผลไปใชป้ระโยชน์ดา้นการเรียนการสอน 
แต่คณะยงัขาดการด าเนินการโดยน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังานดา้นการบริการวชิาการมาเป็นหลกั
ในการด าเนินการ จึงขาดเป้าหมายของความส าเร็จของแผนกลยทุธ์ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 ในการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่สังคม คณะควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติังานประจ าปีดา้นการบริการทางวิชาการมาเป็นหลกัและเป็นแนวทางในการให้บริการทาง
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วิชาการกบัชุมชน เพื่อจะท าให้การด าเนินงานโครงการดา้นบริการทางวิชาการมีทิศทางการด าเนินงาน  
และก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะมีการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมตามแผน และมีแผนกลยุทธ์ดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอย่างชัดเจน แต่ไม่สะท้อนความส าเร็จของการด าเนินงาน มีตวับ่งช้ีวดั
ความส าเร็จคือ จ านวนโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4 โครงการ ไม่ไดต้อบผลลพัธ์ และ
ในกิจกรรมโครงการน าทุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ยงัไม่มีเป้าหมายในการด าเนินโครงการกิจกรรม
ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ไม่มีผลลพัธ์วา่นกัศึกษาและผูรั้บบริการไดป้ระโยชน์อะไรบา้งจาก
โครงการ 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 คณะควรมีการประเมินตวับ่งช้ีความส าเร็จของแผนกลยทุธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ให้เป็นตวับ่งช้ีดา้นความส าเร็จของการด าเนินการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและมีการก าหนด
ตวับ่งช้ีของการด าเนินการโดยการก าหนดผลลพัธ์ให้ชดัเจนว่าการด าเนินการโครงการแต่ละโครงการ
ไดป้ระโยชน์แก่นกัศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างไร และสามารถสรุปไดว้่าพนัธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1. แผนกลยุทธ์ของคณะท่ีถูกส่งมาจากมหาวิทยาลัยและคณะน ามาด าเนินการจดัท าแผน                 
กลยุทธ์ของคณะ ไม่มีตวับ่งช้ีท่ีจะท าให้ผลลพัธ์ของการปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายได ้ เพราะเป็น           
ตวับ่งช้ีท่ีเน้นปัจจยัน าเขา้ เช่น จ านวนโครงการ จึงไม่ไดส้ะทอ้นความส าเร็จของแผนและยงัขาดการ
ติดตามผลของแผน รวมทั้งการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อท าให้แผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายและ
สะทอ้นความสามารถของผูบ้ริหารองคก์รอยา่งชดัเจน 
 2. คณะมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร แต่ไม่ไดน้ าไปวิเคราะห์ว่า ตน้ทุน
ของแต่ละหลกัสูตรนั้นมาจากค่าใช้จ่ายในพนัธกิจใดบา้ง และยงัไม่ไดมี้การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งโอกาสทางการแข่งขนัในแต่ละหลกัสูตร 
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 3. คณะยงัขาดความเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้ 
การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ และน าไปสู่การติดตาม
ผล 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ : 
 1. ดา้นการจดัท าแผนกลยทุธ์ คณะควรพิจารณาตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนให้ชดัเจน มีการก าหนดตวับ่งช้ีของแผนไปสู่การปฏิบติั และเม่ือจดัท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี แลว้ ควร
น าไปจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อจะไดท้ราบวา่ รายไดแ้ละรายจ่ายทั้งหมดท่ีคณะไดเ้ป็นอย่างไร
และเม่ือหักค่าใช้จ่ายประจ าออกแลว้ คณะมีงบประมาณท่ีจะพฒันาตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายอยา่งไร และหากงบประมาณไม่เพียงพอผูบ้ริหารจะสามารถจดัหาจากท่ีไหน อยา่งไร 
 2. การจดัท าตน้ทุนต่อหน่วย คณะมีขอ้มูลของตน้ทุนต่อหน่วยมาจากมหาวิทยาลยั แต่ควร
น ามาวิเคราะห์ว่า ตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรมาจากค่าใช้จ่ายอะไรบา้งตามพนัธกิจ ดา้นการ
เรียนการสอน งานวิจยั การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และอ่ืน ๆ คณะควร
น าตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรของคณะ มาเทียบเคียงรายจ่ายว่าอตัราเปอร์เซ็นต์ของการใช้
งบประมาณแต่ละดา้นอยา่งไร เพื่อติดตามผล หลงัจากนั้นตอ้งไปสร้างเครือข่ายกบัหลกัสูตรเดียวกนัใน
มหาวทิยาลยัอ่ืน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือโอกาสทางการแข่งขนั 
 3.  คณะระบุประเด็นความเส่ียงจ านวน 6 ประเด็น แต่เม่ือวิเคราะห์แล้วพบว่าประเด็นต่างๆ
เหล่านั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ บางเร่ืองยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ซ่ึงไม่ใช่ประเด็นความเส่ียง ดงันั้น
ควรมีการให้ความรู้เพื่อทบทวนวิธีการการระบุความเส่ียงท่ีควรจะเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดใน
อนาคตและส่งผลกระทบต่อการบริหารยุทธศาสตร์หรือภาพลษัณ์ของคณะ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจยั
เส่ียง และวางแผนบริหารความเส่ียง การตรวจติดตามความเส่ียง และเสนอผลลพัธ์ของความเส่ียงต่อ
ผูบ้ริหารหลกัสูตรของคณะ 

4.  คณะยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจดัการความรู้  ควรน าแนวทางในการ
ปฏิบติัเพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท าให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ 
เพื่อแปลงความรู้ในตวับุคคลมาสู่องคค์วามรู้ของคณะ และน าไปใชก้นัอยา่งทัว่ถึง  

5. การด าเนินงานดา้นการจดัท าแผนพฒันาบุลากร เม่ือคณะไดมี้การส ารวจความตอ้งการของ
บุคลากรแลว้ ตอ้งน ามาวิเคราะห์ แลว้น ามาวางแผนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนว่าใคร
ควรจะไดรั้บการพฒันาดา้นใด และแผนพฒันาบุคลากรควรเป็นแผนอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ทุกคนได้
ทราบวา่ แต่ละคนจะไดรั้บการพฒันาอยา่งไร 

6. คณะมีการจดัการเรียนการสอนในต่างพื้นท่ีในบางหลกัสูตร จึงควรทบทวนกระบวนการ
ในการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรเดียวกันในต่างพื้นท่ีให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ได้
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มาตรฐานเดียวกนั โดยเช่ือมโยงบทบาทหนา้ท่ีของคณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และรองอธิการบดี
เขตพื้นท่ีใหท้  างานร่วมกนัในการก ากบั ติดตาม การบริหารหลกัสูตร 

7. คณะควรน าผลการประเมินคุณภาพระดบัหลกัสูตร มาวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินเชิง
เปรียบเทียบในทุกองค์ประกอบ ทุกหลักสูตร น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้
ขอ้เสนอแนะ จดัท าแผนพฒันาตามขอ้เสนอแนะ รวมทั้งการคน้หาแนวปฏิบติัของการด าเนินการบริหาร
หลกัสูตรในองคป์ระกอบท่ีมีการพฒันากระบวนการท่ีดี มาเป็นตน้แบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
หลกัสูตรของคณะ ใหมี้การพฒันาการบริหารหลกัสูตรใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเดียวกนั 
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ผลกำรสัมภำษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เช่นอาจารย์ 
บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต มีดงัน้ี 
 
ผู้บริหำรคณะ 

1) ช่ือเสียงทำงด้ำนสถำปัตยกรรมของ มทร.ล้ำนนำ มีควำมโดดเด่น และในอกี 5 ปีข้ำงหน้ำจะ
พฒันำไปอย่ำงไร 

 ส่ิงท่ีจะเดินไปอีก 5 ปีขา้งหนา้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะน าในเร่ืองของ
ภูมิปัญญาลา้นนา ดา้นเทคโนโลยี การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขา้มามีบาทบาทในการจดัการเรียน
การสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

2) ในเนื้อหำของหลักสูตร กำรบริหำร และสำระรำยวิชำในหลักสูตร ดีอย่ำงไร ถ้ำดีมำก 
กรรมกำรบริหำรคณะน ำข้อมูลเหล่ำน้ันไปใช้ในกำรบริหำรอย่ำงไร 
 ทุกหลกัสูตร ตอ้งก าหนดความเช่ียวชาญของหลกัสูตร ให้ชดัเจนและมีการบูรณาการ และ
ในช่วง 5 ปี จะตอ้งสามารถตอบได้ว่าหลกัสูตรไหนมีความเช่ียวชาญอย่างไร และคณะจะตอ้งมีการ
วางแผนวา่จะบูรณาการอยา่งไร 

3) หลกัสูตรออกแบบส่ือสำร ดีกว่ำหลกัสูตรอืน่อย่ำงไร 
 Trend สมยัใหม่ดา้นมลัติมีเดีย ก าลงัมาแรง ประกอบกบัช่วงหลงัมีอาจารยท่ี์จบสายตรงเขา้
มาช่วยสอนในหลกัสูตรและสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั หลกัสูตรออกแบบ
ส่ือสารไดมี้การร่วมกบัภาคเอกชน เช่น BOI, SIPA ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตร 

4) นักศึกษำของหลักสูตรได้งำนท ำน้อย กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดดเด่น แต่กำรน ำเสนอ
ไม่ได้บอกถึงหลกัสูตรอย่ำงชัดเจน 
 สาเหตุท่ีหลกัสูตรมีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและไดง้านท านอ้ย เน่ืองจากส่วนมากประกอบ
ธุรกิจดว้ยตวัเอง 

5) คณะ ใช้ WIL (Work - Integrated Learning)  หลักสูตรต่ำง ๆ มีอะไรที่โดดเด่นในกำรใช้ 
WIL พฒันำ ให้ยกตัวอย่ำง 
 หลักสูตรของคณะทั้งหมด 8 หลักสูตรถ้าจะพูดถึง WIL มีหลักสูตรเดียวท่ีไม่มีการฝึก
ประสบการณ์คือ ทศันศิลป์  หลกัสูตรท่ีมีสหกิจศึกษา คือ เซรามิก เทคโนโลยีการพิมพ์ โดยมีสถาน
ประกอบการท่ีจงัหวดัล าปาง รองรับนกัศึกษาของหลกัสูตรไปฝึกสหกิจศึกษา ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 
มีนิคมอุตสาหกรรม ล าพนู รองรับนกัศึกษาในการไปฝึกสหกิจศึกษา 
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 คณะใช้ WIL ในเชิงสหกิจศึกษา เขา้ไปในลกัษณะของการฝึกงานในสถานประกอบการ 
และท า Project ส าหรับจบ โดยนกัศึกษาจะไปรับโจทย ์Project จากสถานประกอบการภายนอกมาท า 

6) วิชำเอกหลักสูตรออกแบบเคร่ืองเรือน ทีเปิดสอนในพืน้ที่ หลักสูตรมีกำรบริหำรอย่ำงไรให้
หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 2 พืน้ที ่มีมำตรฐำนเดียวกนั 

 เคร่ืองเรือนในเล่มหลกัสูตรเดิม เป็นอาจารยท่ี์ตาก 3 ท่าน เชียงใหม่ 3 ท่าน และไดมี้การ
ประสานงาน ประชุมร่วมกนัตลอด และหลกัสูตร 60 อยูร่ะหวา่งด าเนินการยงัไม่มีค  าตอบ จาก สกอ. 

7) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรหลังจำกที่ท ำหลักสูตรเสร็จแล้ว มีกำรบริหำรจัดกำร 
และแนวปฏิบัติอย่ำงไร 

 ในการท างานจะใช้การมีส่วนร่วมของพื้นท่ีโดยรองอธิการบดีพื้นท่ี จะมาช่วยก ากบัดูแล
บริหารจดัการหลกัสูตร โดยรองอธิการบดีพื้นท่ีมีบทบาทในเชิงวชิาการและการสนบัสนุนหลกัสูตร 

8) คณบดีมีกำรก ำกับดูแลหลักสูตรที่เปิดสอนใน 2 พื้นที่ คือออกแบบอุตสำหกรรม มีแนว
ปฏิบัติอย่ำงไร 

 สร้างความรู้ความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัประชุม เช่น ประชุม
ผา่นระบบ VEO Conference   

9)  ข้อมูลเร่ืองของอำจำรย์ เห็นว่ำมีอำจำรย์ของคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม อยู่ที่
เชียงรำย 1 ท่ำน มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร 

 อาจารยธ์นากร  สร้อยสุวรรณ เป็นรองผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากรท่ีเชียงราย อาจารย์
เป็นผูบ้ริหารอยู่เชียงราย แต่มีภาระการสอนอยู่ท่ีคณะ 3 วิชา  ท่านจะมาสอนท่ีน่ี 3 วิชา และกลบัไป
เชียงรายเพื่อท าหนา้ท่ีผูบ้ริหารท่ีนัน่ อาทิตยล์ะ 3 วนั 

10) อำจำรย์มีผลงำนดีและน่ำช่ืนชม แต่ในเร่ืองของต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย์มีแนวทำง
พฒันำอย่ำงไร 

 บุคลากรของคณะประมาณ 130 คน อายุเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาก เพราะฉะนั้นการท่ีจะให้
บุคลากรอายุประมาณน้ีเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่ิงท่ีท าไดต้อนน้ีคือ คนรุ่นใหม่ มีโครงการพี่เล้ียง
เพื่อท่ีจะท าผลงานทางวิชาการ ประมาณ 8-10 คน โดยเอาคนท่ีไดท้  าผลงานทางวิชาการแลว้มาเป็นพี่
เล้ียง ช่วยในการเขียนผลงานทางวชิาการและน าเสนอผลงาน ในอนาคต อาจจะอยูใ่นช่วงวกิฤติ เพราะวา่
ขา้ราชการมีนอ้ย คงจะเหลือแค่พนกังานมหาวิทยาลยั อาจารยรุ่์นใหม่ๆ ตอ้งมีการพฒันาตนเอง เพื่อเขา้
สู่ต าแหน่งทางวชิาการ  
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ตัวแทนอำจำรย์  
 การจดัการเรียนการสอน  ปัญหาท่ีพบคือห้องเรียนไม่เพียงพอ ห้องฝึกปฏิบติัไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ห้องเรียนท่ีเป็นอาคารเก่า สาธารณูปโภคไม่ค่อยดี เช่น พดัลมเสีย บานหนา้ต่างเสีย  ห้องเรียนไม่ไดรั้บ
การปรับปรุง หอ้งฝึกปฏิบติัเช่น หอ้งเขียนสีน ้ามนั เป็นหอ้งท่ีไม่มีอากาศถ่ายเท เวลาสอนก็จะมีกล่ินของ
สี สถานท่ีส่วนใหญ่กลายเป็นท่ีเก็บของ ท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ดี มีผลท าให้ความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนของบางหลักสูตรลดลง  อาจารย์จึงอยากให้มีการ
ปรับปรุงพฒันาดา้นห้องเรียน วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน  วสัดุฝึกปฏิบติัต่างๆ ให้ทนัสมยั 
และเพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
 ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ อาจารยส่์วนใหญ่จะตอ้งเกษียณอายรุาชการไป รวมถึงต าแหน่งทางวิชาการ
ท่ีลดลง ซ่ึงคณะยงัไม่ไดรั้บกรอบอตัราก าลงัเพิ่ม ปัจจุบนัอาจารยส่์วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นลูกจา้งชัว่คราว 
จึงอยากหาความมัน่คงในอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 ในเร่ืองของการส่งเสริมพฒันานกัศึกษา  นกัศึกษาส่วนใหญ่ของคณะสามารถสร้างผลงานและ
ท าช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่หลกัสูตร/คณะ มีงบประมาณน้อย เพราะในการ
ส่งผลงานเข้าประกวดส่วนมาก นักศึกษาและอาจารย์จะช่วยกันออกค่าใช้จ่ายเอง จึงอยากให้
มหาวิทยาลยัเขา้มาช่วยสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการจดัส่งผลงานนกัศึกษาเขา้ประกวดเพื่อ
ท าช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยั 
 อาจารยทุ์่มเทในการจดัการเรียนการสอนอยา่งเต็มก าลงั บณัฑิตท่ีไดถื้อวา่สามารถมีงานท าพอ
เล้ียงตวัเองได ้ยกตวัอยา่ง การเรียนทางดา้นสถาปัตยกรรม ถือวา่เป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งใชเ้งินในการเรียน
ค่อนขา้งสูง การจดัการเรียนการสอนของคณะเป็นลกัษณะสอนแบบคนจน เพื่อเทียบกบั มช. หรือ จุฬา 
ท่ีค่าเทอมแพงมาก คุณภาพของบณัฑิตท่ีจดัการเรียนการสอนมาในลกัษณะของลา้นนา จะเป็นบณัฑิตท่ี
อดทน สู้งาน แต่ภาวะผูน้ าจะนอ้ย 
 อยากให้ทางมหาวิทยาลยั จดัทุนการส่งเสริม สนบัสนุนนกัศึกษา ท่ีครอบครัวมีปัญหา เช่น พ่อ
แม่แยกทางกนั ไม่มีเงินเรียน อาจารยใ์นหลกัสูตรตอ้งร่วมมือกนัออกค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเป็นทุนการศึกษา
ใหน้กัศึกษาในหลกัสูตร  
 หลกัสูตรของคณะเป็นหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัศิลปะ นกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนบางคนก็อยากเป็นครู
ทางดา้นศิลปะ แต่มหาวิทยาลยัไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้ ท าให้นกัศึกษาตอ้งเสียเวลาไปเรียนเพิ่มเติม
เพื่อท่ีจะไดใ้บ กว. เสียทั้งเวลาและโอกาสในการท างาน 
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สัมภำษณ์ตัวแทนชุมชน  
 ชุมชนเร่ิมจากปีแรกท่ีคณะไปช่วยโดยเร่ิมจากเคร่ืองป้ันดินเผา จดัท าบรรจุภณัฑ์ เช่น กระดาษ
ตน้ไม ้แจกนั แต่เร่ิมตน้ดว้ยการป้ันดว้ยมือ และต่อมาไดมี้การพฒันาโดยใชเ้ตาเผาและเคร่ืองข้ึนรูป และ
เร่ิมมีการออกแบบท่ีหลากหลายในปีท่ี 2 และปีท่ี 3 สามารถป้ันลูกมะพร้าวท่ีเป็นสัญลกัษณ์ อ.พร้าว ได้
อย่างสวยงาม ประกอบกับมีทีมงานจากราชมงคลท่ีหลากหลายกลุ่มเข้าไปช่วยจัดท าพวงหรีด 
ดอกไมจ้นัทร์ โดยเอาฟางขา้วมาผสมกบัน ้ าข้ีเถา้และมาท ากระดาษาส าหรับท าดอกไมจ้นัทร์ พวงหรีด 
ต่อไดมี้การพฒันาโดยเอาเปลือกขา้วโพดผสมกบัน ้ าข้ีเถา้มาท ากระดาษ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบและมีการ
พฒันาไปสู่อาชีพอ่ืนๆ เช่น แชมพู น ้ ายาลา้งจาน การบูร น ้ าพริก สามารถน าไปสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนได ้
โดยเฉล่ียผูสู้งอายท่ีุท างานมีรายไดโ้ดยเฉล่ียเดือนละประมาณ 1,500 บาท 
 
สัมภำษณ์ตัวแทน ศิษย์เก่ำ  
 ด้ำนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรสถาปัตยกรรม อาจารยจ์ะเน้นภาษาองักฤษมากข้ึน ทางดา้นสถาปัตยกรรมก็จะเน้น
ทางดา้นทอ้งถ่ินลา้นนา ศิษยเ์ก่าก็เห็นวา่เป็นจุดแขง็ของท่ีน่ี แต่พอไปยงัท่ีอ่ืนก็จะแตกต่างบา้ง เน่ืองจาก
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมต่างชาติ ยงัไม่ค่อยจะรู้จกัเร่ืองแต่ถ้าเป็นเร่ืองของศิลปกรรมต่างชาติจะรู้จกั
มากกวา่ ควรมีการท าประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมไปยงัต่างประเทศมากข้ึน เช่นเร่ิมจากกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
 หลกัสูตรออกแบบส่ือสาร ในปัจจุบนัมีการแยกระหวา่งเอกนิเทศ  กบั มลัติมีเดีย ศิษยเ์ก่าเห็นวา่
เป็นส่ิงท่ีดี รุ่นนอ้งจะไดมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากข้ึน 
 หลกัสูตรศิลปกรรม ศิษยเ์ก่าคิดวา่หลกัสูตรจะเนน้ฝึกทกัษะมากกวา่ฝีมือ คือเนน้ทฤษฎีมากกวา่
การปฏิบติั พอจบเป็นบณัฑิตใหม่ก็ยงัไม่รู้วา่จะสามารถเอาไปท าอะไรไดบ้า้ง ไม่รู้วา่จะใชค้วามรู้ท่ีมีอยู่
ไปประยุกต์ใช้กบัการท างานอย่างไร เช่น ภาพพิมพ ์ศิษยเ์ก่ามีความรู้สึกว่าจะน าความรู้ทางดา้นน้ีไป
สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งไร 
 ส่ิงทีศิ่ษย์เก่ำอยำกฝำกไปถึงคณะและมหำวทิยำลยั 
 ในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัควรเนน้หรือมีการสอดแทรกภาษาต่างประเทศเขา้ไปใน
หลกัสูตรดว้ย เช่นภาษาองักฤษ ควรสอดแทรกในรายวิชาปฏิบติัหรือวิชาเอกเฉพาะของหลกัสูตรไม่ใช่
วชิาภาษาองักฤษทัว่ไป  เพราะในการไปน าเสนอผลงานต่างๆ ตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เพราะ
ปัจจุบนัภาษาองักฤษถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก  
 การเรียนการสอน อาจารยมี์การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการสอน ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี
และดูทนัสมยั ช้ีให้เห็นถึงการพฒันาการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั แต่ในบางหลกัสูตร
ศิษยเ์ก่าเห็นวา่จ านวนอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะยงัมีจ านวนนอ้ย ยงัไม่เพียงพอต่อนกัศึกษา 
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 การจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า เห็นว่า ทางคณะน่าจะมีการจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ลักษณะร่วมกันทั้งคณะ ไม่ใช่แค่หลักสูตรใด หลักสูตรหน่ึงจดักิจกรรมกันเอง เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกันทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และทั้งคณะ เช่นการจดักิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์  นอกจาก
กิจกรรมท่ีให้แก่นักศึกษาแลว้ ศิษยเ์ก่า ยงัตอ้งการจดังานในลกัษณะของการคืนสู่เหยา้ หรือร าลึกถึง
กิจกรรมสมยัก่อน เช่น ลูกทุ่งสถาปัตย ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างศิษยเ์ก่าและนกัศึกษา
ปัจจุบนั  
 ศิษย์เก่าเม่ือส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะถูกคัดช่ือออกจากระบบข้อมูลสารสนเทศ ของ
มหาวทิยาลยั เม่ือศิษยเ์ก่าตอ้งการใชเ้อกสารทางการศึกษา เช่น Transcript ก็ไม่สามารถติดต่อขอไดท้นัที 
ติดต่อยากและตอ้งใช้เวลานานในการขอเอกสาร บางคร้ังไม่ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีศิษยเ์ก่าจ าเป็นต้องใช้ 
เช่นจะไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ ตอ้งยื่นเอกสารภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ทางมหาวิทยาลยัออกเอกสาร
ใหไ้ม่ทนัเวลา ท าใหเ้สียโอกาสท่ีดีไป 
 ในการลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารต่างๆ มหาวิทยาลยัควรก าหนดช่วงเวลาและคณะ ให้ชดัเจน 
ไม่ควรจดัรวมกันเน่ืองจากศิษยเ์ก่าเห็นว่าต้องใช้เวลานาน บางคร้ังต้องโดดเรียนมาเพื่อท่ีจะมายื่น
เอกสาร  
 คณะควรมีการการสอนเขียน Resume เพื่อสมคัรงาน การเตรียมความพร้อมในการออกสู่
ตลาดแรงงาน แหล่งงาน การหางาน การสัมภาษณ์ การสมคัรงาน  รวมถึงการช าระหน้ี กยศ. ต่างๆ หลงั
ส าเร็จการศึกษา ควรมีรายละเอียดใหแ้ก่ศิษยเ์ก่า วา่จะตอ้งช าระเม่ือไหร่อยา่งไร ติดต่อท่ีไหน เป็นตน้ 
 ในเร่ืองของทุนการศึกษา ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทุนอ่ืนๆ คณะควรมีการประชาสัมพนัธ์
อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว ศิษยเ์ก่าเห็นวา่บางคร้ังเร่ืองมาถึงก็ครบก าหนดเวลายืน่เอกสารแลว้ ซ่ึงท าใหเ้สีย
โอกาสไป 
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