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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 ก 
 

ค ำน ำ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560  ด้วยการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเองและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  คณะฯ มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีปณิธานที่ยืนหยัดสร้างให้การศึกษา การท างานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในศาสตร์ของศิลปะบริสุทธิ์ ศิลปะประยุกต์ และสถาปัตยกรรม 
อย่างมีคุณภาพ 

 ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เล่มนี้ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง 7 
พฤษภาคม 2561 ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยด าเนินการประเมินตนเองด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  
 
 

                                                            
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  ฝั้นชมภู) 

                                                         คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                                                                        31  พฤษภาคม  2561 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ข 
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ส่วนที ่1 ส่วนน ำ  
 1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสรา้งการบริหาร 
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ 
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 
6. จ านวนนักศึกษา 
7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารหลกัสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
                   และเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสตูร 
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  หน้ำ 
ส่วนที่ 3     สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพ ระดับคณะ 
วิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

  รายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
ข้อมูลทั่วไปของคณะ  
 ปณิธำน 
   มุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือชุมชน 
 

วิสัยทัศน์ 
   สร้างสรรค์นวัตกรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อชุมชน 
 

 เป้ำหมำย 
1. จัดการศึกษาในระดับปริญญา ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม  ให้เป็นบัณฑิต 
    นักปฏิบัติ  

 2. ผลิตงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์   ด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม  
 3. บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน ของสังคม   
 4.  ศึกษา รวบรวม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 
 5.  การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยใช้ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 

นโยบำย 
1.   ผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรม เป็นนักปฏิบัติการ มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี    

             มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ 
2.  พัฒนาคุณภาพผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย สู่ระดับชาติและนานาชาติ 
3. พัฒนางานบริการวิชาการ ด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม ให้มีคุณภาพสอดคล้อง    
    กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

 4.  อนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่โปร่งใสและทันสมัย 

 

  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 ด้วยการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเองและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  คณะฯ มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีปณิธานที่ยืนหยัดสร้างให้การศึกษา การท างานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในศาสตร์ของศิลปะบริสุทธิ์ ศิลปะประยุกต์ และ
สถาปัตยกรรม อย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
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 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมการท าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(สกอ.) ก าหนดแผนในการปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติก ารให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ เปิดสอน มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินคุณภาพการสอน มีการส ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการสอนให้เกิดสัมฤทธิผลตามต้องการ 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาตามที่ก าหนด   มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้ง่ายและทั่วถึง จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้เพ่ิมเติมแก่ศิษย์เก่า  

ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอาจารย์ผู้สนใจท างานวิจัยเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จุดแข็งของคณะ 

คือ ศาสตร์ที่เป็นศิลปกรรม การออกแบบการสร้างสรรค์ และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่ ที่เน้นการเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม  งานวิจัยที่เป็นงบประมาณภายในจึงสามารถ
สอดรับกับการพัฒนาท้องถิ่น  อีกทั้งทางคณะยังมีงานสร้างสรรค์ ทางศิลปกรรมที่สามารถเทียบเคียงกับ
งานวิจัยเป็นจ านวนมาก  ท าให้มีความเข็มแข็งในงานดังกล่าว 
 มีงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่เป็นงานเฉพาะตน จึงท าให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในระดับชาติ
และนานาชาติได้ตลอดทุกปี 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ใช้การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหาร
จัดการ งานจัดการความรู้ ทิศทางมุ่งประเด็นไปที่ ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์   

ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีทุนทางความรู้ บุคลากร ภูมิปัญญา ในการสนับสนุน

สังคม ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ในงานศิลปะหัตกรรม งานสินค้าชุมชน OTOP มาหลายปีจนเป็นที่รู้จักของสังคม  
รวมทั้งจะใช้นักศึกษาไปเป็นผู้ช่วย อาจารย์ในการลงพ้ืนที่บริการวิชาการ เพ่ือสร้างประสบการณ์จริงแก่
นักศึกษา    

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้กลไกกรรมการคณะ ในการพิจารณาวิเคราะห์ชุมชน และ
สร้างแผนบริการวิชาการมาจากสาขาวิชาขึ้นมาสู่เบื้องบน 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ/วัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการด าเนินการด้านศิลปะ/ วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะ/วัฒนธรรมและ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการและปฏิบัติงานท านุบ ารุงศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และมีเครือข่ายและระบบกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตลอดจนมี
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามล าดับขั้น ด าเนินงานตามกรอบภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนดสู่การ
ปฏิบัติ ของรองคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร 

ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีระเบียบและกฎเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้
เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ทุกหน่วยงานภายในคณะ มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี มีการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้
ใหม่ของ สกอ. และ สมศ. มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ และมีการถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพลงสู่สาขาและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ให้ทุกสาขา สาขาวิชาและวิชาเอก 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และมีการตรวจประเมินเพ่ือสะท้อนให้เห็นคุณภาพในการจัดการศึกษาในแต่
ละสาขา ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาน ากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
ร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ ใน
ภาคเหนือ 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.13 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2  3 4.95 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  2 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.13 ด ี
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จุดเด่นและแนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
1. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา 
2. มีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเปา้หมายอย่างต่อเนื่องและ

เป็นรูปธรรม 
3. มีโครงการ/กิจกรรมที่ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
4. ผู้บริหารคณะมีนโยบายการบรกิารเชิงรุกในหลายด้านซึ่งสามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม 

คณาจารย์มีศักยภาพสูงในศาสตร์เฉพาะด้าน 
 
จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
1. ควรเร่งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการบริ หารจัดการแต่ละหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลของคณะ

และจัดท าแนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
2. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวชิาการอย่างเปน็ระบบ 
3. ผู้บริหารควรวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต เพื่อให้มีจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงำน 

      คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

1.2 ที่ตั้ง 
       1. สาขาสถาปัตยกรรมและวิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 
  2. สาขาศิลปกรรม  สาขาการออกแบบ และสาขาเทคโนโลยีศิลป์ ตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ –ล าปาง  ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 

3. วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน  เขตพ้ืนที่ตาก  ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม  
อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000 
 
1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 

              คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีประวัติ
ความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้ 

พ.ศ. 2505    เริ่มเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้ชื่อ แผนกวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ ต่อมา   พ.ศ. 2508 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  พ.ศ. 2510  เปิดแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
        พ.ศ. 2515  เปิดแผนกวิชาศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนก

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ขยายหลักสูตรจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมกับแผนกวิชาสถาปัตยกรรมเปิดสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

    พ.ศ. 2520  วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ โอนเข้าสังกัดในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ  
     อาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.  
     2518  และได้ใช้ชื่อใหม่ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต 
     เทคนิคภาคพายัพ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อขยายงานอาชีวศึกษาให้สูงขึ้นถึง 
     ระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. 2523  แผนกวิชาศิลปกรรมเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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   พ.ศ. 2524   คุณหญิงดารา ไชยศสมบัติ ได้บริจาคท่ีดินจ านวน 5 ไร่ ให้กับเขตพ้ืนที่ภาค 
    พายัพ ณ บริเวณหลังวัดเจ็ดยอด และได้ซื้อเพ่ิมอีกจ านวน 5 ไร่ รวมเป็น 
    พ้ืนที่จ านวน 10 ไร่เพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานศึกษาตามเจตนาของเจ้าของ 
    ที่ดิน   
   พ.ศ. 2526  แผนกวิชาศิลปกรรมและแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ย้ายมาอยู่ที่บริเวณ 
    ข้างวัดเจ็ดยอด เรียกว่า วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ (เจ็ดยอด) 
    พ.ศ. 2527  เปิดแผนกวิชาการพิมพ์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    พ.ศ. 2528  แผนกวิชาการพิมพ์ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปลี่ยนชื่อแผนก 
    วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   พ.ศ.2530   เปิดสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องบั้นดินเผา 
           พ.ศ.2531  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราช    ทานนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น  “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 “วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายัพ”  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ” 

   พ.ศ.2549-2550   
   การปรับเปลี่ยนองค์กรตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยได้
รวมเอาคณะวิชาเดิม  4 คณะ  คือ คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิชาศิลปกรรมคณะ
วิชาเทคโนโลยีสื่อสาร   และคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการ
โครงสร้างของ มทร. ล้านนา  จะน าคณะศิลปกรรม ไปรวมเป็นคณะเดียวกับคณะ
บริหารธุรกิจ ทางคณะวิชาศิลปกรรมและคณะวิชาออก แบบอุตสาหกรรมเดิม ได้ส่งตัวแทน
เข้าไปขอให้ทบทวนเรื่องนี้ และน าเสนอศักยภาพขององค์กร ในด้านบุคลากร งาน และ
โครงสร้างที่มีอยู่ว่าสามารถปรับขึ้นเป็นคณะที่เป็นเอกภาพได้  โดยใช้ชื่อว่า “คณะศิลปกรรม”  
ประกอบกับศาสตร์วิชาด้านศิลปกรรมกับบริหารธุรกิจไม่สามารถหลอมรวมกันได้ ในระบบ
การศึกษาที่เป็นสากลก็ไม่มีปรากฏในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทางคณะกรรมการโครงสร้าง มทร . 
ล้านนาจึงเห็นชอบให้เป็นคณะศิลปกรรมและการออกแบบ และต่อมาทางคณะสถาปัตยกรรม
เดิม ซึ่งขณะนั้น ในการปรับคณะใหม่ได้เข้ารวมตัวอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอถอนตัว
ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเข้ามาอยู่ในคณะศิลปกรรม  และปรับเปลี่ยนชื่อคณะใหม่
โดยใช้ชื่อว่า  “ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ”  ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้    
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  1. สำขำศิลปกรรม  
       1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์  ประกอบด้วย      

  -  วิชาเอกจิตกรรม      
  -  วิชาเอกประติมากรรม     

-  วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์       
-  วิชาเอกศิลปะไทย 
-  วิชาเอกสื่อศิลป์ 

  2. สำขำกำรออกแบบ 
      2.1  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ประกอบด้วย 

-  วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์          
-  วิชาเอกออกแบบมัลติมีเดีย     

     2.2  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม     
    -  วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    -  วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน 

2.3  หลักสูตรออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ 
  -  วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 
  -  วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
  -  วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ      
3. สำขำเทคโนโลยีศิลป์ ประกอบด้วย     

3.1  หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
  -  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 
  -  วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์      

3.2  หลักสูตรเซรามิก          
  4. สำขำสถำปัตยกรรม 
   4.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
   4.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
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2. ปณิธำน วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย นโยบำย และวัตถุประสงค์ 
 
ปณิธำน 

มุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือ
ชุมชน 

 
วิสัยทัศน์ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อชุมชน 
 
เป้ำหมำย 

1. จัดการศึกษาในระดับปริญญา ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม  ให้   
    เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  

   2. ผลิตงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์   ด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ 
                         สถาปัตยกรรม  
   3. บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน ของสังคม   
    4. ศึกษา รวบรวม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 
   5. การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยใช้ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร 
                        จัดการ 
 

นโยบำย 
       1. ผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรม เป็นนักปฏิบัติการ มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี    
         มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ  
    2. พัฒนาคุณภาพผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย สู่ระดับชาติและนานาชาติ 

  3. พัฒนางานบริการวิชาการ ด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

   4. อนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม 
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่โปร่งใสและทันสมัย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการ   

เข้ากับการท างานในสถานประกอบการจริง (WIL) สู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้      
2.  สร้างระบบ กลไก งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และ

บริการวิชาการให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา  
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3. สร้างระบบ กลไก การบริการวิชาการโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 

4. ใช้ภูมิปัญญาล้านนา ขับเคลื่อนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ การบริหารจัดการ 

                        5. สร้างวสิัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในองค์กร เสริมสร้างภาวะผู้น าทุกระดับ  
 

3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
3.1 โครงสร้ำงองค์กร 

 
1) สาขาศิลปกรรม 

1.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศล.บ.) 
- วิชาเอกจิตรกรรม 
- วิชาเอกประติมากรรม 
- วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ 
- วิชาเอกศิลปะไทย 
- วิชาเอกสื่อศิลป์ 

2) สาขาการออกแบบ 
2.1 สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ.) 
- วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน 

    2.2  สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร 
(หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ.) 
- วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ 
- วิชาเอกออกแบบมัลติมีเดีย 

   2.3  สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ 
          (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ.) 

- วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 
- วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 
- วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ 
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3) สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 
3.1 สาขาวิชาเซรามิก 

(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.) 
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.) 
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 
- วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 

4) สาขาสถาปัตยกรรม 
4.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

(หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ.) 
4.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

(หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ.) 
 

ส ำนักงำนคณบดี 
1. กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

1.1 งานวิชาการ 
1.2 งานกิจการนักศึกษา 

 2. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1 งานวิจัย 
2.2 งานบริการวิชาการ 

 3. กลุ่มงานบริหารและกิจการพิเศษ 
3.1 งานบริหารทั่วไป 
3.2 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
3.3 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4 งานนโยบายและแผน 
3.5 งานบุคลากร 
3.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.7 งานประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
3.8 งานวิเทศสัมพันธ์ 
3.9 งานศิลปะและวัฒนธรรม 
3.10งานอาคารสถานที่ 
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3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร 

ด้านกิจการนักศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ด้านวิชาการ

ประธานท่ีปรึกษา คณะกรรมการประจ าคณะ

คณบดี

ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

หัวหน้างาน
ยกระดับชุมชน

รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษารองคณบดีด้านบริหาร

ด้านวิชาการ

ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้างาน
วิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าศูนย์ DSS

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านการจดัต้ังคณะสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจยัและบริการวิชาการ

หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์และแนะแนว

หัวหน้างาน
งานส่ือสารสนเทศ

หัวหน้างาน
งานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา

 
 
 

4. รำยช่ือผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  
4.1 รำยช่ือผู้บริหำร 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร      ฝั้นชมภ ู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   รองศาสตราจารย์สุรพล     มโนวงศ ์ รองคณบดีด้านบริหาร 

   นางอรนุตฎฐ์           สุธาค า รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

   นายสิทธิโรจน์  เลิศอนันต์พิพัฒน์  รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี  จุลกาญจน์ หัวหน้าสาขาการออกแบบ 

   นางสาวพัชราภา  ศักดิ์โสภิณ  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์ 

   นายทวิชนม์        ชมทวีวิรุตม์  หัวหน้าสาขาศิลปกรรม 

       นายนที             สัมปุรณะพันธ์  หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 8 
 

5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ระดับปริญญำ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีท่ี

ปรับปรุง
ล่ำสุด 

วันที่สภำ
มหำวิทยำลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ.      
ลงนำม
รับทรำบ
หลักสูตร 

ปริญญาตร ี ทัศนศิลป ์ ศล.บ. พ.ศ.2560 1 ก.ย.2560 8 มี.ค.2561 
ปริญญาตร ี เทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์ 
ทล.บ. พ.ศ.2555 1 ก.ย.2560 25 พ.ค.2561 

ปริญญาตร ี เซรามิก ทล.บ. พ.ศ.2555 1 ก.ย.2560 25 พ.ค.2561 
ปริญญาตร ี ออกแบบสื่อสาร ศป.บ. พ.ศ.2555 1 ก.ย.2560 25 พ.ค.2561 
ปริญญาตร ี ออกแบบอุตสาหกรรม ศป.บ. พ.ศ.2555 1 ก.ย.2560 25 พ.ค.2561 
ปริญญาตร ี สิ่งทอและเครื่องประดับ ศป.บ. พ.ศ.2555 1 ก.ย.2560 25 พ.ค.2561 
ปริญญาตร ี สถาปัตยกรรม สถ.บ. พ.ศ.2555 8 ม.ค. 2553 16 มิ.ย. 2553 
ปริญญาตร ี สถาปัตยกรรมภายใน สถ.บ. พ.ศ.2555 2 เม.ย. 2553 19 ก.ค. 2553 
ปริญญาโท ศิลปะและการออกแบบ

สร้างสรรค ์
ศป.ม. - 18 เม.ย.2557 23 ก.ย.2558 

 
6. จ ำนวนนักศึกษำ 

ล ำดับที่ หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

รวม 
ปริญญำตรี ปริญญำโท 

1 ทัศนศิลป์ 339 - 339 
2 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 184 - 184 
3 เซรามิก 79 - 79 
4 ออกแบบสื่อสาร 203 - 203 
5 ออกแบบอุตสาหกรรม 251 - 251 
6 สิ่งทอและเครื่องประดับ 145 - 145 
7 สถาปัตยกรรม 320 - 320 
8 สถาปัตยกรรมภายใน 180 - 180 
9 ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ - 8 8 

รวม 1,701 8 1,709 
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7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต่ ำกว่ำ  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. 

ข้าราชการ 72 - 14 50 8 45 22 5 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 47 - - 44 3 45 2 - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 13 - - 13 - 13 - - - 

รวม 132 - 14 107 11 103 24 5 - 
 

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่  
8.1  งบประมำณ 

งบรายจ่าย/หมวดรายการ ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน ์ รวม 

1. งบบุคลำกร 
1.1 เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

1.1.1 (1) เงินเดือน 
 อัตราเดิม 

บุคลากรภาครัฐฯ 33,422,460 - 33,422,460 

1.1.1 (2) เงินเดือน 
 เงินค่าตอบแทนราย
เดือนส าหรับข้าราชการ 

บุคลากรภาครัฐฯ 1,700,400 - 1,700,400 

1.1.1 (3) เงินเดือน 
 เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ 

บุคลากรภาครัฐฯ 1,633,200 - 1,633,200 

1.1.2 (1) ค่าจ้างประจ า 
 อัตราเดิม 

บุคลากรภาครัฐฯ 224,880 - 224,880 

1.1.2 (2) ค่าจ้างประจ า 
 เงินเพิ่มค่าจ้างประจ า 

บุคลากรภาครัฐฯ 10,320 - 10,320 

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว บุคลากรภาครัฐฯ - 5,196,000 5,196,000 
1.3 ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

บุคลากรภาครัฐฯ 182,520 - 182,520 

เงินเดือนเลื่อนขั้น 3% บุคลากรภาครัฐฯ - 62,820 62,820 
2. งบด ำเนินงำน 
2.1 ค่าตอบแทน 2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงาน

ให้ราชการ 
วิทยาศาสตร์ฯ 2,220,300 1,821,520 4,041,820 
สังคมศาสตร์ฯ 443,700 327,200 770,900 

2.1.4 เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารที่มีวาระ 

บุคลากรภาครัฐฯ 576,000 - 576,000 
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งบรายจ่าย/หมวดรายการ ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน ์ รวม 

2. งบด ำเนินงำน 
สมทบกองทุนมหาวิทยาลยั 2% บุคลากรภาครัฐ

ฯ 
- 49,530 49,530 

2.2 ค่าใช้สอย 2.2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าพาหนะ 

วิทยาศาสตร์ฯ 316,000 484,500 800,500 

2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ฯ 785,400 300,000 1,085,400 
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ วิทยาศาสตร์ฯ 990,120 200,000 1,190,120 

สังคมศาสตร์ฯ - 210,000 210,000 
2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บุคลากรภาครัฐ

ฯ 
9,000 186,900 195,900 

2.2.6 ค่าบริหารจัดการพลังงาน วิทยาศาสตร์ฯ - 178,900 178,900 
2.3 ค่าวัสด ุ 2.3.1 วัสดุส านักงาน วิทยาศาสตร์ฯ 309,400 - 309,400 

2.3.7 วัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ 2,131,920 204,000 2,335,920 
สังคมศาสตร์ฯ 123,610 - 123,610 

2.4 ค่า
สาธารณูปโภค 

2.4.1 ค่าไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ฯ - 1,771,800 1,771,800 

3.  งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 3.1.1 (1) ครุภัณฑ์การศึกษา 

 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท 
วิทยาศาสตร์ฯ 4,427,000 - 4,427,000 

3.1.1 (2) ครุภัณฑ์การศึกษา 
 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

วิทยาศาสตร์ฯ 700,000 999,800 1,699,800 

3.2 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

3.2.3 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี) วิทยาศาสตร์ฯ 1,188,000 4,804,000 5,992,000 

4.  งบเงินอุดหนุน 
4.3 เงินอุดหนุนการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมัน่คง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

โครงการวิจัยฯ 2,523,600 - 2,523,600 
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งบรายจ่าย/หมวดรายการ ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน ์ รวม 

4.  งบเงินอุดหนุน 
4.4 เงินอุดหนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 

โครงการวิจัยฯ 397,500 - 397,500 

4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร บุคลากรภาครัฐฯ 17,229,455 - 17,229,455 
4.8 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ - 200,000 200,000 
5. งบรำยจ่ำยอ่ืน 
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุงฯ 510,000 - 510,000 
5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ ***** 380,000 ***** 
5.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวง วิทยาศาสตร์ 400,000 - 400,000 
5.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

บริการวิชาการฯ 200,000 - 200,000 

5.12 ค่าใช้จ่ายโครงการบรกิารวิชาการ บริการวิชาการฯ 320,000 - 320,000 
5.21 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ - 1,855,500 1,855,500 

สังคมศาสตร์ฯ - 304,900 304,900 
สมทบมหาวิทยาลยั วิทยาศาสตร์ฯ - 5,004,600 5,004,600 

สังคมศาสตร์ฯ - 910,200 910,200 
สมทบคณะ วิทยาศาสตร์ฯ - 31,600 31,600 
น าส่งค่าสาธารณูปโภค วิทยาศาสตร์ฯ - 389,400 389,400 

 
โครงการพัฒนาสาขาสถาปัตยกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน ์ รวม 

รายรับจากค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาศาสตร์ฯ - 3,171,600 3,171,600 
รายรับจากค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 วิทยาศาสตร์ฯ - 4,211,100 4,211,100 

รวม  - 7,382,700 7,382,700 

 
      8.2 อำคำรสถำนที่ 
               
หมำยเลข
อำคำร 

ชื่ออำคำร 
กว้ำง 
(ม.) 

ยำว 
(ม.) 

รวม 
(ตร.ม) 

จ ำนวน
ชั้น 

รวมทั้งหมด 
(ตร.ม) 

อค. 1 สาขาศิลปกรรม 16.00 61.60 985.60 3 2956.80 

อค. 2 สาขาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบ 

17.50 34.50 603.75 2 1207.50 

อค. 3 สาขาประติมากรรม 20.00 27.10 542.00 1.5 655.82 
อค. 4 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ 17.60 23.50 413.60 1 413.60 
อค. 5 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ 15.60 45.60 711.36 2 1422.72 
อค. 6 สาขาออกแบบสิ่งทอ 20.00 47.60 952.00 1 952.00 
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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 ห้องสมุดและวิทยบริการ 8.00 29.00 232.00 3 696.00 
อค. 10 สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 11.60 27.80 322.48 3 967.44 
อค. 11 สาขาเซรามิก 9.70 27.00 261.90 1 261.90 

อค. 11/1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 9.70 18.20 176.54 1 176.54 
อค. 12 โครงการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือ

จัดจ าหน่าย 
10.00 16.00 160.00 2 320.00 

อค. 13 รอบๆ บริเวณโรงอาหาร 15.60 24.40 380.64 1 380.64 
อค. 14 สาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับ

และอัญมณี 
16.3 23.5 383.05 4 1532.2 

 รวม 233.10 481.10 7,216.30 32.00 14,112.72 

 
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน 

9.1 เอกลักษณ์ 
   ความส าเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นหนึ่งของสถาบัน   
เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ  ภูมิปัญญาล้านนา 
 

9.2 อัตลักษณ์ 
   “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
          - บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands - on) 

    - ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
          - สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
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10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
           ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 
แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ 

กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 1. อาจารย์ของคณะ มีทัศนคติท่ีดี
และมีความตั้งใจในการด าเนินงาน
ด้านการเรียนการสอน มีความเข้าใจ
ในการด าเนินการด้านผลลัพธ์การ
เรียนรู้  แต่ควรสร้างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผลลัพธ์ท่ีต้องการ โดยไม่ต้องใช้เวลา
ในการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์น้อย และไม่ตอบโจทย์ของ
การด าเนินงานของคณะ 

ส ร้ า งค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ก า ร
ปฏิบัติ งาน  ในรูปแบบโครงการ/
กิจกรรม 
 
 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์ภายในคณะ 

คณาจารย์ในคณะมี
ความเข้าใจในการ

ท างาน 

ร้อยละ 80 ปีการศึกษา 
2560 

หัวหน้า
สาขา/

หลักสูตร 

รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

 2. อาจารย์ประจ าคณะควรติดตาม
วิ เคราะห์ ความต้องการของผู้ ใช้
บัณ ฑิ ต  ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย  และ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพื่อน ามาจัดการเรียนการ
สอนส่งผลให้บัณฑิต มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
อี ก ท้ั งควรส่ ง เสริม ให้ นั ก ศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและต่อ
ตนเองให้มากขึ้น 
 

พิจารณ าผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรตามกรอบ TQF  ด้าน ท้ัง 5
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  
ทักษะทางปัญญา การท างานร่วมกับ
ค น อื่ น  เท ค นิ ค ก า ร น า เส น อ
ภาษาต่างประเทศและน าประเด็น
ย่อยต่างๆ เหล่าน้ีไป  

จัดท าแบบประเมิน เพื่อสอบถามจากผู้ใช้
บัณฑิตว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่  

 

แบบสอบถามผู้ใช้
บัณฑิตท่ีครอบคลุม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรตามกรอบ 

TQF 5 ด้าน 

8 หลักสูตร ปีการศึกษา  
2560 

หัวหน้า
สาขา/

หลักสูตร 

รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที ่1 

1. คณะควรทบทวนผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรเชิงเปรียบเทียบใน
ประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อทราบ
สาเหตุ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ได้ตรงประเด็น เน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตรท่ีมีแนวโน้มของ
ปัญหามากเป็นอันดับต้น  โดยคณะ
ควรร่ ว ม กั บ ห ลั ก สู ต ร วิ เค ร าะ ห์
รายละเอียดของการเรียนการสอนท่ี
เน้นการปฏิบัติ  เพื่อแสดงถึงความ
ต้องการจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ท่ีแ ท้จริง  ในแต่ละหลักสูตรควร
เตรียมแผนและร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในการได้มาซ่ึงจ านวนอาจารย์หรือ
การรับนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพ
จริง 

1. คณะมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 โดยจัดท า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 
2. คณะได้ท าการวิเคราะห์ถึงสัดส่วน
ของนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีสอดคล้อง
กับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาลักษณะ
การเรียนการสอน โดยให้จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงไม่
เกินจ านวนเหมาะสม 
 
  

1. ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 
6 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 
2 หลักสูตร และปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 หลักสูตร  
    จ านวน 6 หลักสูตร ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 100(11/2560) เมื่อวันท่ี 
2 ธ.ค. 2560 ได้น าส่งหลักสูตรเข้า สกอ. 
เมื่อวันท่ี 23 ม.ค. 2560 และ สกอ.ส่งคืน
หลักสูตรเพื่อแก้ไข เมื่อวันท่ี 3 พ.ค. 
2560 ในการน้ีคณะได้ด าเนินการปรับแก้
ไข 6 หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ 
สกอ. พร้อมน าสง่ให้ สกอ.รับทราบ
หลักสูตร 
    สกอ.ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ 
เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2561 และหลักสูตร
สิ่งทอและเครื่องประดับ  หลักสูตรเซรา
มิก  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร  หลักสูตร
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี 
25 พฤษภาคม 2561 
 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ได้รับ
ความเห็นชอบจาก 

สกอ. 

6 หลักสูตร ปีการศึกษา  
2560 

หัวหน้า
สาขา/

หลักสูตร 

รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

  3. วิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. คณะท าการก าหนดคุณสมบัติใน
การรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
วิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต 

2. คณะได้เสนอตัวเลขสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเพื่อให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน คือ  
     1) เสนอตัวเลข FTES  1:15 ส าหรับ
กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ 
     2) เสนอตัวเลข FTES  1:12 ส าหรับ
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
    3) สกอ.ได้พิจารณาในการประชุมครั้ง
ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 
ได้พิจารณาแยกตามกลุ่มท่ีระบุไว้ใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  
ดังน้ี 
         - กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่เกิน 
1:15 
         - กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ ไม่เกิน 
1:20 
3. จัดท าแผนอัตราก าลังสายวิชาการ 
ประจ าปี 2561 ท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

ค่า FTES กลุ่ม
ทัศนศิลป์ 
ไม่เกิน 
1:15 
กลุ่ม

ประยุกต์
ศิลป์   

ไม่เกิน  
1:20 

ปีการศึกษา 
2560 

หัวหน้า
สาขา/

หลักสูตร 

รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

   4. จดัส่งรายละเอยีดไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
มทร.ล้านนา ในเรื่องคุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
พร้อมท้ังก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือก 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. คณะควรร่วมกับหลักสูตร ท าการ
วิ เคราะห์ ความ เหมาะสมของการ
พัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับลักษณะ
หลักสูตรที่เน้นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ  และ
หาแนวทางในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องต าแหน่ง
ทางวิชาการ  การส่ งเสริมการเพิ่ ม
คุณวุฒิ โดยอาจต้องมีแนวทางในการ
เพิ่มคุณภาพของอาจารย์ด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการ จากการน าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) มาพิจารณาจัดจ าแนก
ประเด็นปัญหาและศักยภาพการพัฒนา
เป็ น รายบุ ค คล  แล ะน าม าจั ด ท า
แผนพัฒนาในภาพรวมของคณะ เพื่อให้
การสนับสนุนช่วยเหลือและติดตามการ
พัฒ นาอย่ า งเป็ น ระบ บ  ทั้ งนี้ ค วร
ค านึงถึงประโยชน์และประสบการณ์
ทางวิชาชีพของอาจารย์ มิฉะนั้นจะท า
ให้หลักสูตรไม่สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์การเป็น Hands- On ภูมิ
ปัญญาล้านนา ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ส าคัญ
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

การศึกษาต่อ 
1.ด าเนินการจดัท าแผนก าลัง 
คน 5 ปี เพื่อพัฒนายกระดับวุฒิ
การศึกษาของสายวิชาการ 
2. ก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
สายวิชาการให้มคีวามพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกใน
ด้านภาษา สถานศึกษาและ
แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
3. บุคลากรที่ก าหนดไว้ใน
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับวุฒิ
การศึกษาให้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบท่ีจะต้องมีภาระงาน
ด้านการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้
ศึกษาในระดับปริญญาเอก 
4. สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศใน
การพัฒนาสายวิชาการเพื่อ
ยกระดับวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

 
1. จัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์
การพัฒนาสายวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และด าเนินการจัด
กลไกสนับสนุนเพื่อเตรยีมความ
พร้อมด้านความสามารถทางภาษา
และอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
 

 
คุณวุฒิการศึกษา ระดับ

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ 

10 
 

 
ปีงบประมาณ 

2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

  การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1. มมีาตรการสร้างแรงจูงใจใน
การยื่นผลงานเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการด้วยการมี
เงินสนับสนุนการท าผลงานใน
การท าเลม่เอกสารประกอบค า
สอนและต ารา 
3. จดักิจกรรมส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในรูปแบ
ต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นในทางปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ส่งเสรมิให้บุคลากรในคณะเข้า
ร่วมโครงการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ (โรงเรียน ผศ. รศ. และ 
ศ.) สนับสนุนงบประมาณในการ
เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการทีส่ามารถน าไปใช้
ในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ  

20 

 
ปีงบประมาณ 

2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. คณะควรมีการวิเคราะหก์ิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา รวมถึงการบริการ
นักศึกษาท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ และร่วมกันก าหนด
ทิศทาง แผน กิจกรรม/โครงการที่ส่งผล
ต่ อการ  การพัฒ นานั กศึ กษาตาม
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ทั้งในเชิงบูรณาการและที่แต่
ละสาขาวิชาควรจะด าเนินการ ทั้งนี้
เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และ
ควรบูรณาการกับการเรียนการสอน 
โดยในแผนกิจกรรม/โครงการ ต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่สามารถวัดได้ เพื่อ
น าไปพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ งป ระส งค์  ต าม ค วาม
ค า ด ห วั ง ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ 
มหาวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสม และ
เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  
 

1. จัดท าแผนการจดักิจกรรม
นักศึกษาโดยให้ทุกหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/
โครงการใหส้อดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ 
2. แต่งตั้งกรรมการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา ครั้งท่ี 1 ช่วงเดือน
สิงหาคม 2560  ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือน 
กันยายน 2560 
2. โครงการตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนการจดักิจกรรม
นักศึกษาท่ีเกิดการพัฒนา

อย่างแท้จริง 

ร้อยละ  
80 

ปีการศึกษา  
2560 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 4. คณะควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การจัดบริการที่มีความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนานักศึกษาในหลายๆ เรื่อง 
ให้ มี ร ะบ บ ขอ งค ณ ะที่ ชั ด เจ น
นอกจากที่มีอยู่ในสาขาวิชาต่างๆ 
เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ส าเร็จการศึกษา การพัฒนาศิษย์
เก่า หรือการเข้ามาช่วยเหลือของ
ศิษย์เก่ากับการบริการต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินงานมีผลกระทบเชิงบวก
ที่พัฒนามากขึ้นและควรสร้างระบบ
และกลไกในการประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน 
 

1. ด าเนินการจดัท าช่องทาง
บริการข้อมลูข่าวสารส าหรับ
นักศึกษา ศิษย์เก่า ท่ีรวดเร็ว

และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
2. ด าเนินการตดิตามผลการ
ให้บริการและน ามาปรับปรุง 

1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซตค์ณะ 
https://arts.rmutl.ac.th 
หน้าเว็บเพจ Facebook  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุด
ต่างๆ ในคณะ  เป็นต้น 
2. มีการจัดให้บริการให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและ
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
3. โครงการปัจฉิมนเิทศให้กับ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
4. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างศิษยเ์ก่า
กับศิษย์ปัจจุบัน 

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
เชื่อมโยงกับการ
พัฒนานักศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ปีการศึกษา 
2560 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิชาการและ

กิจการ
นักศึกษา 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

การวิจัย 
 
 

--ไม่มีข้อเสนอแนะ--  1. คณะร่วมกบั สวพ.ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบกลไก
บริหารจดัการฐานข้อมูลดา้น
งานวิจัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. คณะได้ด าเนินการจดัท าหอ
ศิลป์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
งานสร้างสรรค์                                             

     

https://arts.rmutl.ac.th/
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ท่ี 3 

1. ในการจัดกิจกรรมด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม คณะควรมีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบั ติ
งานประจ าปีด้านการบริการทาง
วิชาการมาเป็นหลักและเป็นแนวทาง
ในการให้บริการทางวิชาการกับ
ชุมชน เพื่อจะท าให้การด าเนินงาน
โครงการด้านบริการทางวิชาการมีทิศ
ทางการด า เนินงาน  และก ากั บ
ติดตามผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการ
สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
ให้เกิดผลการด าเนินงาน ผลผลิตท่ี
เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ในการ
จัดท าแผนบริการวิชาการและ
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
2. น าแผนบริการวิชาการเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อขอความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะ 

แผนกลยุทธ์ และแผน
ปฏิบัติงานด้านบริการ
วิชาการประจ าปี ท่ีมี
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ปีงบประมาณ  
2561 

หัวหน้างาน
ยกระดับชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

รองคณบดีด้าน
วิจัยและการ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

องค์ประกอบ
ท่ี 4 

1. คณะควรมีการประเมินตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นตัว
บ่ ง ชี้ ด้ าน ค ว าม ส า เร็ จ ข อ งก า ร
ด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีการก าหนดตัวบ่งชี้
ของการด าเนินการโดยการก าหนด
ผลลัพธ์ให้ชัดเจนว่าการด าเนินการ
โครงการแต่ละโครงการได้ประโยชน์
แก่นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
และสามารถสรุปได้ว่าพันธกิจด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุ
เป้าหมายหรือไม ่

1. จัดท าแผนโดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนงานและโครงการให้มีความ
ชัดเจนและสามารถประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสัญจร
ให้กับบุคลากรและนักศึกษาใน
สังกัดคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนงานและโครงการให้มี
ความชัดเจน จ านวน 2 ครั้ง 

บุคลากรและนักศึกษา
สามารถประเมิน
ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 
2561 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
ศิลปและ
วัฒนธรรม 

รองคณบดีด้าน
บริหาร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

1. ด้ านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
คณ ะควรพิ จารณ าตั วบ่ ง ช้ี วั ด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนให้ชัดเจน มีการก าหนด
ตัวบ่งช้ีของแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และเมื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
แล้ว ควรน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินเพื่ อจะได้ทราบว่า 
รายได้และรายจ่ายทั้งหมดที่คณะ
ได้ เป็ น อ ย่ า ง ไ ร แ ล ะ เมื่ อ หั ก
ค่าใช้จ่ายประจ าออกแล้ว คณะมี
งบประมาณที่จะพัฒนาตามแผน
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างไร และหากงบประมาณไม่
เพียงพอผู้บริหารจะสามารถจัดหา
จากท่ีไหน อย่างไร 
 
 
 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ 
โดยการพิจารณาตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนให้ชัดเจน   
2. แปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
โดยมีการเน้นย้ าให้แผนต้องมี
ความเชื่อมโยงและสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาคณะได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

ประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  
(ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบตัิ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรคณะ ท่ีได้
ร่วมกันระดมความคิดเห็นร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ท้ังนี้
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา มีมติเห็นชอบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  
ครั้งท่ี 4/2561  เมื่อวันท่ี 19 
เมษายน 2561 
      และได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการไปสู่หน่วยงานภายใน
คณะ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ  
 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ  
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 
แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว

ทำงกำรปรับปรุง 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

2. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
คณะมีข้อมูลของต้นทุนต่อหน่วย
มาจากมหาวิทยาลัย แต่ควร
น ามาวิ เคราะห์ ว่า  ต้นทุนต่ อ
หน่วยของแต่ละหลักสูตรมาจาก
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามพันธกิจ 
ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย 
การบริการทางวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อื่ นๆ  คณ ะควรน าต้ นทุนต่ อ
หน่วยของแต่ละหลักสูตรของ
คณะ มาเทียบเคียงรายจ่ายว่า
อั ต ราเปอร์ เซ็ นต์ ของการ ใช้
งบประมาณแต่ละด้านอย่างไร 
เพื่อติดตามผล หลังจากนั้นต้อง
ไปสร้างเครือข่ายกับหลักสูตร
เดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อ
พิ จ ารณ าประสิ ท ธิภ าพแ ละ
ประสิทธิผลหรือโอกาสทางการ
แข่งขัน 
 

คณะได้วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ทางการเงินของคณะ รวมทั้ง
ตระหนักถึงความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และค านึงถึงเป้าหมาย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลยั 
ตลอดจนก าหนดแนวคิดการ
จัดท าแผนใหส้ามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินดังกล่าวมีสาระส าคัญ 

ประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์และแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 

ข้อมูลต้นทุนต่อ
หน่วย 

ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ  
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 24 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

3. คณะระบุประเด็นความเสี่ยง
จ าน วน  6 ป ระ เด็ น  แ ต่ เมื่ อ
วิเคราะห์แล้วพบว่าประเด็นตา่งๆ 
เหล่ านั้ น เป็นปัญหาที่ เกิ ดขึ้น
มาแล้ว บางเรื่องยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ซึ่งไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยง 
ดังนั้นควรมีการให้ความรู้ เพื่อ
ทบทวนวิธีการ การระบุความ
เสี่ยงที่ควรจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์
ว่าจะเกิดในอนาคตและส่งผล
กระทบต่อการบริหารยุทธศาสตร์
หรือภาพลักษณ์ของคณะ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง และ
วางแผนบริหารความเสี่ยง การ
ตรวจติดตามความเสี่ยง และ
เสนอผลลัพธ์ของความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารหลักสูตรของคณะ 
 
 
 

- แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับคณะ 
เพื่อก าหนดนโยบายและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงของคณะ  
- ส่งเสริมให้บคุลากรตระหนักถึง
หน้าท่ีและการน าหลักธรรมา 
ภิบาลมาใช้ในการด าเนินการตาม
มาตรการหรือกิจกรรมเพื่อ
ควบคุมโอกาสและผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นตามประเด็นดังกล่าว 
ตลอดจนติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นข้อมลู
ประกอบการประเมินความเสี่ยง
ที่คงเหลือและวางแผนในการ
พัฒนาแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของคณะเพื่อให้การ
ด าเนินงานตามวสิัยทัศน์และพันธ
กิจให้บรรลุผลส าเร็จในรอบต่อไป 
 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง  
2. เข้าร่วมโครงการบรหิารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในวันที่ 21-22  
มิถุนายน 2561 

แผนพัฒนาบริหาร
ความเสีย่ง 

1 เล่ม ปีงบประมาณ  
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ท่ี 5 

4. คณะยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการความรู้  ควร
น าแนวทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่
ป รั ช ญ า แ ล ะ เป้ า ห ม า ย ก า ร
ด าเนินงานของคณะ มาท าให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้  เพื่อ
แปลงความรู้ในตัวบุคคลมาสู่องค์
ความรู้ของคณะ และน าไปใช้กัน
อย่างทั่วถึง 
 

สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างาน 
และมีระบบกลไกการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเขียนและการ
จัดท าแอกสารประกอบการสอน
และค าสอน   
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ เทคนิคการจัดท า
ข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย  วันท่ี 6 
มิถุนายน 2561 
3. โครงการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) ของการด้าน
วิชาชีพ ศิลปะ การออกแบบและ
เทคโนโลยีศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการสอนของผู้สอน  

แนวปฏิบัติท่ีดีด้าน
การเรียนการสอนและ

งานวิจัย 

2 เรื่อง ปีการศึกษา 
2560 

หัวหน้าสาขา/
หลักสูตร 

รองคณบดีด้าน
บริหาร 

 5. การด าเนินงานด้านการจัดท า
แผนพัฒนาบุลากร เมื่อคณะได้มี
ก ารส ารวจความต้ อ งก ารขอ ง
บุคลากรแล้ว ต้องน ามาวิเคราะห์ 
แล้วน ามาวางแผนบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนว่าใคร
ควรจะได้รับการพัฒนาด้านใด และ
แผนพัฒนาบุคลากรควรเป็นแผน
อย่างน้อย 5 ปี  เพื่ อให้ ทุกคนได้
ทราบว่า แต่ละคนจะได้รับการ
พัฒนาอย่างไร 

- คณะได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
แผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจ าปี 2561 ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ 

- ส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนา
รายบุคคล )Individual 
Development Plan : IDP) ไปยัง
บุคลากรในคณะ ท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
- คณะรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนพัฒนาบุคลากร 1 เล่ม ปีงบประมาณ 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสูตร 

รองคณบดีด้าน
บริหาร 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 26 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

  ราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
- คณะ ไดจ้ัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและ
มอบหมายให้หน่วยงานในคณะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคลดังกล่าว 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

6. คณะมีการจัดการเรียนการสอน
ในต่างพื้นที่ ในบางหลักสูตร จึง
ควรทบทวนกระบวนการในการ
ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตร
เดี ยวกั น ในต่ างพื้ นที่ ให้ มี ก าร
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ให้ ไ ด้
มาตรฐานเดียวกัน โดยเชื่อมโยง
บทบาทหน้าที่ของคณบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรอง
อธิก ารบดี เขตพื้ นที่ ให้ท างาน
ร่วมกันในการก ากับ ติดตาม การ
บริหารหลักสูตร 

1. จัดต้ังคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานด้าน.. 
2. ก าหนดให้มีการ ก ากับ 
ติดตาม ทบทวนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และคณะเพื่อท าหน้าทีก่ ากับการ
ด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การ
ประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากวา่
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
โดยสะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพ  

จัดประชุมร่วมกันของพื้นที่เชียงใหม่
และพื้นที่ตาก 

บันทึกการประชุม 3 คร้ัง ปีการศึกษา  
2560 

หัวหน้าสาขา/
หลักสูตร 

รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำมแนว
ทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 7. คณะควรน าผลการประเมิน
คุณ ภ าพระดั บหลั กสู ต ร  ม า
วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน
เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ใ น ทุ ก
อ งค์ ป ระก อบ  ทุ กห ลั ก สู ต ร 
น าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ต า ม
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการค้นหา
แนวปฏิบัติของการด าเนินการ
บริหารหลักสูตรในองค์ประกอบ
ที่มีการพัฒนากระบวนการที่ดี 
มาเป็นต้นแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหลักสูตรของคณะ 
ให้ มี ก า รพั ฒ น าก ารบ ริห าร
หลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 
 
 
 

น าผลการรายงานคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร มา
วิเคราะห์ และน าแนวทางการ
ปรับปรุงมาจดัท าแผนพัฒนา 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดับหลักสตูร เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในองค์ประกอบท่ีมีการ
พัฒนากระบวนการที่ดี มาเป็น
ต้นแบบการแลกเปลี่ยน 

แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดท า มคอ.7 

ร้อยละ 80 ปีการศึกษา 
2560 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิจัยและการ

ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   
ดร.อรนตุฎฐ์      สุธาค า 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง/นายพบสันต์   ติไชย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  089 8383505 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :  iamajoranoot@gmail.com E-mail : ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 9 หลักสูตร   และได้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมิน
รายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

1) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ผ่าน 2.83   คะแนน  
2) ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ผ่าน 2.87    คะแนน  
3) สถ.บ.สถาปัตยกรรม ผ่าน 2.47    คะแนน  
4) ทล.บ.เซรามิก ผ่าน 2.13    คะแนน  
5) ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่าน 2.73    คะแนน  
6) ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ผ่าน 2.58    คะแนน  
7) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน 2.52    คะแนน  
8) ศล.บ.ทัศนศิลป์ ผ่าน 2.93    คะแนน  
9) ศป.ม.ศิลปะและออกแบบสร้างสรรค์ ผ่าน 2.15    คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  23.21 คะแนน  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9  หลักสูตร  

คะแนนที่ได ้ 2.58 คะแนน  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.01 ค่าเฉลี่ย 23.21 คะแนน ค่าเฉลี่ย 2.58 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2560  จ านวน 9 หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.สรุพล  มโนวงศ ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางรักษ์คณา   กวาวสิบสาม 
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  086 1953345 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail : sura.mano@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 132  คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 11 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ  8.33  คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.04  คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 132 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 11 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 11 
x 100 =  ร้อยละ  8.33 

 132 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 8.33 

x 5 =   1.04  คะแนน 
 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ  8.33  1.04 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.สรุพล  มโนวงศ์ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางรักษ์คณา   กวาวสิบสาม 
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  086 1953345 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail : sura.mano@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 132  คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  29 คน  เมื่อค านวณตาม
สูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ  21.97  คะแนนที่ได้ 
เท่ากับ 1.83  คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 132 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 103 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   24 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  5 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 29 

 
แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 29 
x 100 =  ร้อยละ 21.97 

 132 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 21.97 

x 5 =  1.83    คะแนน 
 60 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ  21.97 1.83 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3-1-01 อ้างอิงเอกสาร  1.2-1-01   ตารางสรุปจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  

ดร.อรนตุฎฐ์     สุธาค า 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 

โทรศัพท์ :   089 8383505 โทรศัพท์ :   081 8978538 

E-mail :  iamajoranoot@gmail.com E-mail :  ann_arch@hotmail.com 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 สาขาการออกแบบ-เทคโนโลยีศิลป์ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 823 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  735.04 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  71 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 10.35 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-0.48 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -48.25 
 
 

 สาขาศิลปกรรม 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 318 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  280.12 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  22 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 12.73 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 15 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-0.1513 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -15.13 
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 สาขาสถาปัตยกรรม 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 526 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  457.08 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  36 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 10.27 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

0.5875 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 58.75 
 
 

เกณฑ์การประเมิน   
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5  
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่าง
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  
 ค่ าความแตกต่ างของจ านวนนั กศึ กษาเต็ ม เวลาต่ ออาจารย์ป ระจ าที่ สู งก ว่ า เกณ ฑ์ ม าตรฐานตั้ งแต่ 
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่ าความแตกต่ างของจ านวนนั กศึ กษาเต็ ม เวลาต่ ออาจารย์ป ระจ าที่ สู งกว่ า เกณ ฑ์ ม าตรฐานตั้ งแต่  
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกตินักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คอืผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปดิสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบยีน
แล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  
  SCH    = ∑nici 

เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
 
 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
 Student Credit Hours (SCH) ท้ังปี  
 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน 

ในระดับปริญญาน้ันๆ 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 36 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ
ค านวณดังนี้ 
 SCH   =    nici        

  เมื่อ  ni =    จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนในวิชาที่ i      
        ci =    จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i   
 

    2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
  

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อป ี(FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ท้ังป ี  

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน 
ในระดับปริญญาน้ันๆ 

 

    

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิ ตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- แพทยศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ (กลุ่มทัศนศิลป์) 15:1 
10 กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ 20:1 
11. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
    2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

    2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

    2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ได้ = 5 - ( ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 ) 4 
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ผลการด าเนินงาน   
  ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าดังนี ้

ข้อมูล จ านวน 

1. ค่า FTES (ดูได้จากสูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
          1.1 กลุ่มสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์                    
           1.2 กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์  
         1.3  กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรม      

 
735.04 
280.12 
457.08 

2. ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน (ร้อยละ) 
          2.1 กลุ่มสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์                    
           2.2 กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์  
         2.3  กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรม      

 
- 47.50 
- 15.13 
28.38 

3. แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน  (คะแนน)            
         3.1 กลุ่มสาขาวิชาประยุกตศ์ิลป์                    
           3.2 กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์  
         3.3  กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรม                       

 
5 
5 
0 

 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 9 
ร้อยละ -47.50 
ร้อยละ -15.13 
ร้อยละ 28.38 

3.33 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1-01 สรุปจ านวนค่า  FTES  ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  

ดร.อรนตุฎฐ์     สุธาค า 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

นางสาวรุจิราพร   แสงปวง/นายพบสันต์   ติไชย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 

โทรศัพท์ :   089 8383505 โทรศัพท์ :   081 8978538 

E-mail :  iamajoranoot@gmail.com E-mail :  ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 คณะฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และมีหน่วยงานกิจการนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาของคณะ  ได้ด าเนินการเพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้  
 
 1. การให้บริการค าปรึกษาทางด้านวิชาการ 

1.1 คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5-1-01)  และได้มี
นักวิชาการประจ าคณะในการให้ค าปรึกษา ในวันเปิดเทอมได้จัดอบรมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้
ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ในการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดตารางเวลาใน
การเข้าพบนักศึกษาโดยมีรายละเอียดการเข้าพบเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ระเบียบข้อบังคับด้านการเรียน/ความประพฤติ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให้
ค าปรึกษาให้ข้อมูลบริการด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาทุกระบบให้ข้อมูลการบริการด้านการจัดหางานพิเศษให้
ข้อมูลการบริการด้านแหล่งข้อมลูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

     ปัจจุบันพบว่านักศึกษามีปัญหามากข้ึนในด้านค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่าย ท าให้มีปัญหาใน
เรื่องการของการลงทะเบียนล่าช้าไม่สามารถช าระค่าบ ารุงการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา   ซึ่งที่ปรึกษาได้
แนะน าให้นักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาตามโครงการของรัฐ แนะน าให้นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียนและ
จัดเวลาให้เหมาะสมเป็นรายๆ ไป คณะได้ประสานกับศิษย์เก่าศิลปกรรมเจ็ดยอดให้เข้ามาสนับสนุนการศึกษา
แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 จ านวนเงิน 70,000 บาท โดยบันทึกในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา (1.5-1-02)   

1.2 นอกจากนี้หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องต่างๆ สามารถขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามชั่วโมง
ว่างที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ หรือบางสาขาใช้คาบกิจกรรมนักศึกษาคือ วันพุธ เวลา 15.00–17.00 น. ซึ่งในการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรึกษาเรื่องต่างๆ  ได้มีการจัดท าแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้
กรอกข้อมูลก่อนขอค าแนะน าและข้อมูลดังกล่าวอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้เก็บเข้าแฟ้มงานที่ปรึกษา โดยในปี
การศึกษา 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียนของนักศึกษาที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งการ

mailto:iamajoranoot@gmail.com
mailto:ann_arch@hotmail.com
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อนุมัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ค่อนข้างต่ าและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มี
การพบพูดคุยเป็นรายบุคคลถึงจ านวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนได้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคงสภาพ
นักศึกษาตามเกณฑ์ระเบียบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
              ผลจากที่นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษาอาจารย์ เช่น  อาจารย์ได้ก าหนดหัวข้อที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งได้ด้านการเรียนการสอนด้านการท าโครงงานของนักศึกษาการเรียนต่อการหางานท า
และด้านจริยธรรมโดยที่ถ้าเป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-2 ก็จะเป็นการให้ค าปรึกษาในการการเรียนการสอน
ด้านจริยธรรมด้านการลงทะเบียนเรียนหรือด้านอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-2 ท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการลงทะเบียนและสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนได้อย่างถูกต้องนักศึกษามี
จริยธรรม นักศึกษามีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมากข้ึน ส่วนนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 
3-4 จะเป็นการให้ค าปรึกษาในการเรียนการสอนด้านจริยธรรมด้านการลงทะเบียนเรียนด้านการหาหัวข้อ
โครงงาน การเรียนต่อและการหางานท าหรือด้านอื่นๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องหัวข้อในการท าโครงงานเพ่ือนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่จะสร้างสรรค์
งานออกมาอย่างมีคุณภาพ  นักศึกษาสามารถที่จะถามปัญหาต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจได้ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนของนักศึกษาได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
                        ปัญหาของนักศึกษาที่จะต้องแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ที่หอศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาการเริ่มแสดงที่เร็วขึ้นกว่าทุกปี เนื่องจากการเปลี่ยนระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาท า
ให้มีเวลาที่จ ากัดในการท างานและท าเอกสารศิลปนิพนธ์ จึงได้ท าการแนะน าในเรื่องการจัดระบบการท างาน
ใหม่ ให้กระชับและมีการวางแผนเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดระยะเวลาการท างานที่หลือน้อยนี้ได้ โดยการ
สลับการท างานทั้ง 2 ด้าน ให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอและสามารถเสร็จได้ทันตามเวลา  

    นักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ าบันทึกค าปรึกษาลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับให้ค าปรึกษากรณีนักศึกษาที่มีความเสี่ยง เช่น ได้ระดับคะแนนต่ ามากอาจมีปัญหา
เกี่ยวกับระดับคะแนนหรือขาดเรียนบ่อยและหมดสิทธิ์สอบ  มีอาจารย์แนะแนวส าหรับแนะน าเรื่องการศึกษา
ต่อ การใช้ชีวิตโดยการให้ข่าวสารแก่นักศึกษาและติดต่อประสานงาน จัดป้ายนิเทศหน้าคณะเพื่อให้ข่าวสารด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับวิชาการ การลงทะเบียน ก าหนดการสมัครงาน และข่าวสารในแวดวงวิชาชีพ  ด้านวิชาการแก่
นักศึกษาโดยการโฮมรูมการติดต่อโดยการตั้งกลุ่มออนไลน์สื่ออินเตอร์เน็ตผ่านทาง facebook กรณีที่พบว่ามี
ปัญหาหรือมีความเสี่ยงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีเฉพาะ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบให้ค าปรึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามระบบและกลไกการดูแลและให้ค าปรึกษาต่อไป มีการก ากับติดตามและสรุปผลการให้
ค าปรึกษาในทุกๆ ด้าน  และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิเศษด้านปัญหาการได้ยิน จัดผู้เชี่ยวชาญภาษามือมา
ช่วยแปลภาษาในการเรียนการสอนทุกรายวิชา  

 
2. การให้บริการค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต  

2.1 คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกิจการนักศึกษาและอาจารย์กิจกรรม (1.5-1-03) ในแต่
ละสาขา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กิจกรรมจะจัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาปัญหา เช่น 
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นักศึกษาเข้ามาปรึกษาเรื่องการท างานนอกเวลาเรียน เนื่องจากครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน ปัญหา
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือแฟนส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามล าพังก่อให้เกิด
ความรู้สึกตึงเครียด วิตกกลังวล ฯลฯ หากนักศึกษาต้องเผชิญกับสภาวะตึงเครียดตามล าพังเป็นเวลาที่นาน
เกินไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาได้ นอกจากนั้นสภาวะตึง
เครียดดังกล่าวอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระดับที่รุนแรงขึ้นได้ เช่น โรคซึมเศร้า  อาจารย์ให้ค าปรึกษาโดย
การรับฟังให้ก าลังใจในการแก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่นักศึกษา ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาได้หลาย
ช่องทาง เช่น  Facebook เพจคณะ หรือโทรศัพท์ โดยข้อมูลจะปกปิดเป็นความลับ และอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์กิจกรรมจะให้ค าแนะน าเรื่องการเลือกสถานที่ท างานและบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อการเรียน 
จากนั้นอาจารย์จะก ากับติดตามจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนและ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษานั้น (1.5-1-04)  

2.2  ตัวอย่าง  นักศึกษาเพศหญิง หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 ได้
เข้ามาปรึกษาด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เข้ารับการปรึกษารวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเข้ามาปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยส่วนตัวและปรึกษาผ่านทางไลน์เป็นระยะๆ  ในส่วนการให้ค าปรึกษา ผู้ให้บริการให้
นักศึกษาประเมินอารมณ์ตนเองก่อนและหลังปรึกษา และปล่อยให้นักศึกษาเล่าปัญหาของตนโดยยังไม่แสดง
ความคิดเห็นหรือแสดงท่าทางตัดสินนักศึกษา แต่จะใช้ค าถามกระตุ้นให้นักศึกษาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้
มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจและเพ่ือส ารวจปัญหาในภาพรวม ข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษาทราบว่าตนเอง
ตั้งครรภ์เมื่ออายุครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือน อาจารย์แนะน าให้ไปคุยกับทางฝ่ายชาย (แฟน) และครอบครัวให้
ทราบเรื่องและแนะน าให้ท าเรื่องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561  ต่อจากนั้นนักศึกษาได้
แจ้งว่าได้บอกเรื่องราวให้กับครอบครัวของตนเองและครอบครัวฝ่ายชายเรียบร้อย นักศึกษาเล่าว่าฝ่ายชายจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายขณะตั้งครรภ์ ท าให้นักศึกษารู้สึกสบายใจมากขึ้น และนักศึกษาได้ท าเรื่องรักษาสภาพ
เรียบร้อยแล้วหลังคลอดลูกแล้วจะกลับมาเรียนต่อให้จบการศึกษา   

2.3  คณะฯ ร่วมกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกา มทร.ล้านนา จัด
กิจกรรมแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในวันพุธ ที่ 22  พฤศจิกายน 2560  เวลา 15.00-17.00 น. 
การด าเนินกิจกรรมในลักษณะการบรรยายและกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยนักศึกษาได้เข้าใจบริการให้
ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ิมข้ึน และส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต   (1.5-1-05) 

2.4  กรณีที่อาจารย์ในคณะให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแต่เป็นกรณีที่ต้องพบกับจิตแพทย์ จะส่ง
ต่อผู้ขอรับค าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโดยนักจิตวิทยาการปรึกษาของมหาวิทยาลัย  
(1.5-1-06) 
 3. นอกจากนี้ในระดับหลักสูตร ยังได้มีการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ผ่านรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  ในหัวข้อ การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
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1.5–1–01   ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5–1–02 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ 
1.5–1–03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและอาจารย์กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5–1–04 การติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
1.5–1–05 สรุปผลด าเนินงานกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5–1–06 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการให้การปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการจัดช่องทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการฯ ได้แก่ 

1. ในเวลาราชการ  (เต็มเวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) การได้รับข้อมูลโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ และ/
หรือคณาจารย์ เมื่อนักศึกษาต้องการใช้บริการด้านการศึกษา และกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร จะได้รับข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาและคณะและหรือคณาจารย์เกี่ยวกับที่ตั้ง (เพ่ือไปติดต่อ) ด้านต่างๆ ได้แก่ 

    1.1 งานบริการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ตั้งอยู่ส านักงานคณบดี อาคาร 9 ชั้น 2 คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในส่วนของห้วยแก้ว ตั้งอยู่ส านักงานสาขาสถาปัตยกรรม อาคาร
สถาปัตยกรรม ชั้น 2  มีหน้าที่ : ให้ข้อมูลด้านการศึกษา ลงทะเบียน การสอบถามสถานภาพด้านการเป็น
นักศึกษา การกู้ยืมเงิน กยศ. หลักสูตรและการเรียนการสอน การขอจบการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาระหว่าง
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ แหล่งฝึกประสบการณ์ และแหล่งงานทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึง
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

     1.2  จุดให้บริการด้านวิเทศสัมพันธ์ ตั้งอยู่อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มึหน้าที่ : ให้ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) ส าหรับการท างานและศึกษาต่อในต่างประเทศ 
การฝึกงานต่างประเทศ เรื่องเก่ียวกับทุนการศึกษาในต่างประเทศ ด้านการพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 

 1.3  ศูนย์ DSS คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่อาคาร 2 ชั้น 1 มีเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 3 คน ที่ใหบ้ริการแก่นักศึกษาพิการ 

 1.4  ห้องสมุด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่อาคาร 9 ชั้น 1 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ประจ าที่ให้บริการ จ านวน 2 คน  

           1.5  จัดโครงการปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ และระบบการเรียนการสอนในหลักสูตร ตลอดจนบริการต่างๆ ที่คณะจัดไว้ให้นักศึกษา 2) เพ่ือให้
นักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักคณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือใน
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในคณะและมหาวิทยาลัยฯ   3) เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับ
นักศึกษารุ่นพ่ี ตลอดจนสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์ และ 4) เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม
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จริยธรรมในการด ารงชีวิต  ซึ่งนักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับตัวเข้า
กับสังคมใหม่ ด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักศึกษามีปัญหาก็สามารถเข้า
พบขอค าปรึกษาและขอรับบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้ชี้แจงไว้ 

2. นอกเวลาราชการ บริการให้ข้อมูล 24 ชั่วโมง โดยมีเวบไซต์ของคณะที่น าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
และหัวข้อที่เกี่ยวกับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเข้าเว็บไซต์ก็สามารถรับรู้ว่า หน่วยงานที่นักศึกษาต้องการติดต่อ
ส านักงานอยู่ ณ อาคารไหน ทั้งนี้ทุกหน่วยงานในคณะสามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวต่างๆ ไปยังนักศึกษา 
ซึ่งจะปรากฏหน้าแรกในเว็บไซต์ในหัวข้อข่าวประกาศประชาสัมพันธ์  เช่น ข้อมูลทั่วไปของคณะ ข้อมูลสาขา
และหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวกิจกรรม แหล่งจัดหางาน บุคลากร การประกันคุณภาพ งานด้าน
ท ะ เบี ย น แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล  ก า ห น ด ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม น อ ก ห้ อ ง เรี ย น  แ ล ะศิ ษ ย์ เก่ า  เป็ น ต้ น 
https://arts.rmutl.ac.th/ เว็บไซต์ของคณะที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสาขาและหลักสูตร โดย มี
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ที่ชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดคณะ (http://www.arch.rmutl.ac.th)   หน้าเว็บเพจ Facebook  (1.5-2-01) 

3.  ด าเนินการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังแต่ละสาขา/หลักสูตรให้มีการประชาสัมพันธ์บอร์ดของ
แต่ละสาขา/หลักสูตรและผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น การขอรับสมัครทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ทุน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ทุนปริญญานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย การจัดหางาน การท างานพิเศษหลังเลิก
งาน การรับนักศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือช่วยงานบริการวิชาการ  (1.5-2-02), (1.5-2-03),(1.5-2-04) 
  4. ข้อมูลแหล่งข้อมูลการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาซี่งก่อนจะจบการศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานซึ่งบรรจุไว้ในแผนการเรียน  (1.5-2-05)  ได้มีการติดตามประเมินคุณภาพแหล่ง
ฝึกงานทุกปี   

5. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานจากแหล่งดูงานที่เพ่ิมเติม
ความรู้ในห้องเรียน  (1.5-2-06) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภายนอก การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมพิเศษให้นักศึกษาแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมไหว้ครู  เป็นต้น และได้ให้ข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา http://www.arts.rmutl.ac.th  (1.5-2-07) 
 
1.5–2–01   หน้าเวปไซต์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขา 
1.5–2–02 เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
1.5–2–03   บอรด์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.5–2–04   ผลของการบริการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
1.5–2–05   ฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 
1.5–2–06   เอกสารการน านักศึกษาไปดูงาน/ทัศนศึกษา 
1.5–2–07     หน้าเวปไซต์แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา 

http://www.arch.rmutl.ac.th/
http://www.arts.rmutl.ac.th/
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 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
   1.  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา
ในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจและเป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในภาคเช้า เวลา 
08.00-13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภาคบ่าย  
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ด าเนินงานโดยเรียนเชิญวิทยากร
ภายนอกที่ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนศิษย์เก่าที่ ประสบความส าเร็จในการท างานมา
แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพ
ในอนาคต โดยการจัดโครงการดังกล่าวได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  (1.5-3-01) 
       1.1 นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในการออกไปท างาน
จริงจากวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของบริษัทฯ จากหลากหลายสาขาในกิจกรรมภาคเช้าได้จัดท าคู่มือ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา เช่น เส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงานออนไลน์ ทักษะที่ต้องเตรียมให้
พร้อมก่อนการท างาน รายชื่อสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  การเตรียมตัวสมัครงาน และที่อยู่
ส านักงานจัดหางานต่างๆ  เป็นต้น  และในช่วงบ่าย ได้เชิญ คุณอธิป  ชูเกียรติ  และคุณคะนึงนุช   พรหมนุชา
นนท์  เจ้าของกิจการ/ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จมาชี้แนะในเรื่องบุคลิกภาพ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการเตรียมตัว ให้ข้อคิดกับนักศึกษาซึ่งท าให้นักศึกษามีความเข้าใจเพ่ิมขึ้น และในงานได้เชิญ
ผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัท มาออกบูธเพ่ือรับสมัครงานโดยตรงซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา  ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่ตรงกับต าแหน่งงานได้ หลังจากนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวได้มีหน่วยงาน/บริษัท ติดต่อกลับมายังคณะฯ เพ่ือส่งใบสมัครงานมารับสมัครนักศึกษา ตาม
คุณสมบัติ/ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
  1.2 นักศึกษาได้ข้อมูลของสถานศึกษาที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีทางเลือก สามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากโครงการมาเปรียบเทียบและมีทางเลือกในการตัดสินใจ 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร และสถานที่ที่จะศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- นักศึกษาได้ทราบถึงการเตรียมตัวในการศึกษาต่อในเรื่องของการแข่งขัน ค่าใช้จ่าย 
การใช้ชีวิตและประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ิมข้ึน 

  1.3 นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษามีจิตส านึกของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกข้อ  
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     เมื่อด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศแล้วเสร็จ ทางคณะจัดท าแบบฟอร์มการประเมินวัตถุประสงค์
การจัดโครงการโดยให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขาประเมินความพึงพอใจสรุปคะแนน จากนั้นคณะ
รายงานผลการด าเนินโครงการและคะแนนความพึงพอใจให้กับคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบและ
พิจารณาข้อเสนอแนะและการปรับปรุงโครงการในแผนการด าเนินงานในปีถัดไป (1.5-3-02) 
 2. และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริงเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
คุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะที่
พึงประสงค์ในอนาคต สามารถท างานได้อย่างเต็มภาคภูมิหลังจากส าเร็จการศึกษา เช่น โครงการดูงานด้านเซรา
มิกในพ้ืนที่ จ.สิงห์บุรี สระบุรี ราชบุรีและเพชรบุรี  โครงการดูงานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่
กรุงเทพกลาง  โครงการศึกษาดูงานศิลปะน่าน  เป็นต้น  (1.5-3-03) 
 
1.5–3–01   สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
1.5–3–02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.5–3–03   อ้างอิงหลักฐาน  1.5-2-06
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 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 คณะฯ  ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให้บริการการศึกษา ในข้อ 1-3  โดยทุกข้อมี
ผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51  ดังนี้ 
  - ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชี วิตแก่นักศึกษาในคณะโดยประเมินจาก
นักศึกษาที่มาขอรับการปรึกษา จากประเด็นที่นักศึกษาปรึกษา เช่น เรื่องวิชาการ เรื่องส่วนตัว ปัญหาใน
รายวิชาต่างๆ และการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และผลการประเมินความพึงพอใจของการบริการมี
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เท่ากับ 4.04 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก  (1.5-4-01) 
  - ข้อ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษาโดยประเมินจากประเด็นที่นักศึกษาและศิษย์เก่าขอข้อมูลเช่น ช่องทางการรับข้อมูลของ
นักศึกษา การบริการแหล่งข้อมูลด้านการจัดหางาน การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น และผลการประเมินความพึงพอใจของการให้ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 3.87 จาก
คะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ มาก (1.5-4.02) 
  - ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดยด าเนินการ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเมินจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25   อยู่ใน
ระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 จากคะแนน
เต็ม 5 อยู่ในระดับมาก (1.5-3-01)   และการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
อยู่ในระดับมาก (1.5-4.02) 
 
1.5–4–01   สรุปผลการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5-4-02 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ใน
การประชุมม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

 
1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช่ชีวิตแก่นักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2560 
1. ให้มีการให้ค าปรึกษาได้หลายช่องทาง 1. คณะได้มีการเพ่ิมช่องทางที่สามารถติดต่อที่

สะดวกทางออนไลน์หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์
คณะ กลุ่มไลน์ กลุ่ม facebook เปน็ต้น (1.5-2-01) 

2. ควรมีการติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
เช่น ให้รายงานผลทุกภาคการศึกษา 

2. คณะได้ก าหนดขั้นตอนแนวทางการก ากับ
ติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ และรายงาน
ต่อคณะทุกภาคการศึกษา ท าให้แก้ปัญหาให้
นักศึกษาได้ทันเวลาและได้น าผลการติดตามมา
วิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้ค าปรึกษาดีข้ึน 

 
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2560 
1. ระบบอินเตอร์เน็ต 1. คณะได้ เพ่ิมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตอย่าง
ทั่วถึงท าให้ผลประเมินเพ่ิมจากเดิม จาก 2.73 เป็น
3.73 

2. จุดบริการน้ าดื่มเพ่ิมเติม 2. คณะได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 เพ่ือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อเพ่ิมเติมตามจุดต่างๆ ให้
เพียงพอ ท าให้ผลประเมินเพ่ิมจากเดิม จาก 2.74 
เป็น  3.43 

3. สถานที่ออกก าลังกายส าหรับนักศึกษา 3. คณะได้ปรับปรุงการบริการด้านกายภาพในเรื่อง
ของสถานที่ออกก าลังกาย โดยจัดท าลานสนามหญ้า
เที ยม ไว้ ในอาคารเรียนรวมของคณ ะ ซึ่ งในปี
การศึกษา 2560 ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยพร้อม
ใช้งาน ท าให้ผลประเมินเพิ่มจากเดิม จาก 2.92 เป็น
3.53 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2560 
4. การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 4. คณะได้ปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสารทาง

เว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
ดูแลรับผิดชอบและพัฒนา การปรับรูปแบบหน้า
เว็บไซต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น มีหน้าเฉพาะหัวข้อการ
บริการการึกษาที่ชัดเจน แก้ไขระบบให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ท าให้ผลประเมินเพ่ิมจากเดิม จาก 
3.12 เป็น 4.15 

5. ต้องการที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน และจัดพ้ืนที่ส าหรับเก็บหมวกกันน็อคไว้ 
บริการนักศึกษา เพ่ือป้องกันหมวกกันน็อคของ
นักศึกษาหาย 

5. งานอาคารสถานที่ของคณะได้ปรับปรุงและท า
ทาสีขีดเส้นที่จอดรถจักรยานยนต์เพ่ือให้นักศึกษา
จอดอย่างเป็นระเบียบป้องกันแดดและฝน   

6. ความต้องการในเรื่องเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ห้องเรียน ห้องเก็บงานศิลปะ ตลอดจนซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

6. คณะได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ส ารวจ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และท าเรื่องเสนอ
คณะเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและ
ซ่อมแซม ซึ่งในปีการศึกษาได้ท าการซ่อมแซมให้
พร้อมในการใช้งาน 

 
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2560 
1. เพ่ิมเวลาในก าหนดการให้นักศึกษาซักถาม
วิทยากร  
 

1.  คณะได้น ามาเป็นข้อมูลในการจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศในปีการศึกษา 2560 โดยเพ่ิมเวลาใน
การซักถามจาก 15 นาที เป็น 2 ชั่วโมง ท าให้
นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจ าเป็น
ต่อตนเองอย่างครบถ้วน 
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 ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ และจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้แนวทางการบริการนักศึกษาดีขึ้น ส าหรับการ
จัดท าแผนการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีถัดไป  (1.5-5-01)  ดังนี้ 
 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2561 

1. ควรเพ่ิมเติมให้ค าปรึกษาในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือน าประสบการณ์ที่จ าเป็นอ่ืนๆ ที่
ผู้ ให้ค าปรึกษาเคยประสบมาจะได้น ามาเป็น
กรณีศึกษาในการใช้ชีวิตของนักศึกษาเอง 
 

1. คณะได้ด าเนินการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ เกี่ยวข้องในวันเปิดภาคการศึกษาเพ่ือให้ผู้ ให้
บริการมีความรู้และเข้าใจในการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา 
2. ประสานงานกับงานแนะแนวในการให้ความรู้เข้า
เข้าใจในกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
 

2. ควรเพิม่การให้ค าปรึกษาท้ังทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาลงไปถึงระดับหลักสูตรให้
ทั่วถึง 
 

2. คณะได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาให้ทุกหลักสูตรทราบและ
ถือปฏิบัติ  (1.5-5-02)   

3. แบบประเมินควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่รับ
บริการในเรื่องนั้นๆ 

3. คณะได้ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจใน
การเข้ารับค าปรึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการและมีค าถาม-ค าตอบปลายเปิดให้
นักศึกษาได้กรอกตามปัญหาของแต่ละบุคคล 
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2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2561 

1. จุดบริการน้ าดื่มเพ่ิมเติม 1. คณะได้ จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2560 เพ่ือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อเพ่ิมเติมตามจุดต่างๆ 
และในปีงบประมาณ 2561 ได้เพ่ิมจุดน้ าดื่มอีก 4 
จุดตามอาคารต่างๆ 

2. การให้บริการแหล่งค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เช่น 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต 
 

2. คณะได้ประสานงานกับส านักวิทยบริการ มทร.
ล้านนา  โดยแจ้งความประสงค์ส่งรายชื่อหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียนการ
สอน เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

3. สถานที่ออกก าลังกายส าหรับนักศึกษา   3. ในปีการศึกษา 2560 คณะได้จัดสรรงบประมาณ
ในการปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 9 เพ่ือใช้เป็นที่
ออกก าลังกายและท ากิจกรรมเพ่ิมเติมจากสิ่งที่มีอยู่ 

4. เพ่ิมเติมแผนผังและเวลาในการเข้าพบที่สะดวก
และชัดเจน 
 

4. คณะได้ด าเนินการเขียนแผนผังการเข้าพบผู้ให้
ค าปรึกษาและเวลาที่ ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
กลุ่ม facebook และกลุ่มไลน์ 

5. ควรมีห้องส าหรับการให้บริการให้ค าปรึกษาที่
เป็นส่วนตัว 

5. คณะได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 เพ่ือ
ปรับปรุงห้องให้ค าปรึกษาให้เป็นส่วนตัวเพ่ิมจากเดิม 
เพ่ือให้ผู้มารับบริการให้ค าปรึกษารู้สึกไว้วางใจต่อ
กระบวนการให้ค าปรึกษาท าให้กระบวนการให้
ค าปรึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

6. ควรเพิ่มข่าวสารประเภทงานพิเศษ part time 
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

6. คณะได้ระบุช่องทางการให้บริการของข้อมู ล
ห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ เพ่ิ ม เติ ม ข้ อ มู ล
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ด 
ได้แจ้งข้อมูลไปยังทุกหลักสูตร เพ่ิมประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง facebook :  
https://www.facebook.com/search/top/ และ
กลุ่มไลน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปีมี
โอกาสในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน  

 
 

https://www.facebook.com/search/top/
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3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาใน ปีการศึกษา 2561 
1. ความพร้อมของเวลาในการเดินทางจากช่วงเช้า
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา มายั งคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) 
  

1.  แจ้งก าหนดการให้นักศึกษาทุกคน  ก าชับใน
เรื่องของเวลา และให้ อาจารย์ควบคุมความ
เรียบร้อย 

 

2. อยากให้มีการจัดโครงการ Job Fair ในช่วง
บ่ายที่คณะ 

 

2. ประสานงานกับบริษัท/สถานประกอบการใน
การจัดบูธรับสมัครงานในวันปัจฉิมนิเทศในช่วงบ่าย 
ที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

3. ให้เพ่ิมโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพ่ือเปิดโลกทัศน์ 
 

3. คณะด าเนินการแจ้งทุกหลักสูตรให้มีโครงการ
เพ่ิมประสบการณ์ในแผนการพัฒนาการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วย
ประสบการณ์จริง เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
1.5–5–01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.5–5–02   ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
 
 ข้อ 6.ให้ขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
   คณ ะฯ  ได้ แจ้ งข่ าวสารที่ เป็นประโยชน์ แก่ศิษย์ เก่ าผ่ านสื่ อต่ างๆ เช่น  เว็บ ไซต์ข องคณ ะ 

https://arts.rmutl.ac.th/  เว็บไซต์ของศิษย์เก่าแต่ละสาขา  Facebook คณะและของกลุ่มหลักสูตร  เพ่ือ
เป็นแหล่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของศิษย์เก่า เป็นแหล่งเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนความรู้ของศิษย์เก่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การบรรยายพิเศษ
จากวิทยากรภายนอก การอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Star Up  การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่า (1.5-6-01)  และได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้ศิษย์เก่า  ดังนี้ 
 - โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม  วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ของหลักสูตรสถาปัตยกรรม และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ของ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน โดยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ  (1.5-6-02) 
  1. ศิษย์เก่าที่เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและเนื้อหาวิชาในการทดสอบความรู้ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

https://arts.rmutl.ac.th/
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  2. ศิษย์เก่าท่ีเข้าอบรมได้ทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่าในการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการทดสอบความรู้ 
  3. เพ่ิมสัดส่วนผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ในการตรวจรับรอง
ปริญญาของสภาสถาปนิก ผลคือ ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรม เข้ารับการอบรม 25 คน สอบผ่าน 18 คน   
ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เข้ารับการอบรม 12 คน สอบผ่าน 9 คน 
 
1.5–6–01   หน้าเว็บไซต์ของคณะและเว็บไซต์ของศิษย์เก่าสาขา 
1.5–6–02   สรุปโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  สถาปัตยกรรมควบคุม 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ  6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
ดร.อรนุตฎฐ์     สธุาค า 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง/นายพบสันต์  ติไชย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :   089 8383505 โทรศัพท์ :   081 8978538 
E-mail :  iamajoranoot@gmail.com E-mail :  ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
   คณะฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีกระบวนการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่การน า
ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหาร โดยด าเนินการน าข้อเสนอแนะและการปรับปรุงงานกิจกรรม
นักศึกษาประจ าปี 2559 มาปรับแผนการจัดกิจกรรมประจ าปี 2560 (1.6-1-01) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และค่าเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ให้สโมสรนักศึกษาคณะฯ เข้ามามีส่วน
ร่วมกับคณะในการด าเนินการจัดท าแผนและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล
และการปรับปรุงแผน ให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
(1.6-1-02)  เมื่อได้แผนกิจกรรมและงบประมาณแล้วสโมสรนักศึกษาได้น าแผนกิจกรรมน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (1.6-1-03) เมื่อแผนการจัดกิจกรรม
ได้รับการอนุมัติสโมสรนักศึกษาก็ได้ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนซึ่งเป็นไปตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
Deming Cycle ที่อาศัยกระบวนการ PDCA เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
1.6–1–01   แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6–1–02   การประชุมจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
1.6–1–03   แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 และรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
 

mailto:iamajoranoot@gmail.com
mailto:ann_arch@hotmail.com
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 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการกับการประกันคุณภาพ โดยมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้และมีการรายงานผลกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมอ่ืนๆ ดังนี้ 
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 
- 18 มิถุนายน 2560  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ มีทัศนคติ 
ค่านิยมความเชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสม แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  (1.6-2-01) 
 - โครงการพิธีท าบุญสืบชาตาและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นวันที่ 12  มกราคม 2561 โดยการจัดโครงการฯ ท าให้
นักศึกษามีที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นต่อไป ได้สร้างวินัยในการลดละ
เลิกอบายมุข โดยผู้ร่วมโครงการได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวแสดงออกถึงจิตใจที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุข เป็นแบบอย่างท่ีดีในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  (1.6-2-02) 
 -  โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ท าให้
นักศึกษามีหลักคิดทางคุณธรรมจริยธรรม  นักศึกษาได้ทราบถึงพิธีการที่ส าคัญและธ ารงค์รักษาไว้โดยปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทุกปี  (1.6-2-03) 
 - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  จัดขึ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ส าหรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2560  โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษารุ่นพ่ีได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในการท ากิจกรรมที่
ปราศจากยาเสพติด โดยให้นักศึกษาได้ปฏิญาณตนกล่าวค าสัตยาบันในการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  (1.6-2-04) 
 - โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา  2560  
จัดขึ้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยการจัดโครงการท าให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณีอันดีงาม  มีพิธีกรรมที่
น่าเชื่อถือดูขลังท าให้นักศึกษามีพลังเกิดความเข้มแข็ง และเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาเอง   (1.6-2-05) 
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ด้านความรู้ 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 
- 18 มิถุนายน 2560  เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับความรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยแปลงตาม
สถานการณ ์ (1.6-2-01) 
 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการเตรียมตัวศึกษาต่อและมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้พร้อมส าหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงานโดยมี
จิตส านึกในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์  (1.6-2-06) 
 - โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 
2560  นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าใจหลักการในทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องน ามาปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความจริง ซึ่งจากการร่วมโครงการท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลตามวิชาชีพ
ด้านการออกแบบ ด้านเทคโนโลยีศิลป์ ด้านศิลปกรรม และด้านสถาปัตยกรรม  (1.6-2-07) 
 - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  จัดขึ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ส าหรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2560  ในการจัดโครงการฯ นักศึกษารุ่นพี่ได้ใช้ความรู้ และทักษะที่เรียนมาในการคิดออกแบบจัดท า
ซุ้มกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจต่อบุคคลที่เข้าร่วมพิธีของกิจกรรม และนักศึกษารุ่นน้องได้เรียนรู้ว่าการ
เรียนการสอนแต่ละหลักสูตรในลักษณะใดจากการแบ่งกลุ่มฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ (1.6-2-01) 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นใน
วันที่ 4 ตุลาคม 2560  จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ สามารถแยก
กิจกรรมแต่ละด้านได ้  (1.6-2-08) 
 - โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 - 12 และ 18 พฤศจิกายน 2560  จากการเข้าร่วมโครงการท าให้
นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในการทดสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ผลส าเร็จของการอบรมท าให้ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
สามารถสอบผ่าน จาก 37 คน สอบผ่าน 27 คน  (1.6-2-09) 
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ด้านทักษะทางปัญญา 
 -  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 2560   โดยแบ่งเป็น
กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดท าขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณีเดือนยี่เป็ง  จัดขึ้นระหว่าง
วันที่  24 สิงหาคม - 9 พฤศจิกายน 2560  และ จัดท ารถกระทงและขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณีเดือน
ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2560  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560  โดยนักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบและวางแผนด าเนินงานจัดท าผลงานจากโจทย์ที่
ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดไว้ ได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับทักษะและความเข้าใจจากการเรียนการ
สอน นักศึกษาสามารถสร้างรูปแบบขบวน และรถกระทงได้อย่างเหมาะสมท าให้ผลงานสร้างสรรค์รถกระทงที่
ปรากฎออกมามีความวิจิตรงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก  (1.6-2-010) 
 - โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 
2560 โดยนักศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์การประกวดออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก  (1.6-2-07) 
 - โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560   
ในการจัดโครงการนี้นักศึกษาได้มีกระบวนการคิดโดยการค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งและน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ และใช้ความถนัดในวิชาชีพมาจัดงานได้อย่างลงตัว  (1.6-2-11) 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นใน
วันที่ 4 ตุลาคม 2560  โดยนักศึกษาได้น าความรูและวิธีปฏิบัติการประยุกตใชกระบวนการเรียนรู PDSA/PDCA 

ในการท ากิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
เรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่างๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตามสถานการณ์ได้  (1.6-2-08) 
 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 
- 18 มิถุนายน 2560  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนช่วยเหลือท างานเป็นกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่
ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน  (1.6-2-01) 
 - โครงการพิธีท าบุญสืบชาตาและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นวันที่ 12  มกราคม 2561 ในการจัดโครงการแสดงให้
เห็นถึงการท างานร่วมกันระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การท างานเป็นทีมท าให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี และได้มีแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (1.6-2-02) 
 -  โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม รุ่นพ่ีได้เป็นผู้น าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมอุปกรณ์ จัดท าขบวนรวมทั้ งจัดหาเครื่องแต่งกาย
ส าหรับผู้ถือป้ายแสดงให้เห็นถึงการท างานเป็นกลุ่ม รุ่นพ่ีมีภาวะผู้น าท าให้รุ่นน้องท าตามในสิ่งที่ดีงาม (1.6 -2-
03) 
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- โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 
2560 จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะผู้น า การท างานเป็นทีมที่สามารถท างาน
ร่วมกันได้บรรลุความส าเร็จ  (1.6-2-07) 
 - โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560   
ในการจัดโครงการแสดงให้เห็นถึงการท างานร่วมกันระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การท างานเป็นทีมท าให้งานส าเร็จไป
ได้ด้วยดี และได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (1.6-2-11) 
 - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  จัดขึ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ส าหรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2560  โดยนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้แสดงออกที่ดีในการร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “มหกรรม
รักน้อง” ที่สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องโดยปราศจากบุหรี่และสิ่งมึนเมาและรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง  (1.6-2-04) 
 - โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา  2560  
จัดขึ้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาทั้งรุ่นพ่ี รุ่นน้องร่วมกันจัดสถานที่และพานบายศรีสู่ขวัญ หลัง
กิจกรรมเสร็จได้ร่วมกันเก็บอุปกรณ์และสถานที่อย่างเรียบร้อย  (1.6-2-05) 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 
2560  โดยนักศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์การประกวดออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และใช้ระบบสารสนเทศในการน าเสนอที่เหมาะสมส่งผล
ให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบทั้งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก  (1.6-2-07) 
 - โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560   
ในการจัดโครงการนักศึกษาได้น าเสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนจนงาน
แล้วเสร็จโดยน าเสนอผ่าน VTR  จะเห็นได้ว่านักศึกษาสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมและ
เข้ากับกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง (1.6-2-11) 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นใน
วันที่ 4 ตุลาคม 2560  จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษามีทักษะในกระบวนการเรียนรู้ PDCA/PDSA 
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้สถิติมาใช้ในแบบประเมินโครงการ  (1.6-2-08) 
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1.6–2–01    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2560  
1.6–2–02    โครงการพิธีท าบุญสืบชาตาและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่างคณะ 
  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
1.6–2–03    โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560  
1.6–2–04    กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  ประจ าปีการศึกษา 2560  
 
1.6–2–05    โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
  2560 
1.6–2–06    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
1.6–2–07    ครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.6–2–08    โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
1.6–2–09    โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  ควบคุม 
1.6–2–10    โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 2560  
1.6–2–11    โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษา และนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้เรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560  ผ่านกิจกรรม/โครการ ดังนี้ 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดในวันที่ 
4  ตุลาคม  2560 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา ได้ให้ความส าคัญต่อระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาและกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ 
โดยนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ประการ ได้แก่ 1)คุณธรรม จริยธรรม  2)ความรู้  3)ทักษะ
ทางปัญญา   4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการน าวงจร PDCA/PDSA มาปรับใช้แก่นักศึกษาในรูปแบบของขั้นตอน
และกระบวนการพัฒนาทักษะกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนิน
โดยนักศึกษา ซึ่งในการจัดโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกข้อ   (1.6-3-01) 

- ได้แจกแผ่นพับ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทของ
ตัวเองต่อการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน โดยแจกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวัน
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และแจกให้กับนักศึกษาทุกคนในวันเปิดภาคเรียน ปี
การศึกษา 2560 (1.6-3-02) 
 - ส่งแกนน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา    ให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบกลไก
ประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และได้น าความรู้ไปใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรมของนักศึกษาและถ่ายทอดแก่นักศึกษาคนอ่ืนๆ 
ภานในคณะ  เมื่อวันที่ 9 – 11  มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และโรงแรมโบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่  (1.6-3-03) 
 จากการให้ความรู้ดังกล่าวแก่นักศึกษา ผู้น าองค์กรนักศึกษา ท าให้กระบวนการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจน มีหลักยึดและนักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของตนเองต่อกระบวนการคุณภาพ 
(PDCA/PDSA) และตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซี่งจะส่งผลโดยตรงถึงภาพรวมของ
คุณภาพนักศึกษาและคุณภาพของคณะ 
 
1.6–3–01   โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6–3–02   แผ่นพับ  “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” 
1.6–3–03   เอกสารแกนน านักศึกษาเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา” 
 
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  คณะฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลมาปรับปรุง ดังนี้ 
  - น าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหาร มาเป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัด
ไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  - น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของปีการศึกษา 2559 มาเป็นข้อมูล
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560  (1.6-1-01) 
  - ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดโครงการตามแผน จ านวน 11 โครงการ แต่ละโครงการบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ และมีกระบวนการน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ดังนี้  (1.6-4-01) 
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โครงการ/กิจกรรม บรรลุ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะใน
การ จัดโครงการ

ครั้งต่อไป 

น าผลการประเมิน
วางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2561 

1 โครงการบวงสรวงพระ
วิษณุกรรม และไหว้ครูช่าง
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1. หลังจากด าเนินโครงการนักศึกษา
ความเข้าใจ มีทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมือง
ดี มีความซ่ือสัตย์ อดทน และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน 
ประเมินโดยแบบสอบถาม ก่อน 
3.11  หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
4.49 

1. การประสานงาน
กับกลุ่มเป้าหมายท่ี
โครงการก าหนดยัง
ไม่ชัดเจน 

1. จัดท าก าหนดการ
แ ล ะมี ก า รป ระชุ ม
เตรียมความพร้อม
ก่อนด าเนินการของ
ทุ ก ฝ่ าย แ ล ะมี ก าร
ติดตามเป็นระยะๆ 

   2. หลังจากด าเนินโครงการนักศึกษา
ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา  
มีความเข้าใจในเรื่องโลกและชีวิต
จริง ตลอดจนได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ควร
หรือไม่ควร และมีก าลังใจในการท า
ความดี ประเมินโดยแบบสอบถาม 
ก่ อ น  3 .1 5   ห ลั ง จ าก เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 4.50 

  

   3. หลังจากด าเนินโครงการนักศึกษา 
มีความรู้วินัยทางจราจร และโทษ
จากสุรา บุหรี่และสิ่งเสพติดต่างๆ 
เพิ่มขึ้นจาก 3.15  เป็น 4.21 

  

2 โครงการพิธีท าบุญสืบชาตา
แ ล ะ บ ว ง ส ร ว ง อ ง ค์ พ ร ะ
วิษณุกรรม และครอบครูช่าง
ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 1. มีการจัดโครงการพิธีท าบุญสืบ
ช าต า แ ล ะ บ ว งส ร ว งอ ง ค์ พ ร ะ
วิษณุกรรมและครอบครูช่างให้กับ
บุ ค ล าก ร ใน ค ณ ะ ท้ั ง  อ าจ า ร ย์ 
เจ้าหน้าท่ี  นัก ศึกษา เป็นประจ า
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี  เพื่ อให้ เป็น ท่ียึด
เหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นต่อไป 

- - 

   2. ผู้ร่วมโครงการทุกคนมีความตั้งใจ
ท่ีจะเข้าร่วมพิธี โดยแต่งกายด้วยชุด
สีขาวตามประเพณี 

  

   3. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก ระ บ วน ก าร พิ ธี ว ง ส ร ว งพ ร ะ
วิษณุกรรมและครอบครูข่างหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ และมีความมั่นใจ
ต่อการเรียนตลอดหลักสูตร 
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3 โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 1. นักศึกษาร่วมกิจกรรม ท้ังรุ่นพี่ได้
เป็นผู้น าให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เตรียม
อุปกรณ์ จัดท าขบวนรวมท้ังจัดหา
เครื่องแต่ งกายส าหรับผู้ ถื อป้ าย 
นักศึกษา   จ านวน 150 คน เข้าร่วม
กิจกรรม  150 คน คิดเป็นร้อยละ 
100   

1.เวลาในการท า
กิจกรรมไม่เพียงพอ 
2. แจกแจงงานไม่
ชัดเจน 
3. ก าลังคนในการ
ท างานไม่เพียงพอ 

1. ปรับเปลี่ยน
แผนงานตามความ
เหมาะสม 
2.แบ่งหน้าท่ีงาน
ชัดเจน และวางแผน
กิจกรรมใหม่ 
3. ขอความร่วมมือ
จากทุกสาขาและแบ่ง
งานตามจ านวนสาขา
เพื่อให้งานลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

   2. นักศึกษามีความตั้งใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนมัสการครูบาศรีวิชัย 
อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม าก ท่ี สุ ด   แ ล ะ มี
ความเห็นว่ากิจกรรมนมัสการครู
บาศรีวิชัยเป็นประเพณีท่ีดีงามควร
ธ ารงค์รักษาไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

  

   3. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและพิธีกรรมในการจัด
ขบวนเพื่อน าเครื่องถวายสักการะ
นมัสการครูบาศรีวิชัย  หลั งจาก
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

  

4 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมระเพณียี่เป็ง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 1. มีขบวนแห่กระทงใหญ่ ร่วมใน
งานประเพณี เดือนยี่ เป็งเชียงใหม่
หรืองานลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 
2560   

1 . ช่ ว ง เวล าข อ ง
โครงการเป็นช่วงท่ี
มีการเรียนการสอน
ท า ให้ ก า ร ม าท า
กระทงกระทบต่อ
ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษาบางวิชา 

1. ก าหนดเวลาในการ
ท ากิจกรรม เช่น ช่วง
ชั่วโมงกิจกรรมและ
วันเสาร์-อาทิตย์ 

   - กิจกรรมจัดท าขบวนแห่
กระทงใหญ่ ในงานประเพณี
เดือนยี่เป็ง 

 2. เผยแพร่กิจกรรมไปตามสื่อต่างๆ 
ท้ังสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

   - จัดท ารถกระทงและขบวน
แห่กระทงใหญ่ในงานประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 

 1. ได้จัดท ารถกระทงและขบวนแห่
กระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่
เป็งเชียงใหม่ ตามแบบท่ีวางไว้ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของการ
ประกวด 

  

   2. ได้ ส่ ง ร ถ ก ร ท ง ให ญ่ เข้ า ร่ ว ม
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

  

   3. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ
ท่ี เรี ย น ม าม าป ระ ยุ ก ต์ กั บ ก า ร
ออกแบบรถกระทง และได้รับองค์
ความรู้ใหม่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
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5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 1. นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา
ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนใน
การออกไปท างานจริงจากวิทยากรท่ี
เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของบริษัทฯ 
จากหลากหลายสาขาและในส่วน
ข อ ง ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เชิญ คุณ
อธิป  ชู เกียรติ ศิษย์เก่าท่ีประสบ
ค ว า ม ส า เร็ จ ม าชี้ แ น ะ ใน เรื่ อ ง
บุ คลิ กภ าพ  ความต้ อ งการขอ ง
ตลาดแรงงานและการเตรียมตัว ให้
ข้อคิดกับนักศึกษาซ่ึงท าให้นักศึกษา
มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และในงานได้
เชิญผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัท 
มาออกบูธเพื่อรับสมัครงานโดยตรง
ซ่ึงเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

1. ความพร้อมของ
เวลาในการเดินทาง
จากช่วงเช้าท่ีศูนย์
ประชุมและแสดง
สิ น ค้ าน าน าช าติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 
ร อ บ  พ ร ะ
ชนมพรรษา มายัง
คณะศิลปกรรมและ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
ศาสตร์ (เจ็ดยอด) 

1. แจ้งก าหนดการให้
นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น  
ก าชั บ ใน เรื่ อ งข อ ง
เวลา และให้อาจารย์
ค ว บ คุ ม ค ว า ม
เรียบร้อย 

   2 . ห ลั ง จ าก นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ร่ ว ม
โครงการมีความเข้าใจในการเตรียม
ตัวศึกษาต่อ เพิ่มขึ้น 

  

   3. นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษามี
จิตส านึกของกาประพฤติ ปฏิบัติตน
ต าม บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ งป ระ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ทุกข้อ 

  

6 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 ข้อท่ี 1 และ ข้อ 2  นักศึกษาได้น า
องค์ความรู้ ท่ี ได้จากการเรียนการ
สอนในสาขาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน 
ดังน้ี 
- สาขาศิลปกรรม  เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันดาวเด่นบัวหลวง101 ครั้งท่ี 
10 ประจาปี 2560 ระหว่างวันท่ี 4-
6 พฤศจิกายน 2560 และ 18-27 
พฤศจิกายน 2560  ภายใต้หัวข้อ 
ป ร ะ เท ศ ไท ย : อ รุ โ น ทั ย แ ห่ ง
จินตนาการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
กทม. โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนเพื่ อส่ งเสริม ทักษะการ
เรียนรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในลักษณะงานจิตรกรรม เพื่อ
เป็ น เวที ให้ นั ก ศึกษาได้มี โอกาส

1. การอนุมัติ
โครงการจาก
มหาวิทยาลัยล่าช้า 

1. ควรให้ผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละสาขาวาง
แผนการและน าส่ง
แผนให้คณะเพื่อ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และ
ด าเนินการขออนุมัติ
โครงการล่วงหน้าตาม
ขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 
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แสดงออกและเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน กิจกรรมน้ีเป็นการเน้น
ทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์ ท้ังจากการได้รับการ
เรียนรู้อบรมจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ศิลปะด้านต่างๆ ท่ีมาบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ตลอด
ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ได้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
เพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน และการ
ลงมือปฏิบัติงานจริงในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเพื่อประกวดแข่งขันในหัวข้อ
ท่ีก าหนดและจะได้รับรางวัลเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาต่อไป 
- สาขาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการ
ประกวดการออกแบบบ้านรอบชิง
ชนะ เลิ ศ   “Architecture Design 
2018”  ณ อาคารทีพีไอทาวเวอร์ 
กรุงเทพ  ในวันท่ี 23 มีนาคม 2561 
โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียนในการ
ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์จริง 
การพัฒนาความสามารถในการ
ก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาใน
การแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้ 
- ร่วมประกวดแบบบูธแสดงผลงาน
ของนิสิตนักศึกษา ในงานสถาปนิก’
61  ภายใต้แนวคิด “ไม่ธรรมดา : 
BEYOUN ORDINARY” ร ะ ห ว่ า ง
วันท่ี 1-6 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เป็นการ
น าเสนอผลงานของนักศึกษาตลอดปี
การศึกษาจัดแสดงให้ผู้ท่ีสนใจแสดง
ถึงผลิตผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมี คุณ ค่า เป็นการน า
เทคโน โลยี ส ารสน เทศและการ
สื่อสารเข้ามาช่วยในการนน าเสนอ 

   3. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ  บัณ ฑิ ตนัก
ปฏิบัติ  
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7 โครงการ Art and Design 
Street ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 1. นักศึกษาคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ใช้ทักษะ
และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
โดย นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะ
ท่ีมีประยุกต์ใช้ในการจัดงานตาม
โจทย์ท่ีก าหนดไว้ ได้ใช้ความถนัดใน
วิชาชีพมาจัดงานได้อย่างลงตัว 

1. เวลาในการท า
กิจกรรมไม่เพียงพอ 
2. การปรับเปลี่ยน
สถานท่ีจัดงานด่วน 
เน่ืองจากอยู่ในช่วง
หน้าฝน 
3.ก าลั งคนในการ
ท างานไม่เพียงพอ 

1. ป รั บ เ ป ลี่ ย น
แผนงานตามความ
เหมาะสม 
2. จั ด ห าส ถ าน ท่ี ท่ี
เหมาะสมพร้อมวาง
แผนการจัด เตรียม
งาน ให ม่ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 
3. ขอความร่วมมื อ
จากทุกสาขาและแบ่ง
งานตามจ านวนสาขา
เพื่อให้งานลุล่วงไปได้
ด้วยด ี
 

   2. นักศึกษาคณะศิลปกรรมและ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์  น า เสนอ
ผลงานโดยใช้ระบบสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมแก่บุคคลท่ัวไป 

   3. ได้ตัวแทนของคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วม
ประกวด Art Star Contest 2017 
ในระดับมหาวิทยาลัยจนได้รับรางวัล
ในระดับมหาวิทยาลัย 

 

8 กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง 
No S – No L  ประจ าปีกา
ศึกษา 2560 

 1. จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปีท่ี 
1 ถึงความม่ันใจและรู้สึกปลอดภัยใน
การเรียนตลอดหลักสูตรในคณะ 
ก่อนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังจากการ
เข้ าร่ วม นั ก ศึกษ ามี ค วามมั่ น ใจ
เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมและสิ่งท่ีได้รับ 
3.65 

1. นักศึกษาชั้นปี ท่ี 
2 ไม่สามารถดูแล
นักศึกษาชั้นปี ท่ี 1  
ได้อย่างทั่วถึง 
2. หน่วยพยาบาล
ไม่เพียงพอ 

1 .  เ พิ่ ม จ า น ว น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ใน
การดูแลนักศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 
2. ขอความร่วมมือทุก
หลักสูตรเตรียมหน่วย
พยาบาลหลักสูตรละ 
2 คน 

   2. จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปีท่ี 
1 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและฐาน
กิจกรรม เพื่อแนะน าให้แก่นักศึกษา
ใหม่ให้เรียนรู้ว่ามีการเรียนการสอน
แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ใน ลั ก ษ ณ ะ ใด
นอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้ว
นักศึกษาจะต้องร่วมกิจกรรมอย่างไร
บ้างตลอดหลักสูตร พบว่าหลังจาก
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น จาก 2.95  
เป็น4.25และจาก 3.11  เป็น 4.37 

   3 . จ า ก ก า ร เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร
นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานภายใน
คณะและมหาวิทยาลัย ในระดับมาก
ท่ีสุด เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการ
ติดต่อในเรื่องต่างๆ 
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9 โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง
สู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 1.มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ ขวัญ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เป็นประจ า
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี เพื่อให้นักศึกษาได้
สื บ ส าน ป ระ เพ ณี อั น ดี ง าม   มี
พิธีกรรมท่ีน่าเชื่อถือ และเป็นศิริ
มงคลแก่ตัวนักศึกษาเอง 

1. ก าหนดการไม่
แน่นอน 
2. นักศึกษาชั้นปีท่ี 
2 ไม่สามารถดูแล
นักศึกษาชั้นปี ท่ี 1 
ได้อย่างทั่วถึง 

1 .ยื ด ห ยุ่ น เวล า ให้
พ อ ดี กั บ แ ต่ ล ะ
กิจกรรม 
2 . เ พิ่ ม จ า น ว น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ให้
มากขึ้นกว่าเดิม 

   2. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  จ านวน 327 
คน เข้าร่วมกิจกรรม  324 คน คิด
เป็นร้อยละ 99.08 

  

   3. นักศึกษาท้ังรุ่นพี่ รุ่นน้องร่วมกัน
จัดสถานท่ีและพานบายศรีสู่ขวัญ 
หลังกิจกรรมเสร็จได้ร่วมกันเก็บ
อุปกรณ์และสถานท่ีอย่างเรียบร้อย 

  

10 โครงการอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 1 . ห ลั ง จ าก นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ร่ ว ม
โครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ก ารน าห ลั ก  PDSA/PDCA (Plan, 
Do, Study/Check, Act) ม าใช้ ใน
การท าโครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น
จากระดับปานกลาง เป็นระดับมาก 

1. เน้ือหาของการ
บรรยายบางเรื่องยัง
ไม่ค่อยเข้าใจ อยาก
ใ ห้ มี ก า ร ล ง มื อ
ปฏิบัติจริง 

1. จากการจัดเพียง 1 
วัน  เพิ่ ม เป็ น  2 วั น 
และเพิ่มเวลาในการ
ท าแบบทดสอบโดย
แ บ่ งก ลุ่ ม ให้ ล งมื อ
ปฏิบัติจริง 

   2 . จ า ก ก า ร เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร
นักศึกษาไดรับความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ย 
4.13 อยู่ในระดับมาก 

   3. นักศึกษาสามารถแยกโครงการแต่
ล ะ โค ร งก า ร ว่ า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ  5 
ประการได้ จากการท าแบบฝึกหัดท่ี
วิทยากรทดสอบ 

  

   4. ห ลั ง จ า ก นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รู้ ด า น ก า ร
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประ
สงคของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป  

  

   5. ห ลั ง จ า ก นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ร่ ว ม
โค ร งก า รส าม า รถ ป ระ เมิ น ผ ล
ความส าเร็จของแผนงานฯ และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนงาน
การจัดโครงการในปตอไป ค่าเฉลี่ย 
4.85 อยู่ในระดับมาก 
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11 โครงการอบรมเพื่ อ เตรียม
ความพร้อมในการทดสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ เน้ื อห า ท่ี จะ ไปสอบ ไป
ประกอบวิชาชีพ 

1. ท่ีจอดรถให้แก่
วิทยากรและศิษย์มี
ไม่เพียงพอ 

2. ประสานงานกั บ
หน่วยงานใกล้ เคียง 
เ ช่ น  เ ท ศ บ า ล
ช้างเผือก วัดเจ็ดยอด 
ในการขอพื้นท่ีจอดรถ 

   2. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนและ
เพิ่มพูนความรู้ 

  

   3. ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
เข้ารับการอบรม 25 คน สอบผ่าน 
18 คน  
    ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ภายใน เข้ารับการอบรม 12 คน 
สอบผ่าน 9 คน 

  

 
 
และได้น าผลการประเมินที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป  (1.6-4.02)  
 
1.6–4–01   แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6–4–02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะฯ ได้ด าเนินการในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทีประกอบด้วยมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายนอกชั้นเรียน 
และในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและสามารถบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และนักศึกษามีทักษะ
ทางสังคม  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของคณะ 

3. สร้างความเข้มแข็งองค์กรนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะ 

โดยได้ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามวัตถปุระสงค์ของแผนกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ดังนี้   
(1.6–4–01)   
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผล บรรลุ/ 
× ไม่บรรลุ 

1.  ระดับความส าเร็จของการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมที่มคีวาม
หลากหลายและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5  
ประการ ได้แก่ คณุธรรมจรยิธรรม  
ความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 4 1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนานักศึกษา 

 

2.จัดท าแผนงานโครงการ/กจิกรรม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา 
นักศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 
3. ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม การจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  จ านวน 11 โครงการ 
4. คณะกรรการได้ตดิตามผลและประเมินผล
ความส าเร็จของกิจกรรมส่งเสรมิ 
พัฒนานักศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เมื่อวันที่  26 เมษายน 2561 
5. ได้ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอ คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
ปรับปรุงในปีต่อไป 
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2. การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ร้อยละ 80 
 

ระดับ4 

1. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา และศิษย์
เก่า ในปีการศึกษา 2560  คิดเป็นร้อยละ  93.30 

 
 
 3. สนับสนุนและส่งเสรมิให้องค์กร

ของนักศึกษามีความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม
และตอบสนองยุทธศาสตร์ 
นโยบายคณะ 

1. ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลงานองค์กร
นักศึกษาอย่างชัดเจนทุกระดับ 
2. ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน
รวมทั้งกิจกรรมที่สร้างทักษะทางสงัคม (soft skill) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุการจัดกิจกรรม 
โครงการของนักศึกษา จากงบประมาณสโมสรนักศึกษา
และงบประมาณของคณะ 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
4. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ก่อนด าเนินงาน โดยผ่านสื่อออนไลน์เผยแพร่ในรูปแบบ
เอกสารให้กับหน่วยงาน 

 5. มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินกิจกรรม โครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 

 
เสนอแนะเพ่ิมเติม :  การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา คณบดี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หัวหน้าสาขา และหลักสูตร ควรมีส่วนร่วมในการให้นโยบายกับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตและน าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 

ได้น าผลสรุปการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขในการด าเนินกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  (1.6-4-02)      
 
 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  จากการประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560  ได้น าผลการ
ประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหาในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของนักศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุนต่างๆ จากคณะ (1.6-4-02) และพิจารณาปรับแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากท่ีสุด  (1.6-6-01) 
  ได้ปรับปรุงแผนกิจกรรมตามข้อเสนแอแนะที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ข้อเสนอแนะปีการศึกษาปีที่
แล้วไว้ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1.  ในปีการศึกษา 2560 ได้เพ่ิมวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางด้านการ
ให้บริการทางการศึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมด้าน
การให้บริการทางการศึกษา ด้านการให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในระดับไม่น้อยกว่า 
3.51  

2.  ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการวางแผนการก าหนดกิจกรรม พร้อมกับสโมสรนักศึกษาคณะ ซึ่งการ
ก าหนดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผนก่อนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องกิจกรรม/โครงการและมีการสรุปผลการด าเนินงาน มีการ
ประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการทุกโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
เพ่ือสามารถน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น ามาประชุมเพ่ือหาวิธีและแนว
ทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไปและ
การตอบสนองต่อนโยบาย หรือตอบสนองต่อการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF และตรงตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยรรมศาสตร์ 
  3.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการบริการนักศึกษาที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ และร่วมกันก าหนดทิศทาง แผนกิจกรรม/โครงการที่ส่งผลต่อการการพัฒนา
นักศึกษาตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งในเชิงบูรณาการและที่แต่ล ะสาขาควรจะ
ด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือประหยัดงบประมาณ เวลา และควรบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยในแผนกิจกรรม/
โครงการ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพและตัวชี้วัดความส า เร็จที่สามารถวัดได้ เพ่ือน าไปพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาและบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความคาดหวังของหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  
 เมื่อฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า
คณะ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2561 วาระเพ่ือพิจารณาผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป ใหค้รบกระบวนการPDCA/PDSA  (1.6-4-02) 
 ในปีการศึกษา 2560 ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา คณบดี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการ
นักศึกษา หัวหน้าสาขา และหลักสูตร ควรมีส่วนร่วมในการให้นโยบายกับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตและน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  โดยข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบ
จะได้ประชุมวางแผนและด าเนินการตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 
 
1.6–6–01   (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
กิจกรรมนักศึกษามีความหลากหลาย นักศึกษา
สามารถด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  ได้อย่างเข้มแข็ง 
 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2. ตัวป้อนนักศึกษา 
3. จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก  
4. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
5. สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 
 

1. ควรก าหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เฉพาะด้านที่จ าเป็นต่อการศึกษาในหลักสูตรและควร
การออกแบบกระบวนการที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

2. ควรวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มนักศึกษาที่รับเข้ามา ว่ามี
จุดอ่อนจุดแข็งในด้านใดบ้าง เพื่อน ามาวางแผนพัฒนา
กระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

3. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
ศึกษาปริญญาเอก และจัดท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
4. ผู้บริหารควรวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษา
เต็ม เวลาเที ยบ เท่ าต่ อจ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                            - 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
นายสิทธิโรจน์   เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง/ผศ.ไพบูลย์   หล้าสมศรี 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   lsitthiroj@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
 

 คณะฯ  ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยท าการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmut.ac.th   
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php  มายังเว็บไซต์ของคณะ https://arts.rmutl.ac.th  และมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานระบบสารสนเทศของคณะอย่างชัดเจน ซึ่งคณะฯ ได้ใช้ระบบดังกล่าวในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและสร้างสรรค์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คู่มือและจรรยาบรรณนักวิจัย การสนับสนุน
งบประมาณวิจัยและสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
การยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดี เด่น กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนได้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย  นอกจากนี้ คณะฯ ได้บริหารงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ อาทิ ประวัติและความเชี่ยวชาญของ
นักวิจัย อายุการท างาน การติดค้างงานวิจัย ลักษณะข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอ
ขอ รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ฯลฯ มาพิจารณาเพ่ือให้สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ตาม
นโยบาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะ ทั้งในเรื่องการพัฒนาศาสตร์ความเชี่ยวชาญ การสนับสนุน
อาจารย์และนักวิจัยหน้าใหม่ การกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจภาพรวมสถานการณ์ที่
ส าคัญต่อการบริหารและตัดสินใจ เช่น การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณงานวิจัย สัดส่วนงบประมาณทุน
สนับสนุนจากภายในและภายนอก การกระจายหรือกระจุกตัวขององค์ความรู้ในบางสาขา ฯลฯ   
 
 
 
 

mailto:lsitthiroj@gmail.com
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
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 โดยจ าแนกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ดังนี้ 
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php 
 

 
 
 

 
 

 
1. ระเบียบนักวิจัย  https://hrd.rmutl.ac.th/rms/recres/main-academic-hr.php    
  เป็นเครื่องมือและช่องทางส าหรับรายงานข้อมูลจ านวนนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ มทร.

ล้านนา โดยจ าแนกมิติข้อมูล ดังนี้ 1) มิติต าแหน่งทางวิชาการ  2) มิติพ้ืนที่/สถาบัน 3) มิติคณะ/วิทยาลัย  
ช่องทางส าหรับรายงานข้อมูลจ านวนนักวิจัยต่อบุคลากร แสดงรายละเอียดเฉพาะบุคคลถึงจ านวนโครงการวิจัย  
มิติงบประมาณภายในและภายนอก ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง อีกท้ังผลงานวิจัยอ่ืนๆ ที่มากกว่าระยะดังกล่าว 
และแสดงในรูปแบบเอกสารเพ่ือเป็นโปร์ไฟล์รวบรวมผลงานวิจัยทั้งที่เป็นเจ้าของและผู้ร่วมโครงการเมื่อมีการ
สั่งพิมพ์  

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/recres/main-academic-hr.php
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2. ระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย  https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/add_form.php 
     เป็นเครื่องมือและช่องทางส าหรับให้อาจารย์ นักวิจัย และทุกหน่วยงาน มทร.ล้านนาในการ
ส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนภายใน โดยเลือกตามประเภททุนที่อยู่ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอส่ง
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาได้โดยตรงและอย่างเป็นระบบ เพ่ือการพิจารณาข้อเสนอ พร้อมแจ้งผลให้ทราบ
ทาง E-mail ถึงนักวิจัยและผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนผ่านระบบ 
NRMS วช. มาแล้วนั้น ได้น าเข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเข้าสู่กระบวนการของ
ระบบติดตามโครงการวิจัยต่อไป 

 

 
 

https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/add_form.php
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3. ระบบติดตามโครงการวิจัย https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php 
    เป็นเครื่องมือและช่องทางส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ และนักวิจัย มทร.ล้านนา ในการรายงาน
ความคืบหน้า หรือการขยายเวลาด าเนินงานโครงการวิจัย ดังนี ้

1) การส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน 
โดยให้กรอกข้อมูลตามเงื่อนไขที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดไว้ในระบบ เช่น 
ก าหนดส่งรายงานผลการด าเนินงานในทุกเดือนตลอดระยะเวลาดเนินงาน
โครงการวิจัย การแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือใช้แนบขออนุมัติปิดโครงการวิจัย เป็นต้น 

2) การเรียกดูข้อมูลการส่งโครงการวิจัย 
3) สรุปภาพรวมการรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยในรูปแบบแผนภูมิและ

ตารางรายงาน 
 

 
 

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย  : DSS   
http://lst.nectec.or.th/rmutl_dss/login.php 

    เป็นเครื่องมือช่วยสร้างรายงานข้อมูลโดยแสดงผลการรายงานในรูปแบบจ านวนตัวเลข 
แผนภูมิเปรียบเทียบ และรายการข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัยของผู้บริหารในการวาง
ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัย   (username: dss-user  password: 1234) 

 

 

https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/persons/ProgressHome.php
http://lst.nectec.or.th/rmutl_dss/login.php
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5. ระบบสืบค้นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  https://hrd.rmutl.ac.th/searching  
    เป็นเครื่องมือและช่องทางส าหรับให้ทุกภาคส่วนสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของ มทร.ล้านนา โดยแสดงจ านวนผลงานจ าแนกได้ดังนี้ 1) คณะ/สถาบัน 2) พ้ืนที่ 3) ตามปีที่
ส าเร็จ และรายการผลงาน อีกทั้งแสดงข้อมูลรายละเอียดแบบรายผลงาน เช่น ชื่อเรื่องนักวิจัย(เจ้าของ) 
ผู้ร่วมงาน และบทคัดย่อ เป็นต้น นอกจากนั้นส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกข้อมูล  (Export Data) ใน
รูปแบบ CSV เพ่ือนาเข้าข้อมูล (Import Data) ผ่านเครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย (IRDC) สู่การ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ของศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. สอดรับกับการเชื่อมโยง
ระบบ DSpace ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมช่องทางการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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6. ระบบรับและประเมินบทความ  
     เป็นเครื่องมือและช่องทางในการรับและประเมินบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
CRCI ผ่านระบบออนไลน์  โดยจ าแนกเป็นประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถ
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาบทความผ่านในระบบและแจ้งผลการพิจารณาไปยังนักวิจัยได้ทันทีด้วยระบบ
อัตโนมัติ  (Auto Email) 

7. ระบบรับผลงานเข้าประกวด   
    เป็นเครื่องมือและช่องทางในการรับผลงานเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการ  CRCI ซึ่ง
จ าแนกออกเป็นประเภทสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และสร้างสรรค์ โดยใช้งานและผู้ดูแลระบบเข้าถึงข้อมูลการ
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทันทีหลังจาก 
 ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ ได้ใช้สารสนเทศจากทั้งสองแหล่งข้างต้นในการบริหารงานวิจัยของ
คณะฯ  พบว่าหัวข้องานวิจัยของบุคลากรในคณะยังกระจัดกระจายไม่สอดคล้องกับความส าเร็จตามจุดเน้น 
และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นเอกลักษณ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ  ภูมิปัญญาล้านนา       
ในการนี้คณะจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
คณะ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม กรอบชุดวิจัยภายใต้
ภูมิปัญญาล้านนา  “ตลาดสิบหมู่ล้านนา” เป็นการเพ่ิมมูลค่าการออกแบบตามแนวทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
(2.1-1-01)  
 
2.1–1–01 หน้าเว็บไซต์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ลิงค์ไปยังระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หน้าเว็บไซต์   
http://hrd.rmutl.ac.th/ms/reports/dss.php  หน้าเว็บไซต ์ http://rdi.rmutl.ac.th/    
 

 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
             - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
             - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

- มีห้องปฏิบัติการเพ่ือท างานวิจัยของคณะ  และห้องปฏิบัติการในส่วนของสาขาที่ใช้
สนับสนุนการท าวิจัย ทั้ง 2 ที่ตั้งทั้งที่เจ็ดยอดสามสาขา  ที่ห้วยแก้วในส่วนของสาขา
สถาปัตยกรรม  อีกท้ังในระดับสาขายังมีห้องปฏิบัติการที่มีทรัพยากรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการงานสภาพแวดล้อม Lab เพ่ืองานวิจัยสภาพแวดล้อมทาง

http://rdi.rmutl.ac.th/
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สถาปัตยกรรม  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอัญมณีและโลหะในงานเครื่องประดับ ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางด้านวัสดุศาสตร์  ห้องปฏิบัติงานพร้อมด้วยอุปกรณ์เพ่ืองานสร้างสรรค ์ 
(2.1-2-01)  

- หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา (RMUTL Art and Cultural Center  RACC) เป็นอาคารที่ใช้ในการแสดง
นิทรรศการศิลปะ เป็นสถานที่รองรับศิลปิน นักออกแบบ ฯลฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เก็บรักษาและจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการจัด
แสดงนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (2.1-2-02) 

- คณะมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการส าหรับสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
ได้รวบรวมผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์และบุคลากรของคณะ  วารสารวิชาการ
ด้านการวิจัย  หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์  ไว้ใน
ห้องสมุดของคณะ และของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเป็นที่รวบรวมแหล่งอ้างอิงงานวิจัยจาก
หลากหลายฐานข้อมูลในหมวดหมู่   E-REFERENCE DATABASE  ที่มี ให้บริการบน
เว็บไซต์ห้องสมุด  http://library.rmutl.ac.th/ ไว้ในห้องสมุดของคณะ  และของ
มหาวิทยาลัย  (2.1-2-03)   

- คณะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก โดยติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และ 
WiFi เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตลอดจน
การติดต่อสื่อสาร  และระบบรักษาความปลอดภัยในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย มีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานอ านวยความสะดวกใน
การใช้เครื่องมือตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัย โดยการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของแต่
ละระดับเพ่ือความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล ต้องลงทะเบียนเข้าใช้บริการเท่านั้นที่
สามารถเข้าดูข้อมูลได้   ตลอดจนมีเครื่องมือ มีระบบสารสนเทศวิจัยเพ่ือใชในการบริหาร
งานวิจัยที่ประกอบดวยขอมูลขาวสาร เชน ขอมูลงานวิจัย  ขอมูลชุดโครงการวิจัย  แหลง 
ทุนวิจัย  เอกสารเผยแพรดานงานวิจัย ฐานขอมูลวารสารทางวิชาการ ตลอดจนขอมูล
เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการวิจัย  https://hrd.rmutl.ac.th ซึ่งระบบ
ดังกล่าวมีการักษาควาปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ RMUTL Sign on ตรวจสอบสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลก่อนเข้าใช้งานระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลในการป้องกันข้อมูลสูญ
หายทั้งในการส ารองข้อมูลบนเครือแม่ข่ายและหน่วยความจ าภายนอก   

- นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยและคณะไดมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่
ครอบคลุมขอมูลข่าวสาร  ดังนี้ ขอมูลด้านแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน    ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและ
ผลงานที่ผานมา  ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและ
การประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูล การสนับสนุนของ

http://library.rmutl.ac.th/
https://hrd.rmutl.ac.th/
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สถาบันในการเผยแพรผลงาน  ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการ
น าผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรคไปใชประโยชน์ ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติ อ่ืนๆ ของสถาบันที่ เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค ในระบบ 
https://datacenter.rmutl.ac.th   (2 .1 -2 -04)  มีการติดตั้ ง อุปกรณ์ เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  เช่น ตู้เก็บสารเคมีประเภทระเหยได้  ถัง
ดับเพลิง   กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมงานสร้างสรรค์  ในการนี้คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
ทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ  “RMUTL Art Inrernation Worksshop 2018” 
ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2561 อบรม
เชิงปฏิบัติงานงานศิลปะสร้างสรรค์  โดยเครือข่ายศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาจารย์ ศิลปิน
อิสระ กิจกรรมที่ 2 : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดงานนิทรรศการ Art Exhibition 
RMUTL International Workshop 2018 และจัดแสดงผลงาน ถึงวันที่  9 มีนาคม 
2561 ณ หอนิทรรศการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  (2.1-2-05) 

- โครงการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์  เพ่ือจัดท าสูจิบัตรและสื่อสิ่งพิมพ์ผลงาน
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ร่วมกับ 3 มทร. ศิลปินแห่งชาติ  ศิลปินนานาชาติ  ศิลปินอิสระ 
คณาจารย์อุดมศึกษาทั่วประเทศและศิษย์เก่า ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 2 0 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  

- จัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทัศนศิลป์  
วันที่  1 – 31 พฤษภาคม 2561   ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะ ด้านวิชาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณาจารย์ในคณะ  (2.1-2-06)    

- ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ (2.1-2-07)  เช่น 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  ประปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 20 – 21 
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ  “สถาปัตย์กระบวนทัศน์ ประจ าปี พ.ศ.2560” 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน และการประชุมวิชาการระดับชาติ “เถรวาท
ในเอเชียอาคเนย์ : ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ.2560” 
ในวันที่ 11  พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)  

 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 
3 และการประชุมระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"  ระหว่างวันที่  25 -
28 เมษายน  2561 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 80 
 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13  
ระหว่างวันที่7 – 10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

 
2.1-2-01 ภาพห้องปฏิบัติงานวิจัยคณะ   ห้องปฏิบัติงานวิจัยสาขา  ห้องปฏิบัติการงานสภาพแวดล้อม  

Lab เพ่ืองานวิจัยสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
2.1-2-02 ภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  RMUTL Art and Cultural Center RACC) 
2.1-2-03 ภาพห้องสมุด 
2.1-2-04 เว็บไซต์  http://hrd.rmutl.ac.th   http://datacenter.rmutl.ac.th 
2.1-2-05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 – 17  
  กุมภาพันธ์ 2561 
2.1-2-06 การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ “นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด”  ครัง้ที่ 13 
2.1-2-07 เอกสารสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และคณาจารย์ของคณะ
ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์ ได้แก่  

1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม  จ านวน 11  โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  2,523,600 บาท 

2. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  จ านวน 2  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  397,500 บาท 

3. เงินอุดหนุนทุนวิจัย RMUTL OTOP Mentor’61  ภายใต้โครงการ “การศึกษาเชิงบูรณาการ
ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ  6 จังหวัด”  จ านวน 53  โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น  2,542,000 บาท 

โดยผลส าเร็จของการสนับสนุนทุนวิจัย จากโครงการวิจัยที่เสนอในปี งบประมาณ พ.ศ.  2560 สรุป
เป็นภาพรวม ดังนี้  

1) สร้างองค์ความรู้สาขาต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาพัฒนาประเทศ 

2) สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อขอจดสิทธิบัตรหรือรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ  

http://hrd.rmutl.ac.th/
http://datacenter.rmutl.ac.th/
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4) พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนนักวิจัยรุ่นใหม ่ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในคณะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
9) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 
2.1–3–01   ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2561 
2.1–3–02   ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย  RMUTL OTOP Mentor’61  
 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะฯ  ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย ในเรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์
งานวิจัย   (2.1-4-01)  ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนฯ จ านวน 200,000  
บาท (2.1-4.02) 

ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ  
“RMUTL Art Inrernation Worksshop 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติงานงานศิลปะสร้างสรรค์  โดยเครือข่ายศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาจารย์ ศิลปินอิสระ กิจกรรมที่ 
2 : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดงานนิทรรศการ Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018 
และจัดแสดงผลงาน ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอนิทรรศการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
งบประมาณท้ังสิ้น  700,000 บาท  (2.1-2-05)  

ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสู่
สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยจากหลากหลายสถาบัน (2.1-02-07)  
 
2.1–4–01   หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และ 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ 
  ตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย  
2.1–4–02   แผนงบประมาณที่คณะสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
   คณะฯ มีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มุ่งเน้น
ให้อาจารย์และบุคลากร มีศักยภาพในการท าวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมได้ 
ทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา การแจกเอกสารหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การ
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์และนักวิจัย 
การส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัย การจัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และ
ผลงานคุณภาพเป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยงหรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ฯลฯ โดยในปีการศึกษา 
2560 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย โดยการแจกคู่มือนักวิจัย ในเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย
แก่บุคลากรในคณะฯ  (2.1-5-01) 

- ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและอ่านงานวิจัยที่น าเสนอ
ตลอดจนให้ค าแนะน าให้งานวิจัยมีคุณภาพ  (2.1-5-02) 

- สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย โดยจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
ให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย   
(2.1-4-01) 

- บุคลากรในคณะร่วมประชุม โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ” จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561  
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  และร่วมรับฟังแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (วช.) 
ประจ าปี 2562  (2.1-5-03) 

-     ได้เผยแพร่เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรในคณะและผ่านเว็บ
ไซดอี์กช่องทางหนึ่ง http://www.kmarts.rmutl.ac.th/forum/index.php?topic=335.0   

- มีเอกสารแนวทาง/ระบบการส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน  และให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัย  (2.1-4-02) 

- ในปีการศึกษา 2560 ได้สนับสนุนให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ คือ 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม   
 การประชุมวิชาการระดับชาติ  “สถาปัตย์กระบวนทัศน์ ประจ าปี พ.ศ.2560” 

และการประชุมวิชาการระดับชาติ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์  : ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ.2560  

http://www.kmarts.rmutl.ac.th/forum/index.php?topic=335.0
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 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 
3 และการประชุมระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"   

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13   
    ในด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
กล่าวแนะน าในที่ประชุมบุคลากรของคณะ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์  
รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปรับรางวัล เป็นต้น ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะฯ 
ด าเนินการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี ้

- ราย ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ์  
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- ราย ผศ.ลิปกร  มาแก้ว คณะฯ แสดงการยกย่องผ่านสื่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และกล่าวแสดง
ยกย่องชื่นชมผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ  

 "รางวัลราชมงคลสรรเสริญ" ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปะ สาขา
ทัศนศิลป์  ประจ าปี  2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
15  กันยายน  2560 วันราชมงคล "มงคลแห่งพระราชา" 
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 ผศ.ลิปิกร มาแก้ว   เข้ารับรับรางวัล  Tawan Art & Culture Prize ครั้งที่ 2 
เนื่องในวันถวัลย์ ดัชนี โดย รับมอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์  ณ พิพิธภัณฑ์บ้านด า อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จังหวัด
เชียงราย  ในวันที่ 27 กันยายน 2560 

 
 
 
2.1–5–01   คู่มือนักวิจัย 
2.1–5–02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.1–5–03 โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยเพือ่ตีพิมพ์ในวารสารทาง 
  วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
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 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 คณะฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์กระบวนการของส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา 
ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดท าเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอรับความคุ้มครองน าไป
ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา การติดตามแก้ไขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การด าเนินการในการรักษาสิทธิ์
รายปีตลอดอายุความคุ้มครอง ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอนกระบวนการการด าเนินการยื่น
ขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ในงานทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้  

- ได้แจ้งมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์  ให้กับบุคลากรเพื่อปฏิบัติ (2.1-6-01)  

- มีค าชี้แจงและค าแนะน าในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://site.rmutl.ac.th/asset/download.html 

- ได้แจ้งให้บุคลากรในคณะได้ทราบถึง “คู่มือการยื่นจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญหา” ที่อธิบายถึง 
ขั้นตอน กระบวนการ การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิ์ในงานทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์บน
เว็บไซต์ https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวน์โหลด/copyrightbook.zip เพ่ือบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนั บสนุนให้น าผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐแ์ละผลิตภัณฑ์เ์ข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น 

- ในปีการศึกษา 2560 บุคลากรในคณะได้ด าเนินการในการรักษาสิทธิ์รายปีตลอดอายุความ
คุ้มครองงานอนุสิทธิบัตร จ านวน 3 เรื่อง คือ เลขที่อนุสิทธิบัตร 9906 เรื่องสูตรผสมของแผ่น
วัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา สูตรที่ 1  เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 9905 เรื่องสูตรผสมของแผ่นวัสดุ
ผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา สูตรที่ 2 และ เลขที่อนุสิทธิบัตร 9936 สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสม
จากข้ีเลื่อยไม้ยางพารา สูตรที่ 3  โดย รศ.ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา  (2.1-6-02)   

    นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่ได้รับอนุสิทธิบัตรที่ต่อยอดจาก
ผลงานวิจัย โดยวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยที่น าไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 
2.1–6–01   หนังสือแจ้งมาตรฐานขั้นตอนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ 
  การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1–6–02   หนังสือขออนุมัติงบประมาณค่าสนับสนุนงานอนุสิทธิบัตร รศ.ดร.ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา 
 
 
 

http://site.rmutl.ac.th/asset/download.html
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
นายสิทธิโรจน์   เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง/นางสาวจิรฉัตร  จันทร์แจ่ม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   lsitthiroj@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
จ านวน  2,542,000 บาท ภายนอก จ านวน 7,189,903.33 บาท รวมทั้งหมด จ านวน  9,731,903.33 บาท มี
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 129 คน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,472,000 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70,000 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,190,917.33 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,998,986 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 129 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 3 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

 
 
 

mailto:lsitthiroj@gmail.com
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศิลป์) 

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

  7,662,917.33 
= 71,616.05 บาท/คน 

107   
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

71,616.05 
x 5 = 5.00 คะแนน 

60,000 
 
ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 71,616.05  บาท/คน เท่ากับ  5.00   คะแนน  

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาศิลปกรรม) 

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

2,068,986 
= 94,044.82  บาท/คน 

22 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

94,044.82 
x 5 = 5.00 คะแนน 

25,000 
 
ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ  94,044.82   บาท/คน เท่ากับ 5.00  คะแนน  
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    =  5.00 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  5.00 
                                          คะแนน   5.00 + 5.00  =   5.00 
                                                            2  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 25,000 บาท 
วิทย์ฯ  60,000 บาท 

สังคมฯ 94,044.82  บาท 
วิทย์ฯ  71,616.05  บาท 

5.00 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 แบบสรุปงบประมาณวิจัย งบประมาณผลประโยชน์ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
ภายนอก ปีงบประมาณ 2561 

 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศิลป์) 

1. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ข้าวทองจินดา 45,000 อ.วัชรวุธ  พุทธิรินโน   
2. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ข้าวขวญัแก้ว 70,000 อ.วัชรวุธ  พุทธิรินโน   
3. โครงการออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกไข่นกกระจอกเทศ รา้นปาลิตาไข่วิจิตร 

40,000 อ.ภัทรกร  ออแก้ว  
 

4. โครงการออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภัณฑ์เครื่อง
หนัง ร้านต้นกล้าเครื่องหนัง 

40,000 อ.ภัทรกร  ออแก้ว  
 

5. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑเ์สื้อล้านนา
ประยุกต ์

35,000 
อ.สิฐพร   พรหมกุล
สิทธ์ิ  

 

6. การศึกษาและพัฒนาออกแบบบรรจภุัณฑผ์้ามดัย้อม 
P.Design ต.ป่าแดด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 

60,000 ผศ.อังคณา  จุตสิีมา  
 

7. การออกแบบผลิตภณัฑ์และพัฒนากระบวนการผลติ 
ผลิตภณัฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านกวน อ.หางดง  จ.
เชียงใหม่ 

45,000 
ผศ.รองรตัน์  ระมิงค์
วงศ์  

 

8. การพัฒนาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินพ้ืนบ้าน บ้านป่า
ตาลส าหรับผลิตภณัฑ์เตาน้ ามันหอมระเหย 

50,000 
ผศ.รองรตัน์  ระมิงค์
วงศ์  

 

9. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมกระบวนการสร้างสรรค์
งานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน เพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์ OTOP 
กรณีศึกษาบ้านน้ าต้น แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 

70,000 
นายกิติชัย   ระมิงค์
วงศ์  

 

10. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑผ์ลติภณัฑ์อุ่น
ใจสมุนไพร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

70,000 
ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์
สรศักดิ ์  

 

11. การออกแบบบรรจุภณัฑ์ มาสคอต ป้ายโฆษณาและส่วน
จัดแสดงสินค้าของผลิตภณัฑ์แปรรูปจากถั่วเหลืองตราป้าแห
ลง 

50,000 อ.จันทร์จิรา   นที  

 

12. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องเขิน กลุ่ม
อาชีพเครื่องเขินดอย 

60,000 อ.วรุต  มณมีาโรจน์  
 

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมบูรณส์ิ่งทอด้วย
เทคโนโลยีการตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ 

60,000 
ผศ.ญาณิศา  โกมลสิริ
โชค  
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
14. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโ์คมไฟล้านนา กลุ่ม
หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทราย จ.เชียงใหม่ 

50,000 อ.ปิยะนุช  เจดีย์ยอด  
 

15. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑส์ารสกัดจากหญ้า
หวาน ภายใต้แบรนด์ เอสติเวียร์เฮิร์บ จ ากดั 

65,000 อ.ขวัญพงษ์   สมมิตร  
 

16. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนาชัชฎาภรณ์เบ
เกอรี ่

75,000 
อ.ศศิธร   ทองเปรม
จิตต ์  

 

17. การออกแบบเว็บไซต์กลุ่มสะอาดผ้าฝ้าย อ.สันก าแพง จ.
เชียงใหม่ 

35,000 
อ.สิริกานต์   มีธัญญา
กร  

 

18. การออกแบบตราสญัลักษณ์และบรรจุภณัฑ์ชามดีี   
จ.เชียงใหม่ 

40,000 อ.ปิยะนุช   เจดีย์ยอด  
 

19. การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้
เฮือนหลวง มหาวรรณ์ 

55,000 อ.วราชัย  ขิงทอง  
 

20. การพัฒนาศักยภาพผลิตภณัฑไ์ม้สักจังหวัดแพร่ 60,000 อ.ธนิตพงศ์  พุทธวงศ์   
21. การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑส์ าหรับแม่และเด็กเพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

70,000 อ.พบสันต์  ติไชย  
 

22. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลาหู่เหลือง  ดอยม่อนล้าน 50,000 
ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์
พรชัย  

 

23. การออกแบบร้านขายพืชผักไฮโดรโฟนิคและบริการ
เครื่องดื่มในสวนผัด 

32,000 อ.สุรกานต์  จันทรวงค ์  
 

24. การวิจัยและพัฒนาบรรจภุัณฑ์กล้วยแปรรูปกลุม่สตรี
บ้านแม่กึ้ดหลวง 

50,000 
อ.ศิรินภา  พรมมา
แบน  

 

25. การออกแบบแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวบ้านหลวง 75,000 
อ.มณีกาญจน์  ไชย
นนท์  

 

26. โครงการออกแบบบรรจภุณัฑช์าดาวอินคา กลุ่มอินคาไร่
ชัชวาล 

40,000 นายภัทรกร   ออแก้ว  
 

27. การพัฒนาเนื้อดินสโตนแวร์เพื่อเป็นผลติภณัฑ์เซรามิกห
อมปรับอากาศ 

60,000 อ.ภาสินี  ศิริประภา  
 

28. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและพัฒนาบูธจดั
แสดงสินค้าของชนเผา่กระเหรี่ยง ต.บ้านหลวง   
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

50,000 
อ.ดุสิต   ทองเปรม
จิตต ์  

 

29. การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกจากไม้อัดใบหญ้า
แฝก กรณศีึกษาศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

50,000 
อ.ดุสิต   ทองเปรม
จิตต ์  

 

30. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์ชุมชน กลุ่มจักสานบ้านทุ่งยั้ว ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง  

35,000 อ.อรนุตฎฐ์  สุธาค า  
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
จ.เชียงใหม่ 
31. การสร้างอัตลักษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ 
ต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่ 

45,000 อ.กิติชัย  ระมิงค์วงศ์  

 

32. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่งบ้านจากเศษวสัดุ
ไม้ ของผู้ประกอบการกลุม่นายวิชาญ  บัวสา  ต.ป่าแป๋ อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ 

40,000 อ.ณภดล ณ เชียงใหม่  

 

33. การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทของไม้ตกแต่งบ้านจาก
เศษไม ้

40,000 อ.อนุชา   แก้วหลวง  
 

34. การออกแบบและพัฒนาของใช้ของตกแต่งบ้านจากเศษ
วัสดุโลหะเหลือใช้จากการท างานเหล็กดัด 

35,000 อ.ธรรมนูญ  นลิวรรณ  
 

35. การออกแบบและพัฒนาของใช้ของตกแต่งบ้านจากเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

30,000 อ.ธรรมนูญ  นลิวรรณ  
 

36. การออกแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงบนบรรจภุณัฑ์ มาส
คอค และส่วนจดัแสดงสินค้าของผลิตภณัฑ์แบลค็นัทแอด
ปาย 

45,000 อ.จันทร์จิรา  นที  

 

37. โครงการออกแบบช้ันแสดงสนิค้าเคลื่อนทีส่ าหรับ
ผลิตภณัฑ์ชามีดี  จ.เชียงใหม ่

35,000 อ.ภัทรวดี   ธงงาม  
 

38. การออกแบบแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวตามเส้นทาง
รถไฟสายเหนือ 

70,000 
อ.รินรดา  สันติ
อาภรณ ์  

 

39. การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น กลุ่มหัตถกรรมงานจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่งยั้ว   
ต.กึ้ดช้าง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

55,000 รศ.วาสนา  สายมา  

 

40. การออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่เพือ่สุขภาพของบ้านหลวง
โหล่งขอด 

45,000 
อ.มณีกาญจน์  ไชย
นนท์  

 

41. โครงการออกแบบบรรจภุณัฑพ์ระสกลุล าพูนนครหรภิุญ
ไชย กลุ่มสิสาหกจิชุมชนมหาวัน 

45,000 อ.ภัทรกร   ออแก้ว  
 

42. โครงการออกแบบบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก
สมุนไพร  กลุ่มทองเพียรสมุนไพร 

40,000 อ.ภัทรกร  ออแก้ว  
 

43. การออกแบบป้ายสินค้าและบรรจุภณัฑเ์พื่อส่งเสริม
ภาพลักษณผ์ลิตภณัฑ์แผ่นรองข้อมืออเนกประสงค์กลุ่มแม่
แจ่ม  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 

35,000 อ.ภัทรวดี  ธงงาม  

 

44. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง
บ้านจากเศษผา้ชนเผ่า กรณีศึกษา ร้าน 

35,000 อ.ขวัญพงษ์  สมมิตร  
 

45. ออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์หมูยอและพัฒนาบูธจัด 30,000 อ.ธาดา  เสนานัย   
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
แสดงสินค้า 
46. การพัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลไม้แปรรูปเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑส์ินค้า OTOP 

50,000 อ.ธัญญาภักดิ์   ธิเดช  
 

47. การออกแบบบรรจุภณัฑ์ของที่ระลึกผลติภณัฑ์ OTOP 
กลุ่มรักษ์ศลิป์ไทย 

40,000 อ.ธัญญาภักดิ์   ธิเดช  
 

48. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดินส าหรับกลุม่
งานปั้นดิน 

50,000 อ.สมชาย  บุญพิทักษ์  
 

49. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑส์ าหรับบรรจุขนม
ทองพับของกลุ่มส่งเสริมและผลติขนมทองพับ  
ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 

30,000 อ.อริสา  สุยะปัน  

 

50. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑส์ าหรับบรรจุ
ข้าวสาร ของกลุ่มส่งเสริมและผลิตข้าวหอมมะลิ 105 บ้าน
แม่ระวาน ต.ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก 

30,000 อ.อริสา  สุยะปัน  

 

51. การพัฒนาบรรจุภณัฑเ์นื้อวัว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโป่ง
แดงบีฟ เพื่อการส่งเสริมด้านการตลาด 

60,000 อ.กัณฑ์อเนก  เรไร  
 

52. การพัฒนความพรุนตัวของวัสดุเซรามิก เพื่อผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ขัดถูชนิดสบู่เจล กรณศีกึษาวิสาหกิจ Lantna 
Herbs  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

237,300 อ.กิตติชัย  ระมิงค์วงศ ์   

53. การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าสิ่งทอให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 

325,000 
ผศ.ญาณิศา  โกมลสิริ
โชค 

  

54. การสร้างสื่อมลัตมิีเดยีฐานข้อมูลของวัดส าคญั 9 แห่งใน
เมืองเชียงใหม่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

211,200 ผศ.ถาวร   ฝั้นชมภ ู   

55. การออกแบบบ้านพักนักท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบเรือน
ชาวม้ง กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 

341,800 
อ.สิทธิโรจน์   
เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

  

56. การศึกษาและพัฒนาวิธีการตกแต่งผลติภณัฑ์ผ้าแบบ
ล้านนาในรูปแบบร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์ 

273,000 อ.รติรส   บุญญะฤทธ์ิ   

57. การพัฒนาการแก้ปัญหาการเช่ือมรอยร้าวงานขึ้นรูป
เซรามิกด้วยใยแก้วและเคลือบไฟต่ าส าหรับผู้ประกอบการ
เซรามิก 

251,800 
อ.ธานี  อดิศัยพัฒนะ
กุล 

  

58. การศึกษาอัตลักษณล์้านนาสูก่ารออกแบบเครื่องประดับ
เซรามิก 

194,000 อ.อภิญญา   วิไล   

59. การวิจัยประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลติ
ยาสูบ เพ่ือพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์เซรามิกส าหรับส่งเสริมการ
ขาย กรณีศึกษาแหล่งเรยีนรู้บ้านแม่ผาแหน  อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

240,000 อ.กิติชัย  ระมิงค์วงศ์   
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
 
60. ศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อน าภาพลักษณ์
ผู้ประกอบการสิ่งทอ ภายในจังหวดัเชียงใหม่ 

279,500 อ.สืบสกลุ  ช่ืนชม   

61. โครงการออกแบบจัดแสดงและผลติสื่อประชาสมัพันธ์
ให้กับพิพิธภัณฑ์บ้านหลวงโหล่งขอด 

130,000 
อ.มณีกาญจน์  ไชย
นนท์ 

  

62. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผู้สูง
อาบุ กรณีศึกษา อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ่

40,000 อ.วรุต  มณมีาโรจน์   

63. พัฒนาสูตรส่วนผสมเคลือบเถา้ลอยถ่านหินลิกไนต์ เผา
อุณหภูมสิูง ส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกสโตนแวร์ 

270,000 
ผศ.ไพบูลย์   หล้า
สมศร ี

  

64. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมอืนจริงในป้ายให้ข้อมูล 
กรณีศึกษาสวนสตัว์เชียงใหม่ 

127,500 
อ.ฐปนนท์  สุวรรณ
กนิษฐ์ 

  

65. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑจ์ักสานด้วยนวัตกรรมสร้างสรรคต์ามหลักการย
ศาสตร์ส าหรับผู้สูงอายุ 

277,984 
ผศ.เยาวนาถ   
นรินทร์สรศักดิ ์

  

66. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์แคบหมูวไิลเชียงใหม ่

231,000 อ.ภัทรกร  ออแก้ว   

67. การพัฒนากระบวนการผลติและบรรจุภณัฑ์แปรรูปจาก
หมูร้านหมูอร่อยด ี

231,000 อ.ภัทรกร  ออแก้ว   

68. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเ์พื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑผ์ลไม้อบแห้ง  กรณีศึกษา :  กลุ่มแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตรบ้านท่าล้อ  จ.เชียงใหม่ 

160,500 อ.รัชฎาพร   ใจมั่น   

69. โครงการแนวทางการยกระดบัสิ่งปลูกสร้างในเขต
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เพื่อรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดล้านนา 

333,133.33 
ผศ.สืบพงศ์   จรรย์สืบ
ศร ี

  

70. การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารทางหลังคา
แผ่นโลหะและวัสดุฉนวนกันความร้อนกับการลดการใช้
พลังงานระบบปรับอากาศ 

109,200 
อ.นที  สัมปุรณะพันธ์ 
อ.สุรกานต์  จันทรวงค ์

  

71. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา
พื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการบริหารจดัการและทัศนคติ
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

977,000 อ.กิติชัย  ระมิงค์วงศ์   

รวม 7,662,917.33 
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาศิลปกรรม) 

1. โครงการศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อการใช้
จิตรกรรมฝาผนังเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

1,998,986 
 

อ.สิริรญัญา  ณ เชียงใหม่ 
อ.วุฒิพร   ธูปเพ็ง 

 

 

2. ศึกษาและพัฒนารูปแบบภาพจติรกรรมลายค าน้ า
แต้ม พุทธประวัติ ประสตูิ ตรสัรู้ และปรินิพพาน :  
อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ ต.วัดจันทร์   
อ.กัลยาณิวัฒนา  จ.เชียงใหม่ 

35,000 ผศ.ลิปิกร   มาแก้ว   

3. ศึกษาและพัฒนารูปแบบงานลายค าพระพุทธเจา้ 28 
พระองค์ : ใช้ประดับพระอโุบสถวัดจันทร์  ต.วัดจันทร์ 
อ.กัลยาณิวัฒนา  จ.เชียงใหม่ 

35,000 อ.วิทยา   พลวิฑูรย์   

รวม 2,068,986 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
นายสิทธิโรจน์   เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   lsitthiroj@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 
 
ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 
จ านวน 65 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน จ านวน 28 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 2 เรื่อง ค่า
น้ าหนักค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 24 เรื่อง 0.80 จ านวน 4 เรื่อง และ ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 7 เรื่อง  ผลรวม
ค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 31  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 

จ านวน 31 เรื่อง โดยเป็นผลงาน ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 7 เรื่อง  และค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 24 เรื่อง  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 28.2 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
   

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศิลป์) 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์

ท่ีตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 ผศ.อังคณา  จุติสีมา การผลิตกระดาษถุงชาจากเยื่อสา 

2 0.20 ผศ.เยาวนาถ  
นรินทร์สรศักดิ์ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยผสมขิง 
ป่าฝาง ล าพูน 

3  0.20 อ.สิฐพร พรหมกุล
สิทธิ์ 
อ.รัชฎาพร  ใจมั่น 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
ปลอดภัย กรณีศึกษากลุ่มข้าวปลอดภัย 
กรณีศึกษากลุ่มข้าวปลอดภัย  บ้านป่าจี้ 
อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ 

4  0.20 อ.ภัทรกร   ออแก้ว การออกและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าผลไม้
สด กรณีศึกษา กลุ่มบ้านหลวง  อ.พร้าว   
จ.เชียงใหม่ 

mailto:lsitthiroj@gmail.com


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 98 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

5  0.20 อ.ภัทรกร  ออแก้ว การออกแบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ล าไย
อบแห้งเนื้อสีทอง  กรณีศึกษา กลุ่มสตรี
แม่ปั๋ง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ 

6  0.20 อ.สิฐพร   
พรหมกุลสิทธิ์ 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
แคบหมู กรณีศึกษาร้านถมวดีแคบหมู   
จ.แพร่ 

7  0.20 อ.สิฐพร   
พรหมกุลสิทธิ์ 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชมรมอนุรักษ์
สมุนไพรถ้ าเชียงดาว  ต.เชียงดาวอ.
เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

8   0.20 อ.รติรส   
บุญญะฤทธ์ิ   

การศึกษาและออกแบบเสื้อผ้าโดย
แนวคิดจากวัฒนธรรมชาวไทลื้อจังหวัด
ล าปาง ส าหรับกลุ่มเย็บผ้าบ้านเวียง
สวรรค์” 

9 0.20 อ.สืบสกุล   
ชื่นชม   

การศึกษาเพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมองค์
ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนา
สร้างสรรค์ และ ออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น 

10  0.20 ผศ.ไพบูลย์   
หล้าสมศรี 

ศึกษาและออกแบบเตาเผาแบบ
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
หมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุง 

11  0.20 อ.เจษฎา  สุภาศรี การจัดท าสื่อเผยแพร่งานวิจัยแบบ
พิพิธภัณฑ์เสมือน เรือนพื้นถิ่นในลุ่มน้ า
น่านตอนบน 

12 0.20 ผศ.สืบพงศ์  
จรรย์สืบศรี 
อ.อิศรา  กันแตง 

อัตลักษณ์ตั้งถิ่นฐานและเครื่องเรือนพื้น
ถิ่นในลุ่มน้ าน่านตอนบน 

13 0.20 อ.ศุภชัย    ชูศรี การก่อรูปและพัฒนาการของการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนจีนโพ้นทะเลในเขต
ก าแพงเมืองเก่าสงขลา 

14 0.20 อ.กาญจนา    
ปะทะนมปีย์ 

การเปรียบเทียบวัสดุผนังของอาคาร
ทางพุทธศาสนาท่ีมีผลต่อการถ่ายเท
ความร้อน กรณีศึกษา : วัสดุผนัง
ประเภทไม้, ก่ออิฐฉาบปูน,กรุแผ่นเงิน 

15  0.20 อ.ชญาดา  
วาณิชพงษ์ 

การศึกษาค่าการสะท้อนของแสงธรรมชาติ
จากผืนทราย และความนา่สบายทาง
สายตาของมนุษย์ในอาคารทางพุทธศาสนา 
กรณีศึกษา อาคารวิหารโถงล้านนา 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 99 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

16  0.20 อ.ปิยะนุช   
เจดีย์ยอด 

แนวทางการออกแบบและพัฒนา
เฟอร์นิเจอร์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

17  0.20 อ.ภาณุพงศ์ 
จงชานสิทโธ 
รศ.วันชัย  เพี้ยมแตง 

ลวดลาย : งานพุทธศิลป์บนหน้าหมอน
แม่แจ่ม 

18 0.20 อ.ภาณุพงศ์ 
จงชานสิทโธ 
รศ.วันชัย  เพี้ยมแตง 

ซ่ินตีนจกแม่แจ่ม : ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การออกแบบและกรรมวิธีการทอ 

19  0.20 อ.ภาณุพงศ์ 
จงชานสิทโธ 
รศ.วันชัย  เพี้ยมแตง 

ผ้าทอกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ : อัต
ลักษณ์อันทรงคุณค่าแห่งเมืองแม่แจ่ม 

20  0.20 อ.อรนุช    ค าแปน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
และแรงกดทับส าหรับการเดินรอยร้อน
บนปกแฟ้มผ้าไหมด้วยเครื่องพิมพ์ร้อน
ระบบไฮโดรลิกซ์ 

21  0.20 อ.ตยานิตย์ 
มิตร์แปง 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับจากเศษไม้ กรณีศึกษา
เฮือนสล่านัน จ.เชียงใหม่ 

22 0.20 อ.ฐปนนท์ 
สุวรรณกนิษฐ์ 
อ.เกษตร  แก้วภักดี 

การออกแบบรายการเอ็ดดูแทนเมนท์
เชิงช่างส าหรับไอพีทีวี 

23 0.20 ผศ.เพ็ญศรี  
จุลกาญจน์ 
อ.เกษตร แก้วภักดี 
รศ.สุรพล  มโนวงศ์ 

การออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อการ
โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวผจญภัย  
ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

24  0.20 ผศ.ตยานิตย์ มิตร์
แปง 
อ.สุพจน์  ใหม่กันทะ 

การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน บ้านแม่ย่อย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายโอกาสทาง
ธุรกิจ  

25 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้ วย หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารท าง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

0.40 อ.ธาดา   เสนานัย “The Factors Afterting Mobile 
Learning Acceptance on 
University Student Case study of 
International Business 
Management department, 
RMUTL”. IACBE 2017 University of 
Sultan Zainal Abidin (Gong Badak 
Campus) KH 04. Malaysia. 
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26 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 อ.อรนุช   ค าแปน 
อ.พบสันต์   ติไชย 
อ.พัชราภา   
ศักดิ์โสภิณ 

การศึกษาอัตราส่วนของผงสีธรรมชาติ
ส าหรับการพิมพ์ระบบสกรีนบนวัสดุ
ประเภทผ้า 

27  0.60 อ.กาญจนา 
ปะทะนมปีย์ 

วัสดุผนังอาคารพุทธศาสนาท่ีมีผลต่อ
การถ่ายเทความร้อนไม้  ผนังก่ออิฐฉาบ
ปูน และผนังกรุแผ่นเงิน 
 

28  0.60 อ.ชญาดา  
วาณิชพงษ์ 

การสะท้อนของแสงธรรมชาติจากลาน
ทราย และความน่าสบายทางสายตา
ของมนุษย์ในวิหารโถงล้านนา 
 
 
 

29 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ .อ . หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 
 

0.80 อ.อรนุช   
ค าแปน 

การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวส าหรับ
งานดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านขามสุ่มเวียง  
อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ 
 

30 0.80 รศ.ตระกูลพันธ์   
พัชรเมธา 

ศิลปะเชิงสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับชุมชน
เมาะหลวง ชุมชนห้วยคิง และชุมชน
หางฮุงในต าบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.
ล าปาง 

31 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นาน าชาติ ท่ี ป ร ากฏ ใน ฐานข้ อมู ล ระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณ ะก รรมก ารก ารอุ ด ม ศึ ก ษ า  ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  
 

1.00 อ.จุรีพร   เลือกหา 
อ.ภัทราวดี   ธงงาม 

Relearning the practice of 
managing an undergraduate 
program : a learning lesson from 
a Thai institution 

32 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 อ.วีรพจน์ 
การคนซ่ือ 

โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
จัดท าแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
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33  1.00 อ.รัชฎาพร ใจมั่น การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผลไม้
อบแห้ง กรณีศึกษา : กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ  
จ.เชียงใหม่ 

34  1.00 อ.ภัทรกร ออแก้ว การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แคบหมูวิไลเชียงใหม่ 

35  1.00 อ.ภัทรกร ออแก้ว การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูร้าน
อร่อยด ี

36  1.00 อ. สิริรัญญา   
ณ เชียงใหม่   
รศ.ตระกูลพันธ์  
พัชรเมธา 

การศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อ
การใช้จิตรกรรมฝาผนังเพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม-กรณีศึกษาชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 
คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
37 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 ผศ.บุญรัตน์    
ณ วิชัย 

วัดพระธาตุหนองจ๋องค า 

38 0.20 ผศ.ธานี   
อดิศัยพัฒนะกุล 

ท่ีสุดของหัวใจ 

39 0.20 อ.ปิยะนุช    
เจดีย์ยอด 

ธรรมชาติล้านนา 

40 
 

0.20 ผศ.บุญรัตน์    
ณ วิชัย 

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ล้านนาบ้าน
จุ้มเมืองเย็น 

41 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

0.40 ผศ.บุญรัตน์    
ณ วิชัย 

ล้านนาอิมเพรสชั่นนิสม์ 

42 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 อ.สุดธิดา  น่ิมนวล 
 

การศึกษาแนวทางการสร้างแฟ้ม
ภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในอุโบสถ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

43  0.60 ผศ.ญาณิศา   
โกมลสิริโชค 

การพัฒนาผลิตภัณฑืสิ่งทอจากผ้าทอ
กะเหรี่ยงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของอ าเภอ
ดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ 

44  0.60 อ.ภาณุพงศ์  
จงชานสิทโธ 

การศึกาอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เครื่องประดับเงิน 

45  0.60 อ.ฐปนนท์   
สุวรรณกนิษฐ์ 

การออกแบบเกมการ์ด เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบ
สื่อสาร 
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46  0.60 อ.มณีกาญจน์  
ไชยนนท์ 

การออกแบบภาพยนตร์สารคดี เรื่อง 
“โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ” 

47  0.60 อ.เกษตร  แก้วภักดี การออกแบบลวดลายท่ีได้รับแรง
บันดาลใจจาก  “แมลงมวนหน้ากาก” 

48  0.60 อ.พบสันต์   ติไชย การออกแบบและพัฒนาชุดกล่อง
ต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

49  0.60 อ.ปิยะนุช    
เจดีย์ยอด 

การออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะ
รับประทานอาหารอเนกประสงค์
รูปแบบล้านนาประยุกต์ 

50  0.60 อ.อรนุช  ค าแปน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์สปา นารียา 

51  0.60 อ.ขวัญพงษ์    
สมมิตร 

การออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริง
ส าเร็จรูป 

52  0.60 ผศ.เพ็ญศรี  
จุลกาญจน์ 

การออกแบบไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่ง
กายสุภาพเข้าวัดกับกล่มุเป้าหมายวัยรุ่น
โดยใช้การน าเสนอแบบตลก 

53  0.60 อ.จันทร์จิรา นที การออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือน
จริง เรื่องการละเล่นของเด็กไทย 

54  0.60 อ.รินรดา  
สันติอาภรณ์ 

การออกแบบกราฟิกส าหรับ “สองแถว
แอปพลเิคชัน่”ให้ข้อมูลรถโดยสาร
ประจ าทางในจังหวัดเชียงใหม่ 

55  0.60 อ.รัชฎาพร ใจมั่น,  
อ.ปลูกเกษม  
ชูตระกูล  
อ.พัชราภา  
ศักด์์โสภิณ 

นวัตกรรมสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์มีกลิ่น 
หอม 

56  0.60 รศ.สุรพล มโนวงศ์ “โบเก้” วงปรากฏของภาพท่ีอยู่นอก
ระนาบโฟกัส การสร้างสรรค์งานศิลปะ
ในภาพถ่าย 

57  0.60 อ.สิริกานต ์ 
มีธัญญากร 

ออกแบบหนังสือภาพความเป็นจริง
เสรมิ เรื่องม้าในปา่หิมพานต์ 

58  0.60 รศ.วาสนา   สายมา โคมไฟรังนก 
59  0.60 รศ.วาสนา   สายมา งอบ 
60  0.60 ผศ.ญาณิศา   โกมล

สิริโชค 
ผ้าทอใยผสมจากเส้นใยขนแกะและเส้น
ใยไหมอีรี่ 

61  0.60 อ.สืบสกุล  ชื่นชม ผลงานเรื่อง “การน าทุนทางวัฒนธรรม
องค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนา
สร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์” 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

62  0.60 รศ.ตระกูลพันธ์   
พัชรเมธา 

ผลงานเรื่อง “การน าทุนทางวัฒนธรรม
องค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนา
สร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์” 

63 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 ผศ.เยาวนาถ   
นรินทร์สรศักดิ์ 

TAO-TONG  

64 
 

0.80 ผศ.เยาวนาถ   
นรินทร์สรศักดิ์ 

FES : Folding ECO Stand 

65 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู Untitled 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 31   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาต่อ 
110   

 
วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศลิป์) 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

31 
 x 100 =  28.18 % 

110 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

28.18 
x 5 = 4.70 คะแนน 

30 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุล0อาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

1 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 อ.ศิริกัลยา  โชติมณี การก้าวสู่สถานะใหม่ในภาวะ

เดิม 

2 

 0.60 อ.เปศล  อัศวปรมิตชัย การศึกษาและสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมความสัมพันธ์
ของวัตถุเบญจรงค์และรูปทรง
อิสระ 

3 
 0.60 อ.อนุสรณ์   คาบเพชร การศึกษาและสร้างสรรค์เพื่อ

พื้นท่ีและเวลาในศิลปะดิจิตอล 

4 
 0.60 อ.วุฒิพร  ธูปเพ็ง ต้นแบบภาตจิตรกรรมคน

เหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสี
ด าและสีขาวบนผ้าจีวร 

5 
 0.60 อ.ไกรสร  วิชัยกุล มนุษย์-สัญลักษณ์แห่งความ

เสื่อมสลาย 

6 
 0.60 อ.ชัยวัฒน์  ค าฝั้น วาดเส้นสร้างสรรค์-พลังความ

เคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิม
พานต์ 

7 
 0.60 อ.ทวิชนม์  ชมทวีวิรุตม์ การสร้างสรรค์จิตรกรรม “ 

อยู่กับความรัก” 
8 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ 
1.00 อ.ไกรสร    วิชัยกุล The virtuous King 

9  1.00 อ.ไตรรัตน์  ปัตตะพงษ์ The Beloved King 
10 1.00 ผศ.ชัยวัฒน์   ค าฝั้น Dynamic Movement of 

Nogas 
11 1.00 อ.ธีรยุทธ์   อินทร์แก้ว Blue Plants 2 
12 1.00 ผศ.ประเสริฐ  วรรณรัตน์ Varee Kunjorn 
13 1.00 อ.พัชรินทร์   มีลาภ @My Home_2016 
14 1.00 ผศ.ลิปิกร  มาแก้ว His Majesty’s spirit in His 

journey to heaven 1 
15 1.00 อ.วุฒิพร  ธูปเพ็ง Naga unjust – goodness 

No.1 
16  1.00 อ.สุภาวิตา   สุดอ่อน My Mind 
17  1.00 อ.ไตรรัตน์  ปัตตะพงษ์ Jamjuree 
18  1.00 อ.ศิริกัลยา  โชติมณี Similar to Emptiness of 

Relationship 1 
19  1.00 อ.พัชรินทร์  มีลาภ Untitled 
20  1.00 อ.นิติพล   เล่าย้าง Thawan Duchanee 
21  1.00 ผศ.ลิปิกร  มาแก้ว Pathapee Kam Suan 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุล0อาจารย์ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ 

22  1.00 อ.ไกรสร  วิชัยกุล Human Symbol of Decay 
23 

 
1.00 อ.อนุสรณ์  คาบเพชร Ai Artist of Tomorrow : 

L’Oeuvre Is 
24  1.00 อ.ทวิชนม์  ชมทวีวิรุตม์ That’s What I Love 

25  1.00 อ.เปศล  อัศวปรมิตรชัย When Time Changes 

26  1.00 ผศ.กิตติชัย  กันแตง Untitled 

27  1.00 อ.รณกฤต  เตระบุมีย์ Mr.Ronakrit Buratemee 

28  1.00 อ.ธีรยุทธ์  อินทร์แก้ว Untitled 

29  1.00 อ.สุภาวิตา  สุดอ่อน Twice 

30 
 

1.00 อ.วุฒิพร  ธูปเพ็ง พญาครุฑอัญเชิญพระจิตองค์
ภูมินทร์ 

31  1.00 อ.ชัยวัฒน์  ค าฝั้น Buttery 2017 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 28.2   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
22   

 
วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (สาขาศลิปกรรม) 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

28.2 
 x 100  =  128.18 % 

22 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

128.18 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    =  4.70 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  5.00 
                                          คะแนน   4.70 + 5.00  =  4.85 
                                                            2  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

 
สังคมฯ ร้อยละ 20 
วิทย์ฯ   ร้อยละ 20 

 
สังคมฯ ร้อยละ 128.18 
วิทย์ฯ  ร้อยละ 28.18 

4.85 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3-1-02 งานสร้างสรรค์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
 
 

1. คณะควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สร้างความตระหนักในการท างานวิจัยเพื่อเพ่ิม
ผลผลิตด้านวิจัยแก่คณาจารย์ 
2. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
 

1. คณะควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ที่ต้องการท าวิจัย 
เพ่ือกระตุ้นและสร้างขวัญก าลังใจในการท าวิจัยรวมถึง
ประโยชน์ที่ได้จากการท าวิจัยโดยท าในรูปแบบของ KM 
งานวิจัยให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้ทราบ 
2 . ก่ อตั้ งชุ ม ชน นั ก ป ฏิ บั ติ ห รื อ  Community of 
Practices-Cops ในคณ ะฯ ให้ ได้ เพ่ื อ ใช้ เป็ นกลไก
สนั บสนุ น งานจั ดการความรู้ เรื่ อ งวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค ์
3. ควรเพ่ิมจ านวนโครงการและงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการ อันเป็นการพัฒนา
ความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร รวมทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                              -    
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
นายสิทธิโรจน์   เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง/นายไพโรจน์  วรพจน์พรชัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   lsitthiroj@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 คณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  รวมทั้งน าข้อมูลผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2560 มาทบทวนและ
ปรับปรุงรายละเอียดแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการประจ าปี งบประมาณ 2561 เพ่ือให้ตรงความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจประเด็นปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการ
จัดประชุมประชาคมร่วมกับผู้น าชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้าน เพื่อวิเคราะห์ประเด็นความต้องการและ
ปัญหาและหาวิธีร่วมกันในเรื่องที่ต้องการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการน าความรู้เชิง
วิชาการสมัยใหม่ไปสานต่อองค์ความรู้เดิมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้ 
มีอาชีพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป  
 ซึ่งคณะท างาน  (3.1-1-01) ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนสังคม ในการด าเนินงานได้มีการบูรณาการร่วมกันน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ มาจัดท าแผนบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในการจัดท าแผนงานบริการวิชาการของคณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ยังได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการทางวิชาการ 
 ในแผนได้ระบุตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อม
ด้วยขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ (3.1-1-02)  มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติงานยึดความ
สอดคล้องกับกรอบตามยุทธศาสตร์ของคณะ ยุทธศาสตร์งานบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ดังนี้ 
 
 
 
 

mailto:lsitthiroj@gmail.com
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
1.  คณะเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
2.  เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะในข้อที่ 3 ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3.  เพ่ือฝึกทักษะการท างานจริงให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 
4.  เพ่ือบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
1.  จ านวนชุมชนจากการบริการวิชาการของคณะ ชุมชน 2 
2.  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีจัดเพื่อตอบสนองความ 
     ต้องการของชุมชน 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 

3.  จ านวนอาจารย์ นักศึกษา และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบริการ 
     วชิาการ 

ร้อยละ 80 

4.  จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ วิชา 3 
5.  จ านวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เรื่อง 1 
6.  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย 3 
 

   จากนั้นน าเสนอแผนและขั้นตอนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 11  ตุลาคม 2560 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (3.1-1-03) ซึ่งในแผนการการบริการ
วิชาการของคณะฯ ประกอบด้วยโครงการจ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ  คือ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่ (ปีที่ 
1)  และโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงและชุมชนโดยรอบ    
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ระบบ กลไก และกระบวนการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
3.1-1-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.1-1-02 แผนบริการวิชาการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
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 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  คณะฯ ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ   โดยน าโครงการบริการวิชาการมาบูรณา
การกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ 
    1.  ผลต่อนักศึกษา  มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านฝึกทักษะการ
เรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชนจากการที่ได้ลงพ้ืนที่จริงและน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/สังคม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่
สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 
ประการ  
  2.  ผลต่อคณะฯ เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่อาจารย์บุคลากรได้น าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการสู่ชุมชนได้ส่งเสริมภาพลักษณ์แก่คณะให้น่าเชี่อถือ เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น และอาจารย์ได้น าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการ
ด้านต่างๆ ได้ 
  3. ผลต่อชุมชนหรือสังคม  ชุมชนได้รับการพัฒนาจากการเข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้
วิธีการแก้ปัญหาความต้องของชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาด้านอาชีพเดิม เกิดอาชีพเสริม 
สร้างรายได้เพ่ิม ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเองสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้รวมถึงการเผยแพร่ไปยังชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ อีกด้วย แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้   
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มีจ านวนโครงการด าเนิน
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการทั้งหมด 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี
บ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ 
อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่ 
(ปีท่ี 1) 

1. มุ่งพัฒนานักศึกษาในด้าน
ฝึกทักษะการเรียนรู้สภาพ
ปัญหาของชุมชนจากพ้ืนท่ีจริง 
และน าไปสู่การแก้ปัญหาโดย
ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน/สังคม ด้วยการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง (Hands on) 
2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปญัหา
จากการท างานจริง เช่น 
ทักษะการสื่อสาร โดยการเป็น
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
บุคคลในชุมชน ได้เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม การใช้ทักษะ
ทางปัญญาในการท างานและ
การเป็นผูม้ีจิตอาสา เป็นต้น 
 
 
 
 

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเปน็อยู่ที่
ดีขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ คือ 
1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่มช่องทาง
ในการสร้างอาชีพให้ตนเองด้วยการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์จักสานไมไ้ผ ่และ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับประยุกตใ์ช้ใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่ตอ้งการ
ของตลาด 
2. สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการน า
ความรู้ในเรื่องการจัดท าเตาย้อมสี
ประหยดัพลังงานมาใช้ในครัวเรือนและ
ยังได้เส้นด้ายย้อมสีทีม่ีคุณภาพมากกว่า
เดิม 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถประยุกต์
ความรู้ในภาคทฤษฎสีู่การ
ปฏิบัติงานจริง 
2. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้จาก
กิจกรรมบริการวิชาการ 
3. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมของโครงการโดยรวม
ตามเป้าหมาย 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
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  3. คณาจารย์ได้น าองค์ความรู้
จากการบริการวิชาการมา
จัดท าแผนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
ได้หัวข้อในการน ามาท าวิจัย
เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่เกดิขึ้น 
 

3. คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามารว่มมือ
กันบริหารจดัการองค์กร มีการเรียนรู้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท างาน
บริหารจดัการกลุ่ม การส่งเสริมพฒันา
อาชีพ 
4. ท าให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของ
เอกลักษณ์พื้นถ่ินท่ีเป็นต้นทุนของชุมชน 
ที่สามารถน ามาต่อยอดเพื่อการส่งเสรมิ
การลงทุนในอนาคต 
5. ได้รูปแบบผลติภณัฑ์ชุมชนบ้านป่าง้ิว
ทีม่ีเอกลักษณด์ึงดูดความสนใจ ยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ให้มีมาตรฐานและสามารถ
แข่งขันได้มากข้ึนในเชิงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
บ้านป่าง้ิวเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่ม
ช่องทางการขายสินค้า ท าให้มียอด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน 
6. ชุมชนเกิดการเรยีนรู้ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปยังชุมชนอื่นๆ ได ้
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มีจ านวนโครงการด าเนิน
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการทั้งหมด 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ
ชุมชนโดยรอบ 

1. มุ่งพัฒนานักศึกษาในด้าน
ฝึกทักษะการเรียนรู้สภาพ
ปัญหาของชุมชนจากพ้ืนท่ีจริง 
และน าไปสู่การแก้ปัญหาโดย
ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน/สังคม ด้วยการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง (Hands on) 
2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปญัหา
จากการท างานจริง เช่น 
ทักษะการสื่อสาร โดยการเป็น
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
บุคคลในชุมชน ได้เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม การใช้ทักษะ
ทางปัญญาในการท างานและ
การเป็นผูม้ีจิตอาสา เป็นต้น 
 
 
 

สร้างมลูค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถ
ใหชุ้มชนโครงการหลวงห้วยเสีย้วมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มุ่งเน้น ให้เกดิผลลพัธ์ คือ 
1. ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
2. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่มช่องทาง
ในการสร้างอาชีพให้ตนเองด้วยการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ที่เป็นท่ีต้องการ
ของตลาด 
3. มีสื่อส าหรับส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
การพัฒนากลุ่มอาชีพการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท าให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยเสี้ยวและชุมชนโดยรอบมีแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน ท าให้เกิดรายได้เพิ่ม
ให้กับชุมชน 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถประยุกต์
ความรู้ในภาคทฤษฎี สู่การ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
โค ร งก าร ได้ รั บ ค ว าม รู้ จ าก
กิจกรรมบริการวิชาการ 
3. ร้อยละความพึ งพอใจต่ อ
กิจกรรมของโครงการโดยรวม
ตามเป้าหมาย 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
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เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 

การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  3. คณาจารย์ได้น าองค์ความรู้

จากการบริการวิชาการมา
จัดท าแผนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
ได้หัวข้อในการน ามาท าวิจัย
เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่เกดิขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. มผีังบริเวณส าหรับน าใช้ประโยชน์ใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง 
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3.1-2-01   อ้างอิงเอกสารหลักฐาน  3.1-1-02 แผนการบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ประจ าปี 
  งบประมาณ 2561 
 
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

โครงการบริการวิชาการแต่ละโครงการที่คณะฯ จัดท า ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยทุกโครงการเป็นการให้บริการแบบไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณบี้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4  ต าบล
ทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่ (ปีที่ 1) 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ 
    

3.1-3-01   เอกสารแจ้งการโอนเงินงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2561 และเอกสารแจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ
โครงการหลวง 

 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

คณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ  (3.1-1-01) เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ สรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการในรอบ 9 เดือน เพ่ือ
น ามาสรุปผลส าเร็จของแผนการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ  ประจ าปี
การศึกษา 2560 ดังนี้  (3.1-4-01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 116 
 

1. ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม  
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

บริการ 
วิชาการ 

1. คณะเป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
สังคม 

1.1 จ านวนชุมชนจากการบริการ
วิชาการของคณะ 
 

2 ชุมชน 2  ชุมชน ดังนี้ 
   1. ชุมชนบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม ่  
   2. ชุมชนโครงการหลวงห้วยเสีย้วและชุมชนโดยรอบ  อ าเภอบ้านปง  
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  

 2. เพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อพันธกิจของคณะในข้อ
ที่ 3 ด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

2.1 โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่จัดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
 

2 โครงการ/
กิจกรรม 

2 โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน

ร่วม กรณีบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอ 

             แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ (ปีท่ี 1) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย  
             6 กิจกรม ดังนี ้ 

1.1 ส ารวจเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน 
1.2 ฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติ 

(ก าลังด าเนินการ) 
1.3 โครงการส ารวจปา่ให้สี  
1.4 โครงอบรมจักสานไมไ้ผ่  (ก าลังด าเนินการ) 
1.5 โครงการอบรมการบริการจัดการกลุ่ม 
1.6 การจัดท าเตาย้อมสีประหยดัพลังงาน (ก าลังด าเนินการ) 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
หมายเหตุ 

แผน ผล 
บริการ 
วิชาการ 

   2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมมลูค่าสินค้า รวมทั้งส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ  
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ดังน้ี 
2.1 การวิจัยและพัฒนาสินคา้หัตถกรรม 

2.2 การวิจัยและพัฒนาตราสินค้าและบรรจภุัณฑ์ 
2.3 การวิจัยและพัฒนาสื่อส าหรับส่งเสริม 

การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สนิค้า 

2.4 การจัดท าผังบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
ห้วยเสี้ยว 

  

 3. เพื่อฝึกทักษะการ
ท างานจริงให้แก่อาจารย์
และนักศึกษา 

3.1 จ านวนอาจารย์ นักศึกษา 
และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93   รายละเอียดดังนี ้
     1. จ านวนอาจารย์ นักศึกษา และชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการย่อยภายใต้
โครงการยกระดับ ร้อยละ 94 
     2. จ านวนอาจารย์ นักศึกษา และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชประเภทไม้ให้สีชมพูจากไมส้ล้าง ชนเผ่า
กะเหรี่ยง (โผล่ง)  ร้อยละ 92 

  

 4. เพื่อบูรณาการ การ
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

4.1 จ านวนรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
 

3 รายวิชา 
 

5 รายวิชา  ดังนี้ 
      1. วิชากระบวนการพิมพ์สิ่งทอ 
      2.  วิชากระบวนการย้อมสีและตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ 
      3.  วิชาโครงงานสิ่งทอและเครื่องประดับ  
      4.  วิชามโนทัศน์ทางการสร้างสรรค์ความคิด 
      5.  วิชาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์แก้วและเซรามิก 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
หมายเหตุ 

แผน ผล 
บริการ 
วิชาการ 

 4.2 จ านวนงานวิจัยท่ีมีการ 
บูรณาการกับการบริการวิชาการ 

1 เรื่อง ได้มีการบูรณาการ การบริการวิชาการกับงานวิจัย  โดยอาจารยไ์ด้น าองค์
ความรู้ในงานวิจัยมาเผยแพร่และให้ประโยชน์กับชุมชน คือปีงบประมาณ 
2558 เรื่อง การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์สิ่งทอจากผา้ทอกระเหรีย่ง 
ตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นของ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่, การศึกษาและ
พัฒนาการย้อมผา้ทอขนแกะของกลุ่มทอผ้าขนแกะบา้นห้วยห้อม อ.แม่ลา
น้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพของสินค้าสิ่งทอให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 

  

 5. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

4.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

3 เครือข่าย 5  เครือข่าย  ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลทาเหนือ 
2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั   (กศน.) 
3. โครงการหลวงทาเหนือ 
4. โรงเรียนพร้าวทาเหนือวิทยา 
5. พัฒนาชุมชนอ าเภอแม่ออน 
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2. ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

1. โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน 
ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม กรณี
บ้านป่าง้ิว หมู่ที ่
4  ต าบลทา
เหนือ อ าเภอ 

แม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่ 
(ปีท่ี 1) 
 

(3.1-4-02) 

1. ส ารวจเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ของชุมชน 
2. ฝึกอบรมการย้อมสี
ธรรมชาต ิ
3. โครงการส ารวจป่า
ให้สี 

4. โครงอบรมจักสาน
ไม้ไผ ่
5. โครงการอบรมการ
บริการจดัการกลุ่ม 
6. การจัดท าเตาย้อม
สีประหยัดพลังงาน 
 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
การบริบทของชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ชุมชนบ้านป่าง้ิว
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับบริบท
ของตนเองเพิ่มขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

300,000 - - 300,000  ต.ค.2560
ถึง  

ก.ย.2561 

 คณะ 

2. ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขาย
ผลิตภณัฑ ์
 

ร้อยละ 30 อยู่ในช่วงของการติดตามผล
การขายผลิตภัณฑ์ของ
ชาวบ้าน 

     N/A  

3. ชุมชนประหยัด
ต้นทุนจากการท า
ผลิตภณัฑ ์

ร้อยละ 20 จากการใช้เตาย้อมสี
ประหยดัพลังงานท าให้
ต้นทุนของชาวบ้านลดลง
ร้อยละ 20 

       

4. ผู้ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับบริการใน
กระบวนการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85.23 
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โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด แผน 

ผล งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนิน

โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

  
 
 

5. ผู้เข้ารับการบริการ
ในกระบวนการบริการ
วิชาการแก่สังคม
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85       
 

 

 

  6. มีการบูรณาการกับ
การเรยีนการสอนและ
งานวิจัย 
 

3 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 

 
1 เรื่องวิจัย 

 

3 รายวิชา ได้แก ่
   -  วิชากระบวนการพิมพ ์
สิ่งทอ 
    - กระบวนการย้อมสีและ
ตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ 
    - โครงงานสิ่งทอและ
เครื่องประดับ  

(3.1-4-04) 
3  เรื่องวิจัย  
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โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

2. โครงการวิจัย
และพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้า 
รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง
และชุมชน
โดยรอบ 

 (3.1-4-03) 

1. การวิจัยและพัฒนา
สินค้าหัตถกรรม 
2. การวิจัยและพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ ์
3. การวิจัยและพัฒนา
สื่อส าหรับส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยวและ
ประชาสมัพันธ์สินค้า 
4. การจัดท าผัง
บริเวณศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 
ห้วยเสี้ยว 
 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ต้นแบบสินค้าหัตถกรรม 
ตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 จากการอบรมให้
ชุมชน เรื่อง การเพิ่มมูลค่า
สินค้าหัตถกรรม  เรื่อง การ
พัฒนาตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ ์

400,000 - - 400,000  ต.ค.2560 
ถึง  

ก.ย.2561 

 
 
 
 

 

คณะ 

2. มีตราสินค้าและ
บรรจภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการ
ปรับปรุง 
 

5 รูปแบบ 5 รูปแบบบรรจภุัณฑ์ คือ  
   - กล้วยกรอบ 
   - น้ านมถั่วขาวงาด า 
   - น้ ามันงาสกัดเย็น 
   - น้ ามันบุหงาสกัดเย็น 
   - แชมพูกุหลาบ 

      
 

 

3. มีสื่อส าหรับส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวแล
ประชาสมัพันธ์สินค้า 

2 รูปแบบ 2 รูปแบบ  คือ 
   - สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   - สื่อประชาสัมพันธ์สินค้า 

      
 

 

4. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการใน
กระบวนการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 90  จาก
แบบสอบถาม 
 
 

      
 

 

  
 

5. มีการบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน 

1 รายวิชา 2 รายวิชา  

   (3.1-4-04) 
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 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเดือนกรกฎาคม 2561   (3.1-4-05) 
 
3.1-4-01   ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1-4-02   รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม  
  กรณีหมู่บ้านป่างิ้ว  ต.ทาเหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 
3.1-4-03   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ 
3.1-4-04  มอค.3 และ มคอ.5 

วิชา กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ 
วิชา กระบวนการย้อมสีและตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ 
วิชา โครงงานสิ่งทอและเครื่องประดับ 
วิชา เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก 
วิชา มโนทัศน์ทางการสร้างสรรค์ความคิด 

3.1-4-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เดือน กรกฎาคม 2561 
 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 คณะฯ ได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2559  มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือให้การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมมีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  และจากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 (3.1-4-01) และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผน /พัฒนาการจัดท าโครงการบริการ 
คณะกรรมการบริการวิชาการได้ประชุมเพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ดังนี้ 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2559 แนวทางแก้ไขในปีการศึกษา 2560 
1 . ร ะย ะ เว ล า ใน แ ผ น ก ารด า เนิ น งาน จ าก
ปีงบประมาณ 2560 กับปีการศึกษา 2559 ท าให้
บางกิจกรรมที่ก าหนดเวลาด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน 
 
 

จัดท าแผนบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561 
โดยก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2560 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2559 แนวทางแก้ไขในปีการศึกษา 2560 
2. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกช่องทาง มีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทน

ชุมชนและสื่อของชุมชน เช่น วิทยุกระจายเสียงของ
หมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  กลุ่มเฟสบุ๊คของผู้น า
ชุมชน  เป็นต้น 

3. การเข้าร่วมโครงการของคนในชุมชนส่วนใหญ่
อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิด
ปัญหาในด้านการสืบทอดและท าต่อเนื่อง 

 

- การถ่ายทอดด้วยการน าผลงานวิจัยเผยแพร่และให้
ความรู้ ในรูปการจัดอบรม เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่
คนรุ่นใหม ่
- สร้างกิจกรรมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของชุมชนที่
ตนเองอาศัยและรักที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
- จัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบนั 
โดยอาศัยองค์ความรู้ในคณะ ภูมิปัญญาบนพ้ืนฐาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีดั้งเดิม พร้อม
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้
ชุมชนสร้างสรรค์งานด ารงอยู่ได้ในสภาพสังคม
ปัจจุบัน  

4. กระบวนการลงพ้ืนที่ในชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ประสบปัญหาในด้านคนในชุมชนไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร 

ส ารวจและก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงที่คนใน
ชุมชนว่างจากอาชีพทางการเกษตร และระยะเวลาที่
คนในชุมชนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

 
  และจากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 น าไปแก้ไขในปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน ปี 2560 แนวทางแก้ไขในปีการศึกษา 2561 
1. กระบวนการด าเนินโครงการไม่ เป็นไปตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 

1. จัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินโครงการ
เป็นประจ าทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
อ านวยการจะได้ให้ค าปรึกษาและอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

2. ชุมชนกับมหาวิทยาลัย มีช่วงเวลาการท างานที่
ไม่ตรงกัน ท าให้กระบวนการด าเนินงานมีความ
ลา่ช้า 
 

2. ประชุมร่วมกันกับผู้น าชุมชนและให้ผู้น าชุมชนนัด
ช่วงเวลาในการท ากิจกรรมกับชาวบ้าน 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน ปี 2560 แนวทางแก้ไขในปีการศึกษา 2561 
3. เรื่องของการสื่อสารที่ชุมชนบางคนไม่สามารถ
พูดภาษาไทยได ้

3. ให้ชาวบ้านที่พูดได้เป็นล่ามให้กับคนที่พูด
ภาษาไทยไม่ได้ 

4. การลงพ้ืนที่ในชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ประสบปัญหาในการเดินทางที่ค่อนข้างล าบาก 
 

4. ท าการส ารวจเส้นทางในการเดินทางที่ปลอดภัย
มากที่สุด หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน 
ควบคุมให้ตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ 

3. การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยยังขาดความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายและกระบวนการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 

3. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการควรติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายการเงินและพัสดุเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อท้วงติงเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงิน ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยไม่ชักช้า 
 

 
 
3.1-5-01   อ้างอิงเอกสารหลักฐาน 3.1-4-01 
 
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดด าเนิน “โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม” เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมในการด ารงชีวิตและมีอาชีพที่มั่นคงด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งเสริม
อาชีพและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
คณะได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบริการวิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม กรณีบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากรของคณะยังเข้า
ร่วมในโครงการยกระดับฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คือ กรณีหมู่บ้านห้วยทราย  หมู่ 8  
ต าบลแม่ปั๋ง  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่   และ กองบริหารงานบุคคล กรณีบ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน  ต าบลแม่
กาษา อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   

นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการด าเนินการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
คือโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้ารวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
และชุมชนโดยรอบ  ต าบลบ้านปง   อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  (3.1-6-01) 
 

3.1-6-01   เอกสารแสดงการมีส่วนร่วมโครงการยกระดับกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
และกองบริหารงานบุคคล 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เพ่ือส่งเสริมภารกิจ
ด้านบริการวิชาการ 
2. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถในการเป็น
ผู้จัดการโครงการบริการวิชาการ 
3. การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์/เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน  

 
 
 

1. ควรมีนโยบายสร้างแรงจูงใจและระบบสนับสนุน
ช่วยเอื้อการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือส่งเสริม
ภารกิจด้านบริการวิชาการให้น่าสนใจและมีความ 
ส าคัญยิ่งขึ้น 
2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมพัฒนาให้มี
ความสามารถในการเป็นผู้จัดการโครงการบริการ
วิชาการขนาดใหญ่กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
3. ควรมีการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์/เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน อย่างเป็นระบบมากข้ึน 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
ผศ.ลิปิกร   มาแก้ว 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวน้ าฝน    อุ่นฤทธิ์  นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  081 9924139 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   lipikornart@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (4.1-1-01) โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
         1. เสนอแนวคิดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
         2. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจนเพ่ือเสนอต่อกรรมการคณะพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
         3. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         4. ติดตามการด าเนินงาน ประเมินผลและสรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         5. น าผลการประเมินเสนอต่อกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการบูรณาการกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
         6. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
  เพ่ือร่วมกันสนับสนุนด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าตามแผน โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจนสามารถปฏิบัติได้ตามยุทธศาสตร์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย 
 
4.1-1-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 

mailto:ann_arch@hotmail.com
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 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

คณะฯ  มีการส่งเสริมและด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแผนงานและแนวทางใน
การบริหารงานของคณะที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางที่ก าหนดไว้ โดยกระบวนการจัดท าแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าผลประเมินปีการศึกษา 2559 มาพิจารณาจัดท าแผนในปีการศึกษา 2560  
(4.1-2-01) 
 ซึ่งแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับโยบายคณะ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะ การออกแบบและ
สถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ  กลยุทธ์ที่ 2.4 : สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในแผนปีการศึกษา 
2560 คณะมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินการโดยการก าหนดผลลัพธ์ว่าการด าเนินการโครงการแต่ละ
โครงการได้ประโยชน์แก่นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเพ่ือให้พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปในทิศทางท่ีตั้งไว้  

โดยได้ระบุวัตถุประสงค์ของแผน คือ  
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสืบสาน/อนุรักษ์และต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา 
2. เพ่ือบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 

 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ คือ  
1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
2. มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องกันทุกปี 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 3 โครงการ 
 
ซึ่งในแผนงานได้ระบุโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา  เพ่ือด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ รวมถึงจัดสรรงบประมาณซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามแผน ในการนี้ได้เสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้มีมติ
เห็นชอบแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2560 (4.1-2.02)  
 
4.1-2-01   แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
4.1-2-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 2/2560  
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 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้  
 จัดท าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมและสรุปประเมินผลการด าเนินงานจากปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแนวทางการ
บริหารเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2561    
 ด าเนินการติดตามประเมินผลทั้งหมด 3 ครั้ง เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้งตามแผนการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยจัดท าหนังสือราชการเพ่ือติดตามประเมินผล  ซึ่ง
มีข้อตกลงร่วมกันให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลังจากเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 หากยังไม่ได้รับรายงาน  
งานศิลปะและวัฒนธรรมคณะฯ จะด าเนินการติดตามผ่านไปยังหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเพ่ือติดตามผล 

 ครั้งที่ 1 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.05/1161 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(4.1-3-01)    
     ครั้งที่ 2  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.05/0364 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(4.1-3-02)    
    ครั้งที่ 3  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.05/0694 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(4.1-3-03)    
  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับจากการติดตามประเมินผล รวบรวม
ข้อมูลในแบบฟอร์มของคณะเพ่ือน าประเด็นส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  (4.1-3-02) 
 
4.1-3-01   เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 1 
4.1-3-02  เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 2 
4.1-3-03   เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 3 
4.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2561     
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 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ได้น าข้อมูลด้ง
กล่าวมาประเมินความส าเร็จตามวัถุประสงค์ของแผน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทาง วิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินบรรลุทุกตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์  
ดังนี้  (4.1-4-01-4.1-4-07)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

เป้าหมาย ผล  (ร้อยละ) ความส าเร็จ 
บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

1. จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
บรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ   98.9   จาก 5 โครงการ คือ  
1. โครงการพิธีท าบุญสืบชาตาและบวงสรวงองค์ 
    พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ร้อยละ 94.5 
2. โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ร้อยละ 100 
3. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
    ยี่เป็ง  ร้อยละ 100 
4. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง   ร้อยละ 100 
5. โครงการศิลปะริมน่าน "หน้าต่างน่าน"  ร้อยละ 100 

2. มีโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ต่อเนื่องกัน
ทุกปี 

3 โครงการ กิจกรรมที่จดัเป็นประจ าสืบทอดกนัทุกปี  4 โครงการ  คือ  
1. โครงการพิธีท าบุญสืบชาตาและบวงสรวงองค์ 
    พระวิษณุกรรม และครอบครูชา่ง 
2. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย 
3. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณียี่เป็ง 
4. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง 

3. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรูณาการกับ
การเรยีนการสอนหรือ
กิจกรรมนักศึกษา 3 
โครงการ 

2  โครงการ จ านวนโครงการที่บรูณาการกับการเรียนการสอน  4 โครงการ   
1. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย วิชา ศิลปะไทยประยุกต์ 
2. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณียี่เป็ง  
   วิชา ศิลปะไทย1, ลวดลายไทย 1, ศิลปะประจ าชาต ิ
3. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง  วิชา ศิลปะไทย1,  
    ศิลปะไทยประยุกต์ 
4. โครงการศลิปะรมิน่าน "หน้าต่างน่าน"  วิชา ลวดลายไทย 2 

 
ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป  

1. ควรให้มีการน าสาระส าคัญและหัวข้อที่น่าสนใจมาต่อยอดในการเสนอหัวข้อโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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   และรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  
(4.1-3-04) 
 
4.1-4-01   รายงานผลการด าเนินงานแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2560 
4.1-4-02   โครงการพิธีท าบุญสืบชาตาและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง  
4.1-4-03   โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย  
4.1-4-04   โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง 
4.1-4-05   โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง    
4.1-4-06   โครงการศิลปะริมน่าน "หน้าต่างน่าน"   
4.1-4-07   มคอ.3, มคอ.5 รายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานฯ  ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้มีข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้การจัดโครงการตามจุดเด่นของคณะ  ดังนี้ 
 ได้น าข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2559   มาปรับปรุงแผนฯ ปีการศึกษา 2560  ดังนี้  (4.1-5-01) 

1. ได้น าสาระส าคัญของประเพณีมาบรรจุในกระบวนการเรียนการสอนในคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

2. คณะได้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษา
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้น า

ข้อเสนอแนะประจ าปีการศึกษา 2560  ไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 คือ ให้มีการน าสาระส าคัญและหัวข้อที่
น่าสนใจมาต่อยอดในการเสนอหัวข้อโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  (4.1-4-01) 
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น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2559  น ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 
 

โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุ

วัตถุประ
สงค์ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการปีการศึกษา 2559 

น าผลการประเมินวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 

1 โครงการนมัสการครูบาศรี
วิชัย ปีการศึกษา 2559 

 1. การขนย้ายอุปกรณ์จากคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรมศาสตร์ไป
ยังพิธีค่อนข้างล าบาก 

1. ในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ควรขน
ยา้ยมาก่อนล่วงหน้า 1 วัน น ามารวมไว้ท่ี
อาคารเรียนรวมแล้วค่อยน ามาประกอบ 

   2. ควรเพิ่มจ านวนนักศึกษารุ่นพี่ในการ
ดูแลนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

2 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมระเพณี
ยี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 
2559   (จัดท ารถกระทง) 

 1. การแบ่งหน้าท่ีของนักศึกษายังไม่ขัด
เจน ท าให้บางช่วงเกิดความวุ่นวาย 

1. ประชุมชี้แจงแบ่งหน้าท่ีให้รับผิดชอบ
ให้ทีมงานแต่ละฝ่ายด าเนินการปฏิบัติงาน
ได้แบบชัดเจน สามารถวางแผนและ
ประสานงานจัดการได้แบบเบ็ดเสร็จ 

    

 - 2. เป็นโครงการท่ีควรจัดต่อเนื่องทุกปี
เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสืบเน่ือง
ให้แก่คนรุ่นหลัง 

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวล้านนา 
ปฏิบัติการประกวด
ภาพถ่ายหัวข้อ “แม่ญิ๋ง
งาม...แห่งราชมงคล
ล้านนา” 

 1. การอนุมัติงบประมาณท่ีล่าช้า 1. บรรจุโครงการเข้าในแผนปฏิบีติการ
ประจ าปี เพื่อด าเนินการขออนุมัติให้
ทันเวลาในการจัดโครงการ 

  

  
4 โครงการบวงสรวงพระ

วิษณุกรรม และไหว้ครู
ช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

  - ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 

5 โครงการบายศรีสู่ขวัญรับ
น้องสู่ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 1. เน่ืองจากเดือนพฤษภาคม เป็นช่วง
เข้าฤดูฝนท าให้มีฝนตกเป็นบางช่วงของ
การจัดกิจกรรม 

1. หาสถานท่ีท่ีพอรองรับนักศึกษา
จ านวนมากได้และสามารถกันฝนได้ 
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ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2560  น าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุ
วัตถุ 

ประสงค์ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการคร้ังต่อไป 

น าผลการประเมินวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2561 
1 โครงการพิธีท าบุญสืบ

ชาตาและบวงสรวงองค์
พระวิษณุกรรม และ
ครอบครูช่างคณะ
ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 - ควรจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
ทุกๆ ปี 

2 โครงการนมสัการครู
บาศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 1.เวลาในการท ากิจกรรมไมเ่พียงพอ 
2. แจกแจงงานไม่ชัดเจน 
3. ก าลังคนในการท างานไม่เพยีงพอ 

1. ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความ
เหมาะสม 
2. แบ่งหน้าท่ีงานชัดเจน และ
วางแผนกิจกรรมใหม่ 
3. ขอความร่วมมือจากทุกสาขา
และแบ่งงานตามจ านวนสาขา
เพื่อให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี 

3 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณียี่เป็ง ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 ช่วงเวลาของโครงการเป็นช่วงที่มกีาร
เรียนการสอนท าให้การมาท ากระทง
กระทบต่อการเรียนของนักศึกษาบาง
วิชา 

ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม เช่น 
ช่วงช่ัวโมงกิจกรรมและวันเสาร์-
อาทิตย์ 

4 โครงการบายศรสีู่ขวัญ
รับน้องสู่ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 ก าหนดการไม่แน่นอน ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม เช่น 
ช่วงช่ัวโมงกิจกรรมและวันเสาร์-
อาทิตย์ 
 

5 โครงการศลิปะริมน่าน      
"หน้าต่างน่าน" 

 - - 

 
 
4.1-5-01   ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ปีการศีกษา 2559 มาปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
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 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยการเผยแพร่
กิจกรรมผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

- ผ่านระบบประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กิจกรรมคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  https://www.rmutl.ac.th  (4.1-6-01) 

- ผ่านเวปไซด์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์(http://www.arts.rmutl.ac.th) และทางสังคม
ออนไลน์ (Facebook) (4.1-6-02) , (4.1-6-03) 

- ผ่านช่องทาง youtube     https://www.youtube.com   (4.1-6-04) 
           - ผ่านวารสารข่าวราชมงคลล้านนา RL’s News  (4.1-6-05) 
 - วารสาร “เวียงเจ็ดลิน”  (http://issuu.com/rmutlculture) 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

  (http://www.fm97.25 rmutl.ac.th) 
 
4.1-6-01   ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  www.rmutl.ac.th 
4.1-6-02   ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปกรรมละสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.arts.rmutl.ac.th 
4.1-6-03   ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, สโมสรนักศึกษา 
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.1-6-04   ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง youtube  
4.1-6-05   วารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RL’s News 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rmutl.ac.th/
http://www.arts.rmutl.ac.th/
https://www.youtube.com/
http://issuu.com/rmutlculture
http://www.fm97.25/
http://www.rmutl.ac.th/
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการ
ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการและ
ปฏิบัติงานท านุบ ารุงศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. โครงการ/กิจกรรมที่น าไปสู่การก าหนด/สร้าง
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. ด าเนินการวางรากฐาน โครงการ/กิจกรรมที่น าไปสู่
การก าหนด/สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.สรุพล    มโนวงศ์ 
นายสิทธิโรจน์  เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 
นายชนาธิป   โพธ์ิแก้ว 
น.ส.น้ าฝน  อุ่นฤทธิ์ 
นางรักษ์คณา   กวาวสิบสาม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   lsitthiroj@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 ตามค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 100/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งจะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
(5.1-1-01) 

2. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะ 

 ในคราวประชุมหารือเพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธ
ที่ 20 กันยายน 2560 คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะ เพ่ือให้
เห็นสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน (5.1-1-02) ผลจากการประเมินสภาพปัจจุบันของคณะดังกล่าวสามารถน ามา
สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

mailto:lsitthiroj@gmail.com
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 จุดแข็งและจุดอ่อนของคณะ 
 

 
จุดแข็ง  

(Strength) 
จุดอ่อน  

(Weakness) 

องค์ประกอบท่ีอธิบายไดย้าก (Hard Elements) 

(1)  
การผลิตบณัฑิตนัก

ปฏิบัต ิ

1.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.2 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการเข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน 
1.3 ต้นทุนผลผลติด้านการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับต่ า 

1.1 ตัวป้อนส่วนใหญ่มรีะดับความรู้พื้นฐาน
ทางวิชาการต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 
1.2 อาจารย์ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพจาก
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง 
1.3 สัดส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
1.4 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการ
สอน 

(2)  
การผลิตงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค ์

2.1 มีการผลิตผลงานทางวิจัยเชิงพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชนอ์ย่าง
กว้างขวาง 
2.2 นักวิจัยมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ 

2.1 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติยังมีจ านวน
น้อย 
2.2 จ านวนนักวิจัยมีน้อย 
2.3 ขาดการส่งเสรมิการวิจยัเชิงนโยบาย และ
การวิจัยข้ามศาสตร์ (Research Cluster) 

(3)  
ด้านการบริการ

วิชาการ 
แก่สังคม 

3.1 มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ จน
เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจตอ่ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.2 อยู่ระหว่างด าเนินการจดัตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการออกแบบ รวมทั้งการทดสอบ
วัสดุ ซึ่งจะมสี่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บรกิารวิชาการ
แก่สังคม ตลอดจนเป็นแหล่งงานของนักศึกษา 
และท าให้เกิดรายได้แก่คณะ 

3.1 ไม่มโีครงการบริการทางวิชาการทีน่ าไปสู่
การใช้ประโยชน์ทางด้านการวิจัย ตลอดจนการ
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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จุดแข็ง  

(Strength) 
จุดอ่อน  

(Weakness) 

องค์ประกอบท่ีอธิบายไดย้าก (Hard Elements) 

(4)  
ด้านการทะนุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
และการอนรุักษ์

สิ่งแวดล้อม 

4.1 การจัดการเรยีนการสอนทางศิลปะ การ
ออกแบบ และสถาปตัยกรรม สอดรับกับพันธ
กิจด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.2 มีการสั่งสมองค์ความรู้ด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา
อันยาวนาน 

4.1 ความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมดา้นการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
น้อย 

(5)  
ด้านการบริหาร

จัดการ 

5.1 จัดโครงสร้างขององค์กรครอบคลมุทุก
พันธกิจและมีขอบเขตชัดเจน มรีะดับการ
บังคับบัญชาน้อยจึงสามารถสั่งการได้อยา่ง
รวดเร็วทันเหตุการณ์ บุคลากรมีความเป็น
อิสระสูงท าให้บรรยากาศของการท างานมี
ความสร้างสรรค์ 
5.2 มีข้อได้เปรียบดา้นสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เนื่องจากสถานที่ตั้งมีขนาดพื้นท่ีเล็ก 
จึงง่ายต่อการบริหารจดัการ 

5.1 บุคลากรมีปริมาณภาระงานมากและต้อง
รับผิดชอบหลายดา้น ท าให้เหนื่อยล้า เกิด
ความเครยีด และไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง 
5.2 บุคลากรจ านวนมากยังขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน 
5.3 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ
การท างานยังขาดความเหมาะสมเท่าท่ีควรและไม่
ครอบคลมุการปฏิบัติงานหลายส่วน 
5.4 ขาดการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่ดี เป็นผล
ให้ความส านึกสาธารณะของนักศกึษาและบุคลากรยัง
มีไมม่ากพอให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โอกาสและอุปสรรค 
 

 
โอกาส  

(Opportunities) 
อุปสรรค  
(Threats) 

(1)  
ปัจจัยทางการเมือง  
(Political factors) 

1.1 การเพิ่มมาตรการในการบริหารจดัการกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เพื่อสนับสนุนนโยบายการผลิตก าลังคนและการ
พัฒนาประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มาจาก
ครอบครัวที่มรีายได้น้อย 
1.2 การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน ส่งผลใหเ้กิดการขยายตัวของตลาด
การศึกษา จะมีการแลกเปลีย่นนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาระหวา่งกันเพ่ิมมากข้ึน 

1.1 ความไม่แน่นอนในการก าหนดนโยบาย
การศึกษาของประเทศ เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองอยู่ในสภาวะผันผวน 

(2)  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  

(Economic factors) 

2.1 การปฏิรปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิของประเทศ
ให้ก้าวไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" โดยก าหนดให้ 
"อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลค่าสูง" เป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่จะมีบทบาทต่อการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดรับกับ
ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ การ
ออกแบบ และสถาปตัยกรรม 
2.2 การขาดแคลนแรงงานในกลุ่มสายวิชาชีพท่ีมี
ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดบัล่างที่กระจุกตัว
ในสายการผลติ มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 
และมผีลกระทบเชิงบวกต่อภาวะการมีงานท างาน
บัณฑิต 

2.1 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิด
ความไม่แน่นอนของการจดัสรรงบประมาณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยในแต่ละปี 
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โอกาส  

(Opportunities) 
อุปสรรค  
(Threats) 

 (3)  
ปัจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรม  
(Sociocultural 

factors) 

3.1 ความนิยมในการเข้าศึกษาต่อระดบั
บัณฑิตศึกษามีเพิ่มขึ้น 
3.2 ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
และแก้ไขปญัหาโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ
ทุกด้านที่คณะมีความเช่ียวชาญ 

3.1 โครงสร้างประชากรเปลีย่นแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัย ภาวะเจริญพันธ์เริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้จ านวนตัวป้อนในระบบผลิต
ของสถาบันอุดมศึกษาลดลง 
3.2 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูข้องตัว
ป้อนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศกึษายังอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า 
3.3 ค่านิยมในการตัดสินใจเลือกเข้าศกึษาต่อ
ระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียง 
หรืออยู่ในอันดับต้น ๆ ของการจดัอันดับ
สถาบันอุดมศึกษา 

(4)  
ปัจจัยทางเทคโนโลยี  

(Technological 
factors) 

4.1 ความเจรญิก้าวหน้าของวิทยาการและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้นการสื่อสาร 
ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตริาชการ 
กระแสการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต ท าให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว หากน าช่องทางในการสื่อสารดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้เข้าถึงผู้รบับริการได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่าย
ขององค์กรได้เป็นจ านวนมาก 

4.1 กระแสโลกาภิวัตน์และพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ท าให้เนื้อหารายวิชาตา่ง ๆ ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มคีวาม เท่าทันกับ
ความก้าวหน้าของวิทยาการที่เปลีย่นแปลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานดงักล่าวต้อง
ใช้ทรัพยากรไม่น้อย อีกประการหนึ่งคือ ต้อง
ได้รับการสนบัสนุนเงินลงทุนจ านวนมากใน
การจัดซื้อครุภณัฑ์การศึกษาด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึ่งมีราคาแพง เพื่อให้นักศึกษา
ได้สมัผสักับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
เหมาะสม ทันสมัย เหมือนกับท่ีใช้จริงในสถาน
ประกอบการ 
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2.2  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
             นอกจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะกรรมการยังได้ร่วมกัน
สังเคราะห์ข้อมูล โดยน าจุดแข็ง จุดอ่อน มาเปรียบเทียบกับโอกาส อุปสรรค ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้
ตาราง TOWS Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ภายใต้แต่ละสถานการณ์ ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอ
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ส 
(O

pp
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nit

ies
) 

(กลยุทธจ์ุดแขง็กับโอกาส) 
- ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือท่ีมีอยู่กับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ ในการสนับสนุน
ภารกิจด้านการผลติบัณฑิต  เช่น การส่งเสริมการจัด
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา จัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะฝมีือและความรู้ของ
นักศึกษาให้มีสมรรถนะเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาชีพ โดย
ด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการและองค์กร
วิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

- ส่งเสริมการผลติงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูค่าสูง 

- ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวชิาการทุกด้านท่ีคณะ
มีความเช่ียวชาญเพื่อสนองความตอ้งการของชุมชน
ท้องถิ่น 

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กับการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
และการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

(กลยุทธจ์ุดอ่อนกับโอกาส) 
- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มจี านวนที่เพียงพอ

และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- จัดตั้งกลุ่มวจิัยที่เน้นการวจิัยเชิงนโยบายและมี

ศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถขยายเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

- แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

- ด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้แก่
คณะ 

- ใช้สื่อสังคมออนไลนเ์ป็นช่องทางในการสื่อสารและ
น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

อุป
สร

รค
 (T

hr
ea

ts)
 

(กลยุทธจ์ุดแขง็กับอุปสรรค) 
- เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล าพูน ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ และกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

- น าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคไ์ปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

(กลยุทธจ์ุดอ่อนกับอุปสรรค) 
- ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ โดย

ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสยีหายที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุม
และบรหิารจดัการได้ 

- พัฒนาบุคลากรให้มภีาวะผู้น าเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสรา้งผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 จากนั้น ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 คณะกรรมการได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ (5.1-1-03) 
มีข้อสังเกตและข้อสรุปดังนี้ 

 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก มีพ้ืนที่ด าเนินงานตามพันธกิจ
ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก และล าปาง 
  เป้าหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2565 คือ "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืน" ภายใต้แนวคิด RMUTL Transform to Localization 5 Flagships ประกอบด้วย 

o 2 Flagships ปูพื้นฐานแก้ปญัหาความเหลื่อมล้้า 
- มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาก าลังคนฐานราก (Workforce Development) 
- มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ (Hands on) 

o 3 Flagships เพ่ิมขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer) 
- มหาวิทยาลัยการขนส่ง (Transportation) 
- มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

  แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ได้วาง
ยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็น 9 กลยุทธ์ และ 14 ตัวชี้วัด 

o ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก้าลังคนนักปฏิบัติ 
- กลยุทธ์: ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

วัดความส าเร็จจากสัดส่วนการรับนักศึกษาระหว่างสายอาชีพกับสายสามัญ และ
จ านวนโรงเรียนเตรียมด้านวิชาชีพที่ผลิตตัวป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย 

- กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ 
วัดความส าเร็จจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
การใช้ทักษะวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร 
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o ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
- กลยุทธ์: พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่าย
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
วัดความส าเร็จจากจ านวนเงินสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจากภายนอก 

- กลยุทธ์: ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัดความส าเร็จจากจ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ
หลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลหรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

- กลยุทธ์: สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Public 
Private Partnership Business Unit) 
วัดความส าเร็จจากมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภายนอก สังคม และชุมชน จาก
การพัฒนา 5 Flagships 

- กลยุทธ์: สร้างความตระหนักในคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัดความส าเร็จจากจ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกจัดเก็บหรือน าไปใช้ประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ประเด็นยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
- กลยุทธ์: พัฒนากลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

วัดความส าเร็จจากผลการประเมินระดับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
- กลยุทธ์: การจัดการเพ่ือสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความม่ันคงทางการเงิน 

วัดความส าเร็จจากจ านวนหน่วยงานที่มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ
เป็นไปตามแผน 

- กลยุทธ์: บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน 
วัดความส าเร็จจากผลการประเมินภาวะความสุขของบุคลากร 
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 ปณิธาน วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
o ปณิธาน 

- ของเดิม 
มุ่งม่ันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นองค์กรที่พร้อมจะแสวงหาความร่วมมือ  
มีดุลยภาพระหว่างปฏิบัติการ วิชาการ ภายใต้เอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนา 

- ก าหนดใหม่เป็น 
มุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือชุมชน 

o วิสัยทัศน์ 
- ของเดิม 

มุ่งจัดการศึกษาด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสู่ความเป็นสากล  
โดยใช้พื้นฐานภูมิปัญญาล้านนา 

- ก าหนดใหม่เป็น 
สร้างสรรค์นวัตกรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อชุมชน 

o อัตลักษณ์ 
   อาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม อัน
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บนรากฐานของภูมิปัญญาล้านนา ตลอดจนความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล 
 

 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 5 ด้าน โดยค านึงถึงแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
เป้าหมายและกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของคณะ ดังนี้ 
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- ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัต ิ

การผลิตงานวิจัย
และ 

งานสร้างสรรค์ 

การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

การบริหารจัดการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์: การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์      

1) กลยุทธ์: ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุกและมีสว่นร่วมในการ
ผลิตตัวป้อน      

2) กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพือ่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม      

2. ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวชิาการ
ด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

     

1) กลยุทธ์: ใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น 

     

2) กลยุทธ์: เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นล้านนา และปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มแก่สาธารณชน 

     

3. ประเด็นยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพสูง 

     

1) กลยุทธ์: เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล      
2) กลยุทธ์: ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ      
3) กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรให้สอดคลอ้งกับภารกิจและความต้องการของ

องค์กร และให้ความส าคัญกับการมสีุขภาวะที่ดีของบุคลากร 
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- เป้าหมายและกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์: การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิต 
 บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานสภาวิชาชีพ 

กลยุทธ์: ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุกและมีส่วนร่วมในการ
ผลิตตัวป้อน 
- ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาใหม่ ภายใต้สัดส่วนจากอาชีวศึกษาต่อ

มัธยมศึกษาท่ีมีความเหมาะสม เนื่องจากเจตนารมณ์ของการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยคือเพื่อให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อ
ด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

- พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตัวป้อนระดับปริญญา 

กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
- ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือท่ีมีอยู่กับหน่วยงานภายนอก ในการ

สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต เช่น การส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในรูปแบบสหกิจศึกษา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
ทักษะฝีมือและความรู้ของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเฉพาะทาง สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาชีพ โดยด าเนินการ
ร่วมกับสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

- จัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด าเนินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะวิชาชีพ 
ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ ์

2. ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านศิลปะ การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายด้านการวิจัย 
 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีม่คีุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

กลยุทธ์: ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการผลติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มมีูลค่าสูง 
- สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
- พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิัย สร้างขวัญและก าลังให้แก่ผู้มี

ผลงานดเีด่น 
- บูรณาการองค์ความรู้ทีไ่ดร้ับจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน

การจัดการเรยีนการสอน 
- มีส่วนร่วมในอันที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการทุกด้านที่คณะมีความเช่ียวชาญ 

เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ 
 ผลลัพธ์การให้บริการวิชาการทีส่รา้งความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

เป้าหมายด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมปิัญญาท้องถิ่นล้านนา โดย
บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การผลติผลงานทางวิชาการ 
และการรับใช้สังคม 

กลยุทธ์: เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา และปลูกจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน 
- บูรณาการกระบวนการในการด าเนินด าเนินงานด้านการทะนุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการจดัการ
เรียนการสอนและการผลติผลงานทางวิชาการ 

- เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้นการทะนุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ ์

3. ประเด็นยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการ
องค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพสูง 

เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ 
 กระบวนการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้สัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 

กลยุทธ์: เสริมสร้างและพัฒนาวฒันธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล 
- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 
กลยุทธ์: ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กับการด าเนินงานตามพันธ

กิจของคณะ 
กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกจิและความต้องการ
ขององค์กร และให้ความส าคัญกบัการมีสุขภาวะที่ดีของบุคลากร 
- ยกระดับขดีสมรรถนะของบุคลากร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มี

ภาวะผู้น าเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและสร้างผู้บังคับบัญชารุ่น
ใหม่ 

- จัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
องค์กรให้น่าอยู่และเอื้อต่อการท างานอย่างมีความสุข  
จัดกิจกรรมนันทนาการและสันทนาการเพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี 
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2.3  การปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
   เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของคณะให้สอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัย (5.1-1-04) 
 

3. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
     คณะได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (5.1-1-05) โดยอาศัย
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการเงินของคณะ รวมทั้งตระหนักถึงความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และค านึงถึงเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนก าหนดแนวคิด
การจัดท าแผนให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคณะอย่างมีประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ์ทางการเงินดังกล่าวมี
สาระส าคัญประกอบด้วย 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการเงินของคณะ 
(จุดแข็ง) 
- ผู้บริหารของคณะ: มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
- ระบบบริหารการเงินของคณะ: มีระบบการควบคุม

ภายในที่ดี เพราะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
เกี่ยวกับการเงิน แต่ก็มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวใน
ระดับหนึ่ง 

- ข้อมูลทางการเงินของคณะ: มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ สามารถ
เรียกใช้ได้ทันที 

(โอกาส) 
- การจัดสรรงบประมาณ: มหาวิทยาลัยได้รับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน อันเนื่องมาจาก
นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย 

- การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน: นโยบาย
ของรัฐที่จะปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้มี 
ความทันสมัย เสริมให้การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

(จุดอ่อน) 
- นโยบายทางการเงินของมหาวิทยาลัย: ไม่กระจาย

อ านาจให้คณะมีอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ 

- บุคลากรในสังกัด: ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรง 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี: 
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับการบริหารการเงิน
ในระดับคณะ 

(อุปสรรค) 
- โครงสร้างประชากร: รายได้ของคณะมีแนวโน้ม

ลดลง เนื่องจากประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โครงสร้างประชากรวัยเด็กซึ่งจะเป็นตัวป้อนเข้า
สู่ระดับอุดมศึกษาในอนาคตมีจ านวนน้อยลง 

- ความไม่มั่นคงทางด้านการเมือง: การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศ
บ่อยครั้ง ส่งผลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้อง
ปรับปรุงนโยบายอยู่เสมอ โดยเฉพาะในด้าน
การเงิน 
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 แนวโน้มรายได้ของคณะ 

 
 

 วิสัยทัศน์ทางการเงินของคณะ 
  บริหารการเงินด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้การ
วางแผนอย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานของทุก
ส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

(1) ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพของการบริหาร
จัดการทางการเงิน 

บูรณาการทรัพยากรที่คณะมีอยู่ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทางการเงิน 

- พัฒนาระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินให้มีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีให้มีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้กับการบริหารการเงิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

(2) ก าหนดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหา
รายได้ 

คณะมีรายได้นอกเหนือจาก
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

- ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อ
น าเงินค่าธรรมเนียมจากการ
ให้บริการมาเป็นรายได้ของคณะ 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของคณะ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

(3) ควบคุมการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม 

การเบิกจ่ายเป็นไปเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
แต่ละส่วนงานในคณะให้
สัมฤทธิ์ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด มี
ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายรายไตรมาส 

- มีการเร่งรัดเบิกจา่ยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใต้กรอบงบประมาณ 

- ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลด
รายจ่ายของคณะลง 

 

4. การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 
   ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่
ประชุมมีมติให้แต่ละหลักสูตรจัดท าค าเสนอโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายทั้งในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย (5.1-1-06) 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รวบรวมค าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่แต่ละหลักสูตรได้จัดท า
ขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุม ในคราวประชุมหารือเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้บรรจุ
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวลงในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของคณะ และให้น าเสนอ
แผนปฏิบัติราชการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมคราวต่อไป    
(5.1-1-07) 
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5. การเสนอแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   แผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) 

และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (5.1-1-08) 

    จากนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนกลยุทธ์และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของคณะ (5.1-1-09) 
 

6. การสื่อสารแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการให้ทุกส่วนงานในสังกัด
ทราบ 

     เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแผนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มีมติรับทราบผลการพิจารณา
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งได้มอบหมายให้แต่ละหลักสูตร ด าเนินการสื่อสารแผนให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป (5.1-1-10) 

 
7. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 

     คณะได้ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นประจ าทุกไตรมาส (5.1-1-11) 

ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2559) 
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.05/13 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 
ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2560) 
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.05/427 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2560) 
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.05/731 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2560) 
ยังไม่ถึงก าหนดติดตาม 
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8. การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งช้ีตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   คณะได้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ณ วันสิ้น
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5.1-1-12) สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนตัวบ่งชี ้ ผลสัมฤทธิ์การ

ด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ที่สัมฤทธิ์ผล 

(1) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

8 7 87.50 

(2) การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านศิลปะ การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

13 12 92.31 

(3) การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพสูง 

5 4 80.00 

รวม 26 23 88.46 
 
 ทั้งนี้ จะได้น าเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นต่อไป 
 

9. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
 คณะจะได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 (5.1-1-13) และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1-1-14) ไปใช้
ประกอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึง
การก าหนดแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะต่อไปอีกด้วย 
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5.1-1-01   ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 100/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

5.1-1-02   รายงานการประชุมหารือเพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 
5.1-1-03   รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็น 
  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 
5.1-1-04   รายงานการประชุมเพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
  เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 
5.1-1-05   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ของคณะ 
5.1-1-06   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 
5.1-1-07   รายงานการประชุมหารือเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในห้วงปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 
5.1-1-08   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-1-09   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน  
  2561 
5.1-1-10   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26  
  เมษายน 2561 
5.1-1-11   หนังสือติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
- ไตรมาสที่ 1 หนังสือที่ ศธ 0583.05/13 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 
- ไตรมาสที่ 2 หนังสือที่ ศธ 0583.05/427 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
- ไตรมาสที่ 3 หนังสือที่ ศธ 0583.05/731 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

5.1-1-12   รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ณ วันสิ้น 
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-1-13   ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

5.1-1-14   ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
  ประจ าปีการศึกษา 2560
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 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
   คณะได้จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(5.1-2-01) 

1. ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

 
 

2. ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนอาจารย์ประจ า 
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3. ความเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
เงินในงบฯ 47,255,235.37 65,932,205.33 68,755,209.02 71,052,719.43 
เงินนอกงบฯ 18,502,352.72 15,963,489.77 23,058,778.34 23,443,159.79 
งบกลาง 3,125,615.17 2,396,229.56 4,968,268.54 3,899,215.54 
ค่าเสื่อมราคา 6,452,058.20 18,396,841.43 33,264,462.94 27,235,358.16 
ต้นทุนรวม (A) 75,335,261.45 102,688,766.09 130,046,718.84 125,630,452.91 
กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เงินในงบฯ 30,779,076.52 21,977,401.78 17,928,357.35 26,603,268.34 
เงินนอกงบฯ 18,226,371.88 5,321,163.27 7,884,163.04 7,948,566.58 
งบกลาง 5,572,956.52 798,743.19 2,049,169.13 1,683,831.13 
ค่าเสื่อมราคา 11,873,808.80 6,132,280.49 13,452,940.21 11,638,245.66 
ต้นทุนรวม (B) 66,452,213.72 34,229,588.73 41,314,629.74 47,873,911.72 
รวม (A + B) 141,787,475.17 136,918,354.82 171,361,348.58 173,504,364.63 
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 คณะมีต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุน 115.41 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีต้นทุน 141.79 ล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.60 จากปีก่อน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุน 136.92 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 3.56 
จากปีก่อน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุน 171.36 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.10 จากปีก่อน) และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุน 173.50 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.23 จากปีก่อน) 
 ในขณะที่รายได้ของคณะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากจ านวนตัวป้อนที่น้อยลง จึงเป็น
ข้อท้าทายที่ส าคัญของคณะ ซึ่งต้องทบทวนกระบวนการด าเนินงานในปัจจุบัน และวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

4. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร ต้นทุนรวม 
จ านวนผลผลิต 

FTES 
ต้นทุนต่อหน่วย 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 173,504,364.63 1,500.32 115,644.91 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 

และประยุกต์ศิลป์ 
125,630,452.91 1,064.51 118,017.17 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ 30,781,686.85 277.42 110,956.99 
1.2 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 26,232,921.52 235.33 111,472.92 
1.3 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 20,936,890.02 182.10 114,974.68 
1.4 หลักสูตรสิ่งทอและ

เครื่องประดับ 
16,641,421.83 136.83 121,621.15 

1.5 หลักสูตรเซรามิก 10,962,969.47 72.72 150,755.91 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์ 
20,074,563.22 160.11 125,379.82 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47,873,911.72 435.81 109,850.42 
2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 32,254,020.59 291.51 110,644.65 
2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 15,619,891.13 144.30 108,245.95 
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 ต้นทุนรวม 

 
 

 
  ต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2560 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 20.94 ล้านบาท หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าค่ าเฉลี่ย 
ได้แก่ หลักสูตรทัศนศิลป์ (30.78 ล้านบาท) และหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (26.23 ล้านบาท) ส่วนหลักสูตร
ที่มีต้นทุนรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตรออกแบบสื่อสาร (20.94 ล้านบาท) หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (20.07 ล้านบาท) หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ (16.64 ล้านบาท) และหลักสูตรเซรามิก 
(10.96 ล้านบาท) 
  ต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 
2560 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 23.94 ล้านบาท หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
(32.25 ล้านบาท) ส่วนหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (15.62 ล้าน
บาท) 
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 ต้นทุนต่อหน่วย 

 
 
  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2560 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 122,526.91 บาท มี 4 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย คือ หลักสูตรทัศนศิลป์ (110,956.99 บาท) หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (111,472.92 บาท) 
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร (114,974.68 บาท) และหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ (121,621.15 บาท) 
  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 
2560 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 109,445.30 บาท หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในเป็นหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย (108,245.95 บาท) 
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5. ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
5.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาช้ันปี

สุดท้าย 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษาตาม

ก าหนดเวลา 

ร้อยละของ 
จ านวนนักศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลา 

คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 644 399 68.32 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศลิป์ และ

ประยุกตศ์ิลป ์
452 322 71.24 

1.1 หลักสตูรทัศนศลิป ์ 123 78 63.41 
1.2 หลักสตูรออกแบบอุตสาหกรรม 92 63 68.48 
1.3 หลักสตูรออกแบบสื่อสาร 99 73 73.74 
1.4 หลักสตูรสิ่งทอและเครื่องประดับ 62 58 93.55 
1.5 หลักสตูรเซรามิก 21 16 76.19 
1.6 หลักสตูรเทคโนโลยีการพมิพ์และ

บรรจภุัณฑ ์
55 34 61.82 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 132 77 58.33 
2.1 หลักสตูรสถาปัตยกรรม 79 52 65.82 
2.2 หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายใน 53 25 47.17 
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 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา มีค่าเฉลี่ย 68.32 โดยหลักสูตรที่มี
จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ (ร้อย
ละ 93.55) หลักสูตรเซรามิก (ร้อยละ 76.19) หลักสูตรออกแบบสื่อสาร (ร้อยละ 73.74) และหลักสูตรออกแบบ
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 68.48) ส่วนหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรม (ร้อยละ 65.82) หลักสูตรทัศนศิลป์ (ร้อยละ 63.41) หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 61.82) และหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (ร้อยละ 47.17) 

 
5.2 บัณฑิตที่มีงานท า 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร จ านวนบัณฑิต 
จ านวนบัณฑิต 

ที่มีงานท า 

ร้อยละของ 
จ านวนบัณฑิต 

ที่มีงานท า 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 399 271 67.92 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 

และประยุกต์ศิลป์ 
322 210 65.22 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ 78 45 57.69 
1.2 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 63 49 77.78 
1.3 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 73 47 64.38 
1.4 หลักสูตรสิ่งทอและ

เครื่องประดับ 
58 28 48.28 

1.5 หลักสูตรเซรามิก 16 12 75.00 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์ 
34 29 85.29 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77 61 79.22 
2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 52 41 78.85 
2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 25 20 80.00 
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35.62 

25.00 

22.22 

21.15 

20.00 

14.71 

สิ่งทอและเครื่องประดับ

ทัศนศิลป์

ออกแบบสื่อสาร

เซรามิก

ออกแบบอุตสาหกรรม

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมภายใน

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

มีงานท า ไม่มีงานท า
 

 
 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า มีค่าเฉลี่ย 70.91 โดยหลักสูตรที่มีจ านวนบัณฑิตมีงานท าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 85.29) หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
(ร้อยละ 80.00) หลักสูตรสถาปัตยกรรม (ร้อยละ 78.85) หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ร้อยละ 77.78) และ
หลักสูตรเซรามิก (ร้อยละ 75.00) ส่วนหลักสูตรที่มีจ านวนบัณฑิตมีงานท าต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตร
ออกแบบสื่อสาร (ร้อยละ 64.38) หลักสูตรทัศนศิลป์ (ร้อยละ 57.69) และหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 
(ร้อยละ 48.28) 
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5.3 รายได้ของบัณฑิตที่มีงานท า 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร รายได้เฉลี่ย 
เทียบเกณฑ์รายได้ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี  

(15,000 บาท/เดือน) 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

13,252 192 34 45 

(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม 
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 

12,591 159 20 31 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ 13,276 32 4 9 
1.2 หลักสูตรออกแบบ

อุตสาหกรรม 
12,387 34 4 11 

1.3 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 11,999 38 4 5 
1.4 หลักสูตรสิ่งทอและ

เครื่องประดับ 
10,990 23 3 2 

1.5 หลักสูตรเซรามิก 10,067 10 1 1 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการ

พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
16,828 22 4 3 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

15,235 33 14 14 

2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 14,019 25 10 6 
2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม

ภายใน 
16,450 8 4 8 
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 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตที่มีงานท า (บาท) 
 

 
 

 สัดส่วนรายได้ของบัณฑิตที่มีงานท า (ร้อยละของบัณฑิต) 

 
 
 รายได้ของบัณฑิตที่มีงานท า มีค่าเฉลี่ย 13,252 บาท/เดือน มี 4 หลักสูตรที่บัณฑิตมีรายได้สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (16,828 บาท/เดือน) หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
(16,450.00 บาท/เดือน) หลักสูตรสถาปัตยกรรม (14,019 บาท/เดือน) และหลักสูตรทัศนศิลป์ (13,276 บาท/
เดือน    
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 5.4  ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความส าคัญ

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
นักศึกษา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล
ล้านนา 

คุณลักษณะ
เฉพาะผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.20 4.14 4.13 4.14 4.18 4.24 4.13 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และ

ประยุกต์ศิลป์ 
4.20 4.14 4.12 4.14 4.17 4.23 - 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ 4.12 4.09 4.07 4.08 4.07 4.12 - 
1.2 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 4.22 4.19 4.20 4.19 4.21 4.27 - 
1.3 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 4.15 4.11 4.08 4.08 4.11 4.12 - 
1.4 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 4.36 4.30 4.29 4.28 4.33 4.37 - 
1.5 หลักสูตรเซรามิก 4.11 4.06 4.03 4.14 4.07 4.23 - 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ

ภัณฑ์ 
4.21 4.08 4.05 4.08 4.25 4.27 - 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.23 4.16 4.16 4.14 4.19 4.26 4.13 
2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 4.28 4.18 4.20 4.13 4.24 4.23 4.14 
2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 4.17 4.14 4.12 4.15 4.13 4.28 4.11 
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ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ตามก าหนดเวลา 
บัณฑิตมีงานท า รายได้ของบัณฑิต 

คะแนนประเมิน
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง

ประสงค ์

(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศลิป์ และ
ประยุกตศ์ิลป ์

ค่าเฉลี่ย = 122,526.91 ค่าเฉลี่ย = 71.24 ค่าเฉลี่ย = 65.22 ค่าเฉลี่ย = 12,591 ค่าเฉลี่ย = 4.17 

1.1 หลักสตูรทัศนศลิป ์ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
1.2 หลักสตูรออกแบบอุตสาหกรรม ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ 
1.3 หลักสตูรออกแบบสื่อสาร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
1.4 หลักสตูรสิ่งทอและเครื่องประดับ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ 
1.5 หลักสตูรเซรามิก สูงกว่าค่าเฉลีย่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
1.6 หลักสตูรเทคโนโลยีการพมิพ์และบรรจุ

ภัณฑ ์
สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย = 109,445.30 ค่าเฉลี่ย = 58.33 ค่าเฉลี่ย = 79.22 ค่าเฉลี่ย = 15,235 ค่าเฉลี่ย = 4.18 
2.1 หลักสตูรสถาปัตยกรรม สูงกว่าค่าเฉลีย่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ 
2.2 หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายใน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลีย่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

 

 เรียงล าดับหลักสูตรที่มีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 
 

 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
 ล าดับ 1 ออกแบบอุตสาหกรรม > ล าดับ 2 สิ่งทอและเครื่องประดับ > ล าดับ 3 ทัศนศิลป์, ออกแบบสื่อสาร, เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
 

 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 ล าดับ 1 สถาปัตยกรรมภายใน > ล าดับ 2 สถาปัตยกรรม 
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 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
    คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากสาขา/หลักสูตรที่มีส่วน
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ (5.1-3-01) ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน (5.1 -3-02)  มีการประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA (5.1-3-03) 
     คณะฯ  ได้จัดประชุมท าแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ท า
การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   โดยน าผลการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณ 2560  มาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2561   ดังนี้  (5.1-3-04)  

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่กระทบต่อตัวป้อนของคณะลดลง 
2. เกิดความสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
3. การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถด าเนินงานได้ต่อเนื่อง  และไม่มีประสิทธิภาพ 
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แบบประเมินความเสี่ยง 

ปัจจัยเส่ียง(5)
ปัจจัยเส่ียง

(ภายใน/

ภายนอก)(6)

โอกาส

(9)

ผลกระทบ

(10)

ระดับ

ความเส่ียง

(9)X(10)=(11)

1. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรท่ีกระทบต่อตัวป้อนของคณะลดลง ภายนอก S 4 5 20 (สูงมาก) การลด/ควบคุม 1

ล าดับ

ความส าคัญ

(13)

การจัดการ

ความเส่ียง(12)

ความเส่ียง(4) การวิเคราะห์ความเส่ียง(8)

ด้านความเส่ียง

(S,O,F,C,อ่ืนๆ)(7)

 
2. เกิดความสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจากอัคคีภัย ภายนอก O 1 5 5 (สูงมาก) การลด/ควบคุม 4

3. การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ภายนอก O 2 5 10 (สูงมาก) การลด/ควบคุม 3

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถด าเนินงานได้ต่อเน่ือง  และไม่มีประสิทธิภาพ ภายนอก O 3 5 15 (สูงมาก) การลด/ควบคุม 2
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ได้น าผลจากการประเมินความเสี่ยงมาจัดท ากิจกรรมควบคุม  ดังแผนการบริหารความเสี่ยง   
 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง(4) 

รหัสความเสี่ยง 
(S,O,F,C,อืน่ๆ)

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(8) 

แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
(9) 

ผู้รับผิดชอบ
(10) 

ระยะเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

(11) 
ปัจจัยเสี่ยง(5) 

ปัจจัย
เสี่ยง 

(ภายใน/ 
ภายนอก)

(6) 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่กระทบต่อตัวป้อนของคณะ
ลดลง 

ภายนอก S 20  
(สูงมาก) 

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษาตัว
ป้อน โดยรับนักศึกษาโควตามากขึน้ 
และเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสตูร
ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2561 

2. มีการส ารวจ/วิจยั/ศึกษา ความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนา
หลักสตูรใหม่ๆ  
3. ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบวีดโิอ
แนะน าคณะเพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์คณะ 
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ความเสี่ยง(4) 

รหัสความเสี่ยง 
(S,O,F,C,อืน่ๆ)

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(8) 

แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
(9) 

ผู้รับผิดชอบ
(10) 

ระยะเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

(11) 
ปัจจัยเสี่ยง(5) 

ปัจจัย
เสี่ยง 

(ภายใน/ 
ภายนอก)

(6) 
2. การเกิดความสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจากอัคคภีัย ภายนอก O 5  

(สูงมาก) 
1. เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรรับทราบแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของคณะฯ และรณรงค์
ให้มีการปฏิบตัิตาม 

รองคณบดี
ด้านบริหาร 

ปีงบประมาณ 
2561 

2. ซักซ้อมความพร้อมหากเกิดอัคคีภัย 

3. บ ารุงดูแลรักษาระบบดับเพลิงหรือ
เครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและ
ป้องกันความเสียหายจากอัคคภีัย 

3. การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ภายนอก O 10  
(สูงมาก) 

1. จัดท ามาตรการและสร้างวินัยให้
บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัตติามกฎ
จราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

      2. ประสานงานกับมหาวิทยาลยัฯ 
เรื่องประกันอุบัตเิหตุของบุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายและ
ความสญูเสยีหากมเีหตุเกดิขึ้น 
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ความเสี่ยง(4) 

รหัสความ
เสี่ยง(S,O,F,C,อืน่ๆ)

(7) 

ระดับ
ความเสี่ยง

(8) 

แผนงาน/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง(9) 

ผู้รับผิดชอบ
(10) 

ระยะเวลาที่
แล้วเสร็จ 

(11) 
ปัจจัยเสี่ยง(5) 

ปัจจัย
เสี่ยง 

(ภายใน/ 
ภายนอก)

(6) 
4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไมส่ามารถด าเนินงานได้ต่อเนื่อง  และไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ภายนอก O 15  
(สูงมาก) 

1. บ ารุงดูแลรักษาระบบส ารอง
ข้อมูลและกู้คืนข้อมูลให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

รองคณบดี
ด้านบริหาร 

ปีงบประมาณ 
2561 

2. บ ารุงดูแลรักษาระบบ Firewall  
เพื่อท าหน้าท่ีป้องกันไม่ให้มีการบุก
รุกจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
เข้าสูร่ะบบเครือข่ายสารสนเทศ
และฐานข้อมูล 
3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  
และอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ
เครือข่ายท าการตรวจสอบระบบว่า
พบความผิดปกติหรือไม่ เพื่อหา
สาเหตุและการป้องกันต่อไป 
5. บ ารุงดูแลรักษาระบบส ารอง
ไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้เครื่องแม่ข่ายและ
เครื่องลูกข่าย 
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  การติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินงานที่วางไว้ คณะได้ท าการติดตามผลจากการส่งแบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ได้ข้อมูล ดังนี ้
 

ความเสี่ยง(4) 
รหัสความเสีย่ง 
(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง

(8) 

สถานะการด าเนินงาน(9) 

แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน(10) 
ปัญหา/

อุปสรรค(11) ปัจจัยเสีย่ง(5) 

ปัจจัยเสีย่ง 
(ภายใน/ 
ภายนอก)

(6) 

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

1.  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรที่กระทบต่อตัวปอ้นของคณะ
ลดลง 

ภายนอก S 20  
(สูงมาก) 

     1.  ปรับเปลี่ยนวธิีการรับนักศึกษาตัวปอ้น 
โดยรับนักศึกษาโควตามากขึ้น และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรของคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของคณะฯ ทั้งจัดตั้งบูธเพื่อ
ประชาสัมพันธ ์และจัดกิจกรรม 
Road Show ตามสถาบันการศึกษา
ทั้งภายในอ าเมืองเชียงใหม่และ
อ าเภอรอบนอก รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจในหลกัสูตรที่
ท าการเปิดสอนในคณะฯ รวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนระหวา่งนักเรียน/
นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ กับนักศึกษาที่
เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลยัฯ ชั้นปีที ่
1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา
ต่อที่คณะฯ ในปีการศึกษา 2561 

1. ระยะเวลา
การด าเนินการ
ที่กระชั้นชิดจึง
ท าให้การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการและ
การออก 
Road Show 
มีเวลาที่น้อย
ส่งผลจ านวน
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ในการออก 
Road Show 
ไม่เป็นไปตาม
แผน   

   

   

   

        
 

2.  มีการส ารวจ/วจิัย/ศึกษา ความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ         

         
               3. ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบวีดิโอแนะน า

คณะเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะ               
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ความเสี่ยง(4) 
รหัสความเสีย่ง 
(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7) 

ระดับ 
ความ

เสี่ยง(8) 

สถานะการด าเนินงาน(9) 

แผนงาน/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน(10) 
ปัญหา/อุปสรรค

(11) ปัจจัยเสีย่ง(5) 

ปัจจัยเสีย่ง 
(ภายใน/ 
ภายนอก)

(6) 

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

               2. ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ชือ่เสียงของคณะ/
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

2. การเบิกจา่ย 
งบประมาณ 

  ให้ปรากฎแก่สาธารณะ โดยจัดโครงการ 
   นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา   

                ศิษย์เก่า และอาจารย ์   
                   
                3. ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตรปรับปรุง 2560 จ านวน 
6 หลักสูตร ซ่ึงได้รับการรับรองจาก สกอ.แล้ว  
และในปีการศึกษา 2560 ได้รับท าการปรับปรุง
หลักสูตรอีก 2 หลักสูตรซ่ึงอยู่ในกระบวนการ
การรับรอง 
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ความเสี่ยง(4) 

รหัสความเสีย่ง 
(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7) 

ระดับ 
ความ

เสี่ยง(8) 

สถานะการด าเนินงาน(9) 

แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน(10) 
ปัญหา/
อุปสรรค

(11) 
ปัจจัยเสีย่ง(5) 

ปัจจัย
เสี่ยง 

(ภายใน/ 
ภายนอก)

(6) 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

2. การเกิดความสูญเสียชวีิตหรือ
ทรัพย์สินจากอัคคีภัย 

ภายนอก O 5 (สูงมาก) 

    

1. เผยแพร่ให้ทุกหนว่ยงานและ
บุคลากรรับทราบแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของคณะฯ และรณรงค์
ให้มีการปฏบิัติตาม 

1. จัดอบรมการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า
เบื้องต้นให้แก่คนงานในคณะ 

  

    
    



    
2. ซักซ้อมความพร้อมหากเกิดอัคคีภยั 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และการ

ปฏิบัติตัวหากเกิดอัคีภัย   

    

    



    

3. บ ารุงดูแลรักษาระบบดับเพลิงหรือ
เครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุและ
ป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย 
 

  

  

3. การเกิดอุบัติเหตุจากการ
เดินทาง 

ภายนอก O 10 
(สูงมาก) 



    

1. จัดท ามาตรการและสร้างวินัยให้
บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามกฎ
จราจร เพื่อปอ้งกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
 

 

1. ได้เชิญวิทยากร มาให้ความรู้เกีย่วกับกฎ
จราจรและการป้องกันอบุัติเหตุบนท้องถนน
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกป ี
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ความเสี่ยง(4) 
รหัสความ
เสี่ยง(S,O,F
,C,อ่ืนๆ)(7) 

ระดับ
ความ

เสี่ยง(8) 

สถานะการด าเนินงาน(9) 

แผนงาน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน(10) 
ปัญหา/

อุปสรรค(11) ปัจจัยเสีย่ง(5) 
ปัจจัยเสีย่ง 
(ภายใน/ 

ภายนอก)(6) 
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

              

2. ประสานงานกับมหาวิทยาลยัฯ เรื่อง
ประกันอุบัติเหตุของบุคลากรและ
นักศึกษา เพือ่บรรเทาค่าใช้จ่ายและ
ความสูญเสียหากมีเหตุเกิดขึ้น 

2. ได้ท าป้ายรณรงค์ให้ผู้ที่ขับขี่รถ
มอเตอร์ไซต์ใส่หมวกกันน๊อคและ
ประสานงานกับมหาวิทยาลยัในการ
แจกหมวกกันน๊อคให้กับผู้ขบัขี่รถ
มอเตอร์ไซด์   

4. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ต่อเนื่อง  
และไม่มีประสิทธิภาพ 

ภายนอก O 15  
(สูงมาก) 

 

  

1. บ ารุงดูแลรักษาระบบส ารองข้อมูล
และกู้คืนข้อมูลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

คณะมีเจ้าหน้าที่ เกีย่วกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดูแลระบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธภิาพ และ
จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองต่างๆ 

  

2. บ ารุงดูแลรักษาระบบ Firewall  เพือ่
ท าหน้าที่ปอ้งกันไม่ให้มีการบุกรกุจาก
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เขา้สู่
ระบบเครือข่ายสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 
3. ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส  และ
อัพเดทข้อมูลไวรัสอยา่งต่อเนื่อง 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดแูลระบบเครือข่าย
ท าการตรวจสอบระบบว่าพบความ
ผิดปกติหรือไม่ เพือ่หาสาเหตุและการ
ป้องกันต่อไป 
5. บ ารุงดูแลรักษาระบบส ารองไฟฟ้า
เพื่อควบคุมการจา่ยกระแสไฟฟ้าให้
เครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 176 
 

จากผลการด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมทั้งหมด 4 ความเสี่ยง มีผลการด าเนินงานที่ถูกประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือลดลงทั้ง 
4 ประเด็น   คิดเป็นร้อยละ 100 

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง(4) 
รหัสความ

เสี่ยง 
(S,O,F,C,อ่ืนๆ

)(7) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง
เดิม 
(8) 

ผลการด าเนินงาน(10) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
(10) 

ปัญหา/
อุปสรรค(11) 

ผลจาก
การ

ควบคุม 

ปัจจัยเสีย่ง(5) 

ปัจจัย
เสี่ยง 

(ภายใน/ 
ภายนอก

)(6) 

โอกาส
(11) 

ผบ
กระท

บ 
(12) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(11)x(12)= 
(13) 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรที่กระทบต่อตัวปอ้นของคณะ
ลดลง 

ภายนอก S 20  
(สูง
มาก) 

1. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธห์ลักสูตรของคณะฯ ทั้งจัดตั้งบูธเพื่อ
ประชาสัมพันธ ์และจัดกิจกรรม Road Show ตาม
สถาบันการศึกษาทั้งภายในอ าเมืองเชียงใหม่และอ าเภอรอบนอก 
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจในหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนในคณะฯ รวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียน/นกัศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ กบันักศึกษาที่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ชั้นปี
ที่ 1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ ในปีการศึกษา 
2561 

2 4 8 (สูง) 1. ระยะเวลา
การด าเนินการ
ที่กระชั้นชิดจึง
ท าให้การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการและ
การออก Road 
Show มีเวลาที่
น้อยส่งผล
จ านวนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ในการออก 
Road Show 
ไม่เป็นไปตาม
แผน   

ลดลง 
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ความเสี่ยง(4) 

รหัสความเสีย่ง 
(S,O,F,C,อ่ืนๆ)

(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง
เดิม (8) 

ผลการด าเนินงาน(10) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (10) 

ปัญหา/
อุปสรรค

(11) 

ผลจาก
การ

ควบคุม 
ปัจจัยเสีย่ง(5) 

ปัจจัย
เสี่ยง 

(ภายใน/ 
ภายนอก)

(6) 

โอกาส
(11) 

ผบ
กระทบ 
(12) 

ระดับความเสี่ยง 
(11)x(12)=(13) 

2. การเกิดความสูญเสียชวีิตหรือทรัพยส์ินจาก
อัคคีภัย 

ภายนอก O 5 (สูงมาก) 1. จัดอบรมการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า
เบื้องต้นให้แก่คนงานในคณะ 

1 3 3 (ปานกลาง) 

 

ลดลง 

      

  

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และการ
ปฏิบัติตัวหากเกิดอัคีภัย 
           

3. การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ภายนอก O 10 (สูงมาก) 1. จัดท ามาตรการและสร้างวินัยให้บุคลากร
และนักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

1 4 4 (สูง)   ลดลง 
    

 
    

 
    

      
 

      
 

  

 
      

 
  

  

2. ประสานงานกับมหาวิทยาลยัฯ เร่ือง
ประกันอุบัติเหตุของบุคลากรและนักศึกษา 
เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายและความสูญเสียหาก
มีเหตุเกิดขึ้น 
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ทบทวนความเสี่ยงโดยระบุกรอบเวลาอย่างชัดเจน การทบทวนความเสี่ยงได้ระบุรอบเวลาแล้วใน
รายงานการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง พ.ศ.2561 ดังแสดงในรายงาน 
  คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ อีกทั้ง
ได้วิเคราะห์หาความเสี่ยงที่แท้จริงตัดปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้นออกจากประเด็นความเสี่ยงเพ่ือหา
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
5.1-3-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
5.1-3-02 คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-3-03 รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปกรรม 
  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.1-3-04 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1-3-05 การบริหารความเสี่ยง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน                
อย่างชัดเจน 
   ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของคณะให้ไปสู่
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะอนุกรรมการประจ าคณะฯ ด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก 10 ประการ ดังนี ้

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) 
  คณะฯ ด าเนินงานปฏิบัติราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สินของคณะโดยงบประมาณในการบริหารคณะฯ จาก 2 แหล่ง คือ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญมีแนวทางการ
บริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบโดยยึดหลักตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังระเบียบส านักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2553 และระเบียบกฎเกณฑ์ตามสถาบันก าหนด 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
      ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทุกไตรมาส โดย
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์   แผนกลยทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
(5.1-4-01)  ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 3 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย 88.46 
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 จากการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2560 ผลส าเร็จท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ  (5.1-4-02) 
 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
คณะฯ มุ่งพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบ

ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มีขั้นตอนการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา ยึดหลักการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และพัสดุ การจัดการที่ดีท าให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเกิดผลผลิตที่ท าให้เกิดประสิทธิผล  คณะฯ ได้คิดต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรท าให้ทราบ
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน และได้น าระบบ ERP เข้ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือลดต้นทุน
ของกระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แรงงาน ลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การใช้โปรแกรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

 ข้อมูลบริการ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
- ระบบบริหารงานบุคคล http://hr.rmutl.ac.th/  
- ระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.th/  
- ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ http://eoffice.rmutl.ac.th/  
- ระบบจองสัญญาณเชื่อมต่อการประชุมทางไกล http://arit.rmutl.ac.th/econference/  
- ระบบจองรถ http://reserve.rmutl.ac.th/login  
- ระบบสารสนเทศงานวิจัย  https://hrd.rmutl.ac.th/rms/login.php 
- ระบบบริหารจัดการโครงการและแผน  https://bpm.rmutl.ac.th/login 

  การเรียนการสอนออนไลน์ 
- Tell Me More http://tmm.rmutl.ac.th/ 
- Rosetta Stone https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/en-US/ 
- E-Learning http://education.rmutl.ac.th/ 

  บริการสารสนเทศ  
- สมัคร RMUTL Account http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register 
- RMUTL Mail (Office365) http://arit.rmutl.ac.th/page/office365 
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ http://download.rmutl.ac.th/ 
- บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย https://noc.rmutl.ac.th/main/ 
- แจ้งปัญหาด้านไอที https://noc.rmutl.ac.th/help/ 

../../../../การเก็บหลักฐานประกัน-59/เล่ม%20SAR.59/SAR.59/sar-59/ระบบบริหารงานบุคคล
http://hr.rmutl.ac.th/
http://regis2015.rmutl.ac.th/
http://regis2015.rmutl.ac.th/
http://eoffice.rmutl.ac.th/
http://eoffice.rmutl.ac.th/
http://arit.rmutl.ac.th/econference/
http://arit.rmutl.ac.th/econference/
http://reserve.rmutl.ac.th/login
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/login.php
http://tmm.rmutl.ac.th/
http://tmm.rmutl.ac.th/
https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/
https://rajamangala.rosettastoneenterprise.com/en-US/
http://education.rmutl.ac.th/
http://education.rmutl.ac.th/
http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register
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https://noc.rmutl.ac.th/main/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A/
https://noc.rmutl.ac.th/main/
https://noc.rmutl.ac.th/help/
https://noc.rmutl.ac.th/help/
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 สืบค้นฐานข้อมูล 
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) http://www.elibrary.rmutl.ac.th/ 
- สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Search)  
  http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx 
- ระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ (Intellectual Repository)  
  http://repository.rmutl.ac.th/ 
- ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://datacenter.rmutl.ac.th/ 

 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

     ผู้บริหารคณะฯ มีการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองในการให้บริการและข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ระบบสังคมออนไลน์  www.arts.rmutl.ac.th  ทางไลน์ และ facebook สายด่วนถึงคณบดี ผู้บริหารทุกระดับ 
ตู้รับฟังความคิดเห็น การส่งข้อความผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์ (E-mail) การแจ้งด้วยตนเองหรือทาง
โทรศัพท์ ในกรณีทางคณะฯ ได้ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วได้รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนหาวิธีการ
แก้ปัญหา เช่น ได้จ้ดท าข้ันตอนในกรณีเรื่องร้องเรียนว่าจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในกี่วันเพื่อประกาศให้กับ
ผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

ได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน วางแผนการผลิตบัณฑิต 
พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต มีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2560 วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ วาระที่ 5.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงขั้นตอนการ
ท างานโดยสามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ
ตามที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ เช่น ขั้นตอนในการฝึกงาน ขั้นตอนการขอสอบกรณีพิเศษ การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ  เป็นต้น 

สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการท างาน โดยให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ที่บุคคลแต่ละคนได้ก าหนดไว้  ประจ าปี
งบประมาณ 2561  (5.1-4-03) 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรเพ่ือพร้อมรับกับการ
ท างาน ซึ่งได้มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ 

มีการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการ

http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
http://autolib.rmutl.ac.th/
http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
http://repository.rmutl.ac.th/
http://repository.rmutl.ac.th/
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ด้านศิลปะ การออกแบบและสถาปัตยกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยคณะฯ ได้ด าเนินงานบริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของสังคมผ่านการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4 ต.ทาเหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ และโครงการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ 
โดยมีการจัดประชาคมเพ่ือสอบถามความต้องการในการรับบริการจากชุมชน และจัดท าแผนบริการทางวิชาการที่
ตรงกับความต้องการอันแท้จริงของชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

 คณะฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างชัดเจนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job 
Description) เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลใดมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงานตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย (5.1-4-04) ส่วนสายสอนได้จัดท าข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นเกณฑ์พิจารณาผล
การปฏิบัติงานตามภาระงาน  สายสนับสนุนได้คิดภาระงานเป็นชั่วโมงต่องานแล้วได้สรุปเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนเมื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  (5.1-4-05) 
รวมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้การด าเนินการบรรลุตามพันธกิจของคณะ 
  คณะฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม คณะฯ จึงสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนบุคลากร และ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น ยังแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจและผลงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผลงานนั้นตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ และแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาของสาธารณะ เช่น  การปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 คณะฯ ในปีการศึกษา 
2560 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งจะประกาศใช้ปี พ.ศ.2561  โดยทุกหลักสูตรสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี ้  (5.1-4-06) 

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 การอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้เป็นคนดีของสังคม ได้มีการก าหนด
ลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาให้ออกไปเป็นคนดีของสังคม  และมีส่วนในการเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยสนับสนุนการจัดโครงการ
งานวิจัยและการบริการวชาการแก่สังคมสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน  
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
 คณะฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง ความต้องการของบุคลากรในคณะฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอก) อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายเสรี  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนแอง ระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2559 บนเว็ปไซต์
ของคณะเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบผลการด าเนินงานของคณะ  นอกจากนี้ยังมีตู้
รับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน และมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นทางระบบสังคมออนไลน์  www.arts.rmutl.ac.th 
ทางไลน์ และ facebook (5.1-4-07) 
 การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่นการจัดซื้อวัสดุต้องมีการเปรียบเทียบร้านค้าเพ่ือให้ได้ร้านที่จ าหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพและราคาที่ดีท่ีสุด เป็นต้น 
 มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
     ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้บุคลากรทุกระดับทราบ และผู้รับการประเมินมีสิทธิ์
เสนอแนะ  เมื่อประเมินเสร็จแล้วผู้รับการประเมินได้ทราบผลการประเมินของตนเองและผู้บริหารได้เปิดโอกาส
ให้สอบถามกรณีไม่พอใจในผลการประเมิน (5.1-4-08) 
  

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 คณะฯ บริหารงานโดยให้บุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้บริหารชั้นต้น ผู้บริหาร
คณะ นักศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แสดงความคิดเห็น เช่น  
     ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในภารกิจต่างๆ  เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-4-01)  
 ผู้บริหารคณะมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้ทรงคุณวฒิจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นคณะกรรมการประจ า
คณะ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน มาร่วมกันรับรู้การตัดสินใจแนว
ทางการแก้ปัญหาต่างๆ และร่วมกันพิจารณาในเรื่องท่ีส าคัญต่างๆ    

ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของคณะฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการบริหารงานของคณะฯ โดยมีการจัดประชุมเพ่ือให้บุคลากรได้
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและการบริหารจัดการภายใน
คณะ  

 

http://www.arts.rmutl.ac.th/
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7. หลักการกระจาย อ านาจ (Decentralization) 

     คณบดี มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารใน
ต าแหน่งต่างๆ อย่างเหมาะสมตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ เพ่ือความสะดวก
คล่องตัวในการบริหารจัดการและปฏิบัติราชการแทนกรณีที่คณบดีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เช่น 
รายละเอียดการแต่งตั้งฯ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี  ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขา  
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน เป็นต้น  (5.1-4-04), (5.1-4-05) 

นอกจากนี้คณะฯ มีการมอบหมายภารกิจ หน้าที่ เพ่ือก ากับดูแลงานด้านต่างๆ ของคณะ เช่น งานด้าน
บริหารและแผนยุทธศาสตร์ งานด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา งานด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
งานด้านพัฒนานักศึกษา  งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ คณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านต่างๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ร่วมเป็นกรรมการในการจัดโครงการ/กิจกรรมและ
ด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือระดมความคิดในการพิจารณาการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของคณะฯ 
 อีกท้ังยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหารจัดการในระดับ
หลักสูตร  (5.1-4-09) 
 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีการ

บริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ในปี
การศึกษา 2/2560 ได้มีการสอบความผิดกรณีอาจารย์ไม่กรอกระดับคะแนนผลการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด และ
กรณีอาจารย์ผู้สอนกรอกระดับคะแนนผลการศึกษาผิดพลาด โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 และ
มาตรา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 ในการนี้คณะจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความผิดกรณีการไม่กรอกคะแนน และกรณีกรอกระดับคะแนนผิดพลาด จ านวน 13 
ราย มติคณะกรรมการได้ตักเตือนอาจารย์ผู้กระท าผิดทั้ง 13 ราย ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมากขึ้นโดยให้
ติดตามเอกสารการลงทะเบียน ก าหนดการและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและมอบหมายให้หัวหน้า
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบผลระดับคะแนนอย่างใกล้ชิด และท าหนังสือส่งรายงานการประชุมพิจารณา
การสอบสวนฯ ไปยังผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพ่ือให้นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบได้รับความเป็นธรรม (5.1-4-10) 

ในการพิจารณาการลาศึกษาต่อและจัดสรรทุนการศึกษาของคณาจารย์จะน าเข้า พิจารณา                   
โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  การให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การลา
ศึกษาต่อ เช่น การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 5.8 เรื่องรายชื่อบุคลากร
ที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ และขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศ และวาระที่ 5.9 เรื่องรายชื่อบุคลากรที่
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ประสงค์จะลาศึกษาต่อและขอรับทุนการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และมอบงานบุคลากรคณะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อกอง
บริหารงานบุคคล  พร้อมทั้งมีการแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เมื่อมีผลอย่างเป็นทางการ (5.1-4-11) 
 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
    คณะฯ บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาคต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกในด้าน
ใดๆ ผู้บริหารคณะห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองจึงก าหนดนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้
พัฒนาตนเอง โดยได้สนับสนุนงบประมาณพ่ือการพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ได้เพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการท างานต่อไป 
 สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างาน  
  สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการท างาน โดยให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 มีนโยบายการปฏิบัติต่อบุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน เช่น การจัดการศึกษาให้กับ
นักศึกษาพิการ เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดระบบการบริการทางกายภาพส าหรับผู้พิการ เช่น ปรับปรุงทางเดินในอาคาร ห้องน้ า
ส าหรับคนพิการ เป็นต้น 
 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
ระดับแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ  
  

10. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 ผู้บริหารคณะฯ ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการหารือ
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ เช่น กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือที่
ประชุมส าคัญต่างๆ ของคณะล้วนยึดถือหลักปฏิบัติอันชอบธรรมในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน
ประเด็นต่างๆ เช่นการบริหารประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การแก้ไขความขัดแย้งของปัญหาโดยอาศัย
ฉันทามติที่ประชุมเพ่ือให้มีการยอมรับหลักการและเหตุผลเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่าย
ยอมรับและปฏิบัติได ้  
 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร จ าเป็นต้อง
มีการเลือกประธานหลักสูตรคนใหม่ ในการนี้ทั้ง 2 หลักสูตรได้มีการหาข้อตกลงโดยใช้การเลือกผู้ที่เหมาะสมและ
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ท าให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 185 
 

  ผู้บริหารคณะฯ  ได้สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ เป็นต้น  (5.1-4-12) 
5.1-4-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
  ราชการปีงบประมาณ 2561 
5.1-4-02   รายงานผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-4-03   การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP  (Individual Development Plan) 
5.1-4-04   ค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน  
5.1-4-05   ค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน 
5.1-4-06   เอกสารส่งหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2560  จ านวน 2 หลักสูตร 
5.1-4-07   ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ 
5.1-4-08   แจ้งผลการพิจารณาการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5.1-4-09 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-4-10 การพิจารณาสอบสวนกรณีการไม่กรอกระดับคะแนนผลการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด และการ 
  กรอกคะแนนผิดภาคเรียนที่ 2/2560 
5.1-4-11 มติคณะกรรมการทุนการศึกษา 
5.1-4-12   เอกสารแสดงการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
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 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 คณะฯ มีการพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา และผนวกเข้ากับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้บุคลากรทุกฝ่ายทั้ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายนอก ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพ่ือพัฒนาความรู้ และ
ต่อยอดความรู้ ตลอดจนธ ารงรักษาความรู้นั้นไว้  ดังนี้ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน (5.1-5-01) เพ่ือหาแนวทางการ
จัดการความรู้และด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะตามกระบวนการมีการพิจารณาความรู้ที่จ าเป็น
ภายในคณะ  โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้ตามยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ    

- การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
- การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

- การทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้น าประเด็นการจัดการความรู้มาประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานและค้นหาหัวข้อองค์

ความรู้ที่จ าเป็นเมื่อได้หัวข้อที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันเป็นที่เรียบร้อย จึงได้ร่วมกันก าหนดผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือก าหนดเป็นผู้ที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อนั้น   (5.1-5-02) 

ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (KS) 
เหตุผลความจ าเป็น 

- การผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัต ิ

- มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
Collaborative 
Learning โดยใช้
เทคนิค Project 
Based Learning, 
Problem Based 
Learning 

บุคลากรมีการ
แบ่งปันแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ทางด้าน

ทักษะการสอน  

- การสังเคราะห์วิธีปฏิบัติ
ที่ดีของการสอนด้าน
วิชาชีพ ศิลปะ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี
ศิลป์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการสอน 

Explicit - Tacit 
Knowledge  

(ดร.อรนุตฎฐ์  สุธาค า) 

- เพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลีย่น วิธีการ
สอน กิจกรรม การ
ประเมินผล เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติที่ด ี

- การผลิตงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค ์

- (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์) 
ได้รับเงินสนับสนุน

จ านวนเงิน
สนับสนุนการท า

วิจัยไมต่่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 

(วิทยาศาสตร์และ

- เทคนิคการจดัท าข้อเสนอ
โครงร่างงานวิจัย 

Explicit to Tacit 
Knowledge  

- ผลงานวิจัยของ
บุคลากรในคณะมี
น้อย ส่งผลต่อการ
ท าต าแหน่งทาง
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งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์าก 
แหล่งทุนภายนอก 

เทคโนโลย ี
60,000 : มนุษย์ 

ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25,000) 

(ผศ.ไพบูลย์  หล้าสมศรี) วิชาการและ
งบประมาณ
สนับสนุนการท า
วิจัยไมไ่ด้ตรมเกณฑ์
มาตรฐาน 

- การทะนุบ ารุงศลิปะ 
วัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เผยแพร่กจิกรรม
หรือการบริการ
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมต่อ
สาธารณชน 

4 โครงการ - ลายค าล้านนา  
(ผศ.ลิปิกร มาแก้ว) 
( Explicit Knowledge 
)รวบรวม จัดเก็บ และ
เผยแพร ่

- เพื่อแสวงหา คัด
กรองรวบรวมองค์
ความรู้ของภูมิ
ปัญญาล้านนา ที่
ใกล้จะสญูหาย เพื่อ 
บันทึก จัดเก็บ และ
เผยแพรต่่อ
สาธารณชน ได้
เข้าใจและเรียนรู้ 

- การบริหารจัดการ - ผลักดันบคุลากร
สายวิชาการให้
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง 

จ านวนบุคลากร
สายวิชาการทีไ่ด้รับ
การผลักดัน (คน) 

- เทคนิคการเขียนและการ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(รศ.สุรพล มโนวงศ์) 
Explicit - Tacit 
Knowledge 

- สัดส่วนของอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ส่งผล
ต่อคุณภาพของ
หลักสตูรการจัดการ
เรียนการสอน 

 - พัฒนาศักยภาพ 
ฝึกฝนทักษะความ
เชี่ยวชาญ 
และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ของ
บุคลากร 

จ านวนบุคลากร
สายสนบัสนุนที่
ได้รับการผลักดัน 

(คน) 

- การจัดการความรู้การ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสู่แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี ของส านักงาน
คณบดี      

(น้ าฝน อุ่นฤทธิ์) 
Explicit - Tacit 
Knowledge  

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของสาย
สนับสนุน การ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ความเชี่ยวชาญที่
สูงขึ้น 

 

2.  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการจากการก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการ

จัดกิจกรรม/โครงการ (5.1-5-03) โดยมีผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีความ

เข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์/ได้จริง ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (KS) 
เหตุผลความจ าเป็น 

ผลด าเนินการ การจัดการความรู้  
ในปีการศึกษา 2560 

(KA) 

- การผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัต ิ

- มีการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ
Collaborative 
Learning โดยใช้
เทคนิค Project 
Based Learning, 
Problem Based 
Learning 

บุคลากรมีการ
แบ่งปันแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ทางด้าน

ทักษะการสอน  

- การสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดี
ของการสอนด้านวิชาชีพ 
ศิลปะ การออกแบบและ
เทคโนโลยีศิลป์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านการสอน 

Explicit - Tacit Knowledge  
(ดร.อรนุตฎฐ์  สุธาค า) 

- เพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลีย่น วิธีการ
สอน กิจกรรม การ
ประเมินผล เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติที่ด ี

- บุคลากรสายสอน ตัวแทนจาก 6 หลักสตูร จ านวน 
20 คน ร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและหาข้อสรุป
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
และการประเมินผลที่ดี 

- การผลิตงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

- (เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์) 
ได้รับเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์าก 
แหล่งทุนภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุน
การท าวิจัยไม่ต่ ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนด 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
60,000 : มนุษย์ 

ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25,000) 
 
 
 
 

- เทคนิคการจดัท าข้อเสนอ
โครงร่างงานวิจัย 

Explicit to Tacit 
Knowledge  

(ผศ.ไพบูลย์  หล้าสมศรี) 

- ผลงานวิจัยของ
บุคลากรในคณะมี
น้อย ส่งผลต่อการท า
ต าแหน่งทางวิชาการ
และงบประมาณ
สนับสนุนการท าวิจัย
ไม่ได้ตรมเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 

- คณะศลิปกรรมฯไดร้ับการสนับสนนุงบประมาณใน
การท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

- ปี 2560 งบสนับสนุนวิจัย 6,675,155 บาท 
- ปี 2559 งบสนับสนุนวิจัย 6,278,800 บาท 

ได้รับงบประมาณเพิม่ขึ้น      396,355 บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (KS) 
เหตุผลความจ าเป็น 

ผลด าเนินการ การจัดการความรู้  
ในปีการศึกษา 2560 (KA) 

- การทะนุบ ารุงศลิปะ 
วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- เผยแพร่กจิกรรม
หรือการบริการดา้น
การท านุบ ารุงศลิปะ 
วัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต่อสาธารณชน 

4 โครงการ - ลายค าล้านนา  
(ผศ.ลิปิกร มาแก้ว) 
( Explicit Knowledge )
รวบรวม จัดเก็บ และ
เผยแพร ่

- เพื่อแสวงหา คัดกรอง
รวบรวมองค์ความรู้
ของภูมิปัญญาล้านนา 
ที่ใกล้จะสญูหาย เพื่อ 
บันทึก จัดเก็บ และ
เผยแพรต่่อ
สาธารณชน ได้เขา้ใจ
และเรียนรู ้

เผยแพร่ออนไลน์ (Youtube), เว็บไซต์ของคณะฯ 
- บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลายค าล้านนา 

(youtube.com/watch?v=n4E4hAO5Hzk) 
- บทที่ 2 รสนิยมและแนวความคดิ คตินิยม ในลาย

ค าล้านนา 
(youtube.com/watch?v=1MyQAWeAkUM) 

- บทที่ 3 กลวิธีและกระบวนการของลายค าลา้นนา 
(youtube.com/watch?v=kj8QpaW6qLM) 

- บทที่ 4 ลายค าล้านนากับการต่อยอดสร้างสรรค์ 
(youtube.com/watch?v=1MJvWu5ptsI) 

- การบริหารจัดการ - ผลักดันบคุลากร
สายวิชาการให้เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นด้วย
ระบบพ่ีเลี้ยง 

จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ

ผลักดัน (คน) 

- เทคนิคการเขียนและการ
จัดท าเอกสารประกอบการ
สอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

(รศ.สุรพล มโนวงศ์) 
Explicit - Tacit Knowledge 

- สัดส่วนของอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ส่งผลต่อคุณภาพของ
หลักสตูรการจัดการ
เรียนการสอน 

- สัดส่วนของอาจารย์กับผู้ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 
ก่อนปี 2560 สัดส่วน         (ร้อยละ) 18.18 
ปี 2560 สัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็น (ร้อยละ) 22.73 

- การบริหารจัดการ - พัฒนาศักยภาพ ฝึกฝน
ทักษะความเชี่ยวชาญ 
และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ของ
บุคลากร 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการ

ผลักดัน (คน) 

- การจัดการความรู้การพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่
แนวทางปฏิบัติท่ีดี ของ
ส านักงานคณบดี      

(น้ าฝน อุ่นฤทธิ์) 
Explicit - Tacit Knowledge  

- เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของสายสนับสนุน การ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพและความ
เชี่ยวชาญท่ีสูงขึ้น 

- บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น มีแนวปฏิบัติท่ีดี มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

https://www.youtube.com/watch?v=kj8QpaW6qLM
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เมื่อการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ ในที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ (5.1-5-04) โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ให้มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดแีละวางแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
           3. คณะได้ท าการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบ บ โดย เผ ยแพ ร่อ งค์ ค วาม รู้ จ ากการแลก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้ เป็ น ล ายลั กษ ณ์ อั กษ ร ผ่ าน เว็ บ ไซต์ 
www.kmarts.rmutl.ac.th และได้สร้างกลุ่มทาง facebook ทางไลน์  เนื่องจากมีข้อดีคือเป็นแหล่งจัดเก็บที่
เป็นระบบ เป็นช่องทางที่สามารถสืบค้นได้สะดวกทั้งอาจารย์และนักศึกษา และสามารถน าความรู้มาต่อยอดได้ 
ในประเด็นการเรียนการสอน คือบุคลากรได้ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสอนการจัดกิจกรรมและ
การประเมินผลที่ดี และในประเด็นการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการเขียนข้อเสนอ
โครงร่างวิจัย ผลที่ตามมาคือได้รับงบประมาณสนุนในการท าวิจัยจากภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น ส่งผลไปถึง 
การน าเทคนิคการเขียนและการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  มาจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งท าให้เกิดการพัฒนาความรู้  ความสามารถและประสบการณ์
เพ่ือน าไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบต ารา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความประเภทต่างๆ   
 
5.1-5-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  (KM) ปีการศึกษา 2560 
5.1-5-02   ประเด็นการจัดการองค์ความรู้ คณะศิลปะกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศีกษา 2560 
5.1-5-03   แบบสรุปรายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1-5-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง ผลการด าเนินกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmarts.rmutl.ac.th/
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 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยได้ท า
การรวบรวมข้อมูลจากการเสนอซ่ึงผ่านการพิจารณากลั่นกรองของแต่ละหลักสูตร ของทุกสาขา ดังนี้  
 คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-6-01)  และ
แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 (5.1-6-02) โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของ
องค์กร และให้ความส าคัญกับการมีสุขภาวะที่ดีของบุคลากร เพ่ือมุ่งเน้นบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมหรือดูงาน ระบบการบริหารงานบุคคลให้
คล่องตัว มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นรูปธรรมและชอบธรรม  คณะฯ ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามสายงานที่รับผิดชอบ เร่งรัด
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝังตัว การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ เพ่ือให้มีคุณสมบัติ
ทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ สร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากร
ทุกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมด้านการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีโครงการการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (5.1-6-03 ) 
 ทั้งนี้ การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้มีการรวบรวมและ
ทบทวนข้อมูลโดยส่งให้แต่ละสาขาพิจารณา คณะฯ จึงสรุปข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
3/2560  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม 2560 ( 5.1-6-04) และผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 61) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. คณะฯ ได้จัดท ารายละเอียดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี 2561 และได้
เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการสรรหาบุคลากร รวมถึงการท าสรุปอัตราก าลังและค านวน
ภาระงานสายสนับสนุน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดสรรกรอบอัตราก าลังประจ าปี (5.1-6-
05) 

2. จากแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะฯ ได้พัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้  
สายวิชาการ       
- คณะฯ ได้มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ  ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 (5.1-6-06) 

และมีการส ารวจความประสงค์ของบุคลากรสายวิชาการทุกสาขา (ประเภทข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ในการขอลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1/2560 และ 2/2560 โดยมี
การแนบข้อมูลแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต่อ การขอรับการจัดสรร
ทุนการศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบัติ( 5.1-6-07) โดยคณะมีการน ารายชื่อผู้ประสงค์ศึกษา
ต่อ เสนอรายชื่อน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 4/2559 และ ครั้งที่ 
1/2561 (5.1-6-08) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอไปยังกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา 
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ด าเนินการพิจารณาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีอาจารย์ที่เรียนส าเร็จคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 3 ราย เป็นทุนภายในประเทศทั้ง 3 ราย แบ่งเป็นทุนจากมหาวิทยาลัย
จ านวน 1 ราย และทุนส่วนตัว จ านวน 2 ราย  ทั้งนี้  คณะ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบและเสนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป (5.1-6-09) โดย คณะฯ 
ได้มีการสนับสนุนและมีการติดตามและผลักดันให้บุคลากรได้พัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้นให้เพ่ิมข้ึนใน
ปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง 

- คณะฯ ได้มีการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท าผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น 
ในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564  (5.1-6-10) และได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ (ผศ. ,รศ.) โดยกองบริหารงานบุคคล มทร.
ล้านนา เป็นผู้จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 โดยได้แจ้งให้แต่ละหลักสูตร/
สาขา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 33 คน (5.1-6-11)  คณะได้ก าหนดค่า
เป้าหมายร้อยละคณาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นร้อยละ 30  แต่ได้ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 20 ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีบุคลากรได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)จ านวน 2 คน (5.1-6-12)  มีบุคลากรได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) จ านวน 5 คน มีบุคลากรได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(รองศาสตราจารย์) จ านวน 1 คน และอยู่ระหว่างประเมินผลการสอนและประเมินผลงานทาง
วิชาการจ านวน 6 คน (5.1.6-13) ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เทคนิคการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารค าสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2561  ( 5.1-6-14) และจะท าการก ากับติดตามและผลักดันให้บุคลากรเสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมขึ้นในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนค่าวั สดุ
อุปกรณ์จากทางมหาวิทยาลัย รายละ 1,000 บาท  

-   คณะฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการฝังตัว ในระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2562) (5.1-6-
15) แต่ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว)  

-  คณะฯ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุลากรรายบุคคล IDP สายวิชาการและสายสนับสนุน ในปี
การศึกษา 2560  โดยมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมายให้แต่ละหลักสูตร/ สาขา ด าเนินการ
ตามแผนดังกล่าว พร้อมทั้งมีการติดตาม เพ่ือน าแผนดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ( 5.1-6-16)  
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- คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่างๆ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของคณะฯ ผ่านการฝึกอบรมหรือดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ของทุกหลักสูตรและทุกสาขา  (5.1-6-17)  

- ค ณ ะ ฯ  มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ร ะ บ บ  Online ผ่ า น  เว ป ไซ ด์ 
www.arts.rmutl.ac.th โดยมีกระบวนการแจ้งให้แต่ละหลักสูตร/สาขา ด าเนินการแจ้ง
บุคลากรในสังกัดท าการแนบไฟล์ผลงานในรอบการประเมินที่ผ่านมา ตามภาระงานของแต่ละ
คน และให้หัวหน้าหลักสูตร / สาขา ประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นมาตามสายงาน โดยบุคลากร
สามารถเข้าไปดูคะแนนประเมินได้ (5.1-6-18)  

 
สายสนับสนุน  

-  คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน : การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญและสามารถจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนากระบวนการเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งคณะฯเข้าร่วมโครงการ ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ 
ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนา กระบวนการ
และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน  สามารถจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน (5.1-6-19) 

- คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่าง ๆ ณ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเช่น 1)การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักกากรและแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 2)การเข้าร่วมสัมมนาสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 3)การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4)การเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง เป็นต้น (5.1-6-19)  

3.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 คณะฯ จะได้สรุปผลและน าเสนอต่อผู้บริหารได้พิจารณาและรับทราบ
ต่อไป (5.1-6-20) 

 
 
 
 

 

http://www.arts.rmutl.ac.th/
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5.1-6-01   แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1-6-02   แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 
5.1-6-03   สรุปรายงานโครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
5.1-6-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11  ตุลาคม 2560 
5.1-6-05   บันทึกข้อความที่ ศธ0583.05/0284  เรื่อง ส่งข้อมูลความต้องการในการสรรหาคัดเลือก

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5.1-6-06   แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
5.1-6-07   บันทึกข้อความที่ ศธ0583.05/017  เรื่อง การส ารวจผู้ประสงค์ศึกษาต่อของข้าราชการและ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2560 

5.1-6-08   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-6-09   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
5.1-6-10   แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการท าผลงานวิชาการ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
5.1-6-11   บันทึกข้อความที่ ศธ0583.05/ว.690  เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท า 

ผลงานทางวิชาการ 
5.1-6-12   ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ราย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย และ  

ผศ.รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ 
5.1-6-13   สรุปรายชื่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-6-14   รายงานการด าเนินโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและ 
  เอกสารค าสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.1-6-15   แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการฝังตัว 5 ปี พ.ศ. 2558-2562 
5.1-6-16   บันทึกข้อความ ศธ0583.05/1134  เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
5.1-6-17   สรุปรายการเข้าร่วมอบรม /ประชุม/สัมมนา /โครงการสายวิชาการ 
5.1-6-18   บันทึกข้อความ ศธ0583.05/ว.299  เรื่อง แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2560  
  ผ่านระบบ On line 
5.1-6-19   สรุปรายการเข้าร่วมอบรม /ประชุม/สัมมนา /โครงการสายสนับสนุน 
5.1-6-20   บันทึกข้อความ ศธ0583.05/  เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา 
  บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ ได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ปกติตั้งแต่ระดับคณะไปถึงระดับหลักสูตร ได้น ากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยมาวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดโดยการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยมีการแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้หลักวงจรคุณภาพ  PDCA  มาเป็น
หลักในการด าเนินงานและก ากับติดตามจากมาตรการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  โดยมีงานประกันคุณภาพเป็น
หน่วยงงานที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านประกันคุณภาพของคณะฯ มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพ
เป็นเครือข่ายจากระดับหน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 2 ระดับ คือ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ.เป็นแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยทุกหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ CHE QA Online เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายใน 
จ านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และเมื่อได้รับผล
การประเมินแล้วทุกหลักสูตรต้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงให้เห็นผลในปีการศึกษา 2561 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด าเนินการประกันคุณภาพ ใน 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
และคณะได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

และคณะฯ ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ  2) การตรวจสอบ
คุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
     1. การควบคุมคุณภาพ คณะฯ ประกาศนโยบายคุณภาพ “ในการปฏิบัตงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบ
การประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน” 
และให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบและให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ  ซี่งมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  (5.1-7-01)  มีหน้าที่ดังนี้ 
              - ศึกษานโยบายและน าเสนอระบบและรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
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            - ติดตามผลการด าเนินงานและประสานงานเชิงรุกอย่างสม่ าเสมอด้านการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
            - ด าเนินการให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  
             - ด าเนินการตรวจสอบและสอบทานแผนและผลตลอดจนสร้างระบบกระตุ้น เตือน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
             - สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  
             - ประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะให้เกิดความยั่งยืนและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพร้อมสู่สถานการณ์และเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไป 
  1.2 ได้จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559  (5.1-7-02) จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 และ
กรอบระยะเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (5.1-7-03) 

1.3 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานระดับคณะที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยึดถือและใช้ร่วมกัน   (5.1-7-04) 

1.4 มีการก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ได้น าผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา มาพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายประกันคุณภาพ และถ่ายทอดนโยบาย
เป้าหมายคุณภาพโดยผู้บริหารแต่ละระดับ มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลทุกส่วนงานตาม
โครงสร้างการบริหารทั่วทั้งองค์กร ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของ สกอ.  (5.1-7-05) ซึ่งการพิจารณาเห็นชอบจาก
กรรมการประจ าคณะในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และมีการชี้แจงให้ทุกสาขา ทุก
หลักสูตรในคณะได้ด าเนินงานตามนโยบายของคณะ (5.1-7-06) 
       คณะมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ให้กับผู้มีภารกิจหลักในแต่ละ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้นั้นๆ  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถท างานประกันคุณภาพไปเป็นเนื้องานเดียวกันกับงาน
ประจ าของแต่ละคนส่งผลให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สามารถวางแผน ผลักดัน ควบคุม ติดตามและ ประเมินผลการ
ด าเนินงานของตนได้อย่างเต็มที่ โดยคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีการประชุม เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม (5.1-7-07) 
        นอกจากนั้นยังจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ  
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     2. การตรวจสอบคุณภาพ   การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพมีการ
ด าเนินการ ดังนี ้
   2.1 คณะฯ ได้ก าหนดจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะ และมอบให้
งานประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะในภาคการศึกษาที่ 1/2560 
และภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ดังนี้ 
  - การติดตามภาคการศึกษาที่ 1/2560 จากการติดตามผลดังกล่าว ระดับหลักสูตร ทั้ง 9 
หลักสูตร มีหลักสูตรที่รายงานผ่านคณะ จ านวน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรทัศนศิลป์, หลักสูตรออกแบบสื่อสาร, 
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม, หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ, หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
หลักสูตรเซรามิก และหลักสูตรสถาปัตยกรรม ยกเว้น 2 หลักสูตรที่ยังไม่ได้รายงานผ่านคณะ คื อ หลักสูตร
สถาปัตยกรรมภายใน และ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) ได้น าผลการติดตามฯ 
รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2560 มติที่ประชุมให้  
หลักสูตรที่ยังไม่ได้น าส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการส่งล่าช้า
และแนวทางแก้ไขมายังคณะเพ่ือสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในภาพรวม  (5.1-7-08) 
  - การติดตามภาคการศึกษาที่ 2/2560 จากการติดตามผลดังกล่าว ระดับหลักสูตร ทั้ง 9 
หลักสูตร มีหลักสูตรที่รายงานผ่านคณะ จ านวน 8 หลักสูตร คือ หลักสูตรทัศนศิลป์, หลักสูตรออกแบบสื่อสาร, 
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม, หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ, หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
หลักสูตรเซรามิก หลักสูตรสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน ยกเว้น 1 หลักสูตรที่ยังไม่ได้รายงานผ่าน
คณะ คือ หลักสูตร หลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)  ได้น าผลการติดตามฯ 
รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มติที่ประชุมให้  
หลักสูตรที่ยังไม่ได้น าส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการส่งล่าช้า
และแนวทางแก้ไขมายังคณะเพ่ือสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในภาพรวม  (5.1-7-09) 
  2.2 การก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกงาน โดย
หน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ และรายงานต่อผู้บริหาร
ทราบ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงใน 
นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนประกันของงานแต่ละงานและ
ระดับหลักสูตรด้วย   
   2.3 นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ยังได้จัดกิจกรรมวิพากษ์ (ร่าง)รายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561  ณ สนาม
แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา 
ได้รับทราบผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 และเปิดโอกาส
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ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นส าหรับการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
 

 3. การประเมินคุณภาพ  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตลอดจนด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะโดยเชิญผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ (5.1-7-10) ในการนี้คณะได้ด าเนินงานตาม
ก าหนดการดังกล่าว คือ   
     3.1 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 – 28 
พฤษภาคม 2561  ได้แก่  

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรทัศนศิลป์ และหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร และหลักสูตรสิ่งทอและ 

        เครื่องประดับ 
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และ 

หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรเซรามิก และหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 

ได้ผลการประเมินทุกหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง ได้น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพ่ือพิจารณาผลการประเมินพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงต่อไป (5.1-
7-11) และได้น าผลการประเมินเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย เช่น รายงานต่อผู้บริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ 
    3.2 คณะได้ด าเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. เพ่ือพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปปฏิบัติตามกระบวนการคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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5.1-7-01   ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-7-02   แผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2560 
5.1-7-03   แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-7-04   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
5.1-7-05   ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตรและ 
  ระดับคณะ 
5.1-7-06   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
5.1-7-07   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 
5.1-7-08   รายงานการประชุม ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  
5.1-7-09   รายงานการประชุม ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน  ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
5.1-7-10   ก าหนดการตรวจประเมินฯ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1-7-11   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2561  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
นายสิทธิโรจน์  เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
น.ส.รุจริาพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   lsitthiroj@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
   1. คณะฯ  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด (5.2-1-01) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบและรับรองปริญญา กรณีที่
มีสภาวิชาชีพควบคุม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในการจัดการคุณภาพในแต่ละปีตามแผน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้
ด าเนินงานในตัวบ่งชี้ และมีรองคณบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา และประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล 

2. คณะฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-1-02) ก ากับ
ให้ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยให้น าผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา มา
พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายประกันคุณภาพและจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะให้ครบทั้ง 
9 หลักสูตร  (5.2-1-03) และถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายคุณภาพโดยผู้บริหารแต่ละระดับ มีหน่วยงานและ
บุคลากรรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลทุกส่วนงานตามโครงสร้างการบริหารทั่วทั้งองค์กร ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. ซึ่งการพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  
2560 และมีการชี้แจงให้ทุกสาขา ทุกหลักสูตรในคณะได้ด าเนินงานตามนโยบายของคณะ (5.2-1-04) ทั้งนี้ยังได้
สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามที่ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินฯ และเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรให้เป็นแนวทางเดียวกัน   (5.2-1-05) 

3. ส่วนกลไกส าคัญในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท าหน้าที่ก ากับและติดตาม
การด าเนินงานของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
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(5.2-1-06)  โดยได้ท าหนังสือติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรอบ 6 เดือน
และรอบ 9 เดือน และมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินจาก สกอ. ตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ในปี
การศึกษา 2560 ในวันที่  24 – 28  พฤษภาคม 2561  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
 
5.2-1-01   มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระบบและกลไกในการก ากับการประกันคุณภาพระดับ 
  หลักสูตร  ปีการศึกษา 2560 

5.2-1-02   แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2-1-03   แผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร 
5.2-1-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560   
5.2-1-05 โครงการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ระดับหลักสูตร   
5.2-1-06   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 คณะฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานระบบและกลไกในการก ากับติดตาม
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  (5.2-1-06)  โดยมีการติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 2 รอบ  ดังนี้ 

1.  ท าหนังสือติดตามแนวทางผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (5.2-2-01)  
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าผลการด าเนินงานฯ  ส่งมายังคณะ ทั้งภาคการศึกษาที่ 1/2560 
และ 2/2560 ได้ผลสรุป คือ 

  - จากการก ากับติดตาม ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 (5.2-2-02) ได้รับ
รายงาน จ านวน 7 หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์  ได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 
2560 มติที่ประชุมให้ 2 หลักสูตรที่ยังไม่ได้น าส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลในการส่งล่าช้าและแนวทางแก้ไขมายังคณะเพ่ือสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในภาพรวม  (5.2-2-03) 

 - จากการก ากับติดตาม ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2 (5.2-2-04) ได้รับ
รายงาน จ านวน 8 หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์  ได้น าผลการติดตามฯ รายงาน
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน 2561 มติที่ประชุมให้หลักสูตรที่ยังไม่ได้
น าส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการส่งล่าช้าและแนวทางแก้ไข
มายังคณะเพ่ือสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในภาพรวม  (5.2-2-05) 
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 2.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 น าเสนอผลในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเดือนกรกฎาคม 2561  (5.1-7-11) 
 
5.2-2-01   หนังสือติดตามแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษา 
  ที่ 1/2560  และ 2/2560 
5.2-2-02   ผลการติดตาม ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 
5.2-2-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามผลการ 
  ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  
5.2-2-04   ผลการติดตาม ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 
5.2-2-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามผลการ 
  ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  ตลอดปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 

1.  การก ากับมาตรฐาน : บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จัดท าแผนพัฒนาของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2558  ได้น าคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนกรณีอาจารย์พิเศษมาเป็นเกณฑ์ในการจ้างอาจารย์
พิเศษในปีการศึกษา 2560 (5.2-3-01) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ  (5.2-3-02) รวมทั้ง
จัดท าโครงการและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
   2.  บัณฑิต : จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการออกไปท างานจริง (5.2-3-03) รวมทั้งจัดให้มีการอบรมบัณฑิตและศิษย์เก่าเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สู่กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยใหม่ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการท างาน (5.2-3-04) เพ่ือสร้างเสริมโอกาสการมีงานท าให้แก่บัณฑิต 

3.  นักศึกษา : คณะได้ส่งเสริม/สนับสนุน จัดท าโครงการ/กิจกรรม เช่น การพัฒนาเกณฑ์การรับ
นักศึกษา  โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560  โครงการส่งเสริมการเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตลอดจนกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ
สูง  โครงการนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาศิษย์เก่าและอาจารย์ และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่นักศึกษา  เป็นต้น (5.2-3-05) 
   4.  อาจารย์ : บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ และคณะได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
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โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ในการนี้อาจารย์ที่
เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่ งที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาจัดท าขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 13 
คน  (5.2-3-06)   ได้สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย น าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (5.2-3-07) 
เป็นต้น 

 การส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาด้านประกันคุณภาพ  (5.2-3-08) เช่น 
   - โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 
2560  ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2561  ณ โรงแรม Horizon Village จ.เชียงใหม่ 
  - การอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 วันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างและสาระรายวิชาของหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  จัดสรรงบประมาณจ้างอาจารย์
พิเศษเพ่ือสอนในหลักสูตรต่างๆ  รวมทั้งจัดซื้อวัสดุฝึกให้แก่นักศึกษา  การจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการส าหรับหลักสูตร โดยมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้งบประมาณ
ของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพ่ือ
มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ   
   6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา โดยมี
การวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ตลอดจนแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการด าเนินการจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  
(5.2-3-09) 
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รายการงบลงทุนครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสตูรทศันศิลป์ ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

1 ชุด 700,000 

2 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ต าบลไม้งาม อ.เมทอง จ.ตาก 

1 ชุด 270,000 

3 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1 ชุด 1,250,000 

4 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1 ชุด 1,177,000 

5 ครุภณัฑ์สร้างแบบจ าลองสถาปัตยกรรมสามมติิชั้นสูง  
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1 ชุด 2,000,000 

 

รายการงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ปรับปรุงกลุม่อาคารเรียนหลักสูตรทัศนศิลป์ อาคาร 1,2 
และ 3 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

1 รายการ 1,118,000 

 

รายการงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุก
หลักสตูร 

1,085,400 
2 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,400,120 

 

รายการวัสดุฝึก งบประมาณแผ่นดิน 
ล าดับ หลักสูตร งบประมาณ 

1 ทัศนศิลป ์ 158,110 
2 ออกแบบอุตสาหกรรม 289,170 
3 ออกแบบสื่อสาร 441,930 
4 สิ่งทอและเครื่องประดบั 258,060 
5 เซรามิก 135,440 
6 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 300,150 
7 สถาปัตยกรรม 556,380 
8 สถาปัตยกรรมภายใน 305,650 
9 ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 14,640 
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 นอกจากนี้คณะได้สนับสนุนการให้บริการเอกสารเชิงวิชาการทั้งในด้านเอกสารต ารา เอกสารบทความ
อิเล็คทรอนิกส์ ที่มีความจ าเป็นกับหลักสูตรโดยนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในห้องสมุดของคณะและ
ห้องค้นคว้าของสาขาสถาปัตยกรรม  ทั้งนี้คณะได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (MOU) ของกลุ่มสถาบันศิลปะ ระหว่าง 7 สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาในสถาบันที่เป็นเครือข่ายสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้และใช้อุปกรณ์การเรียน
การสอนร่วมกันได ้  

 
5.2-3-01   เอกสารแนงทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
5.2-3-02   เอกสารขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
5.2-3-03   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2-3-04   โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
  ควบคุม 
5.2-3-05   โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ประจ าปี ประเด็นนักศึกษา 
5.2-3-06   เอกสารแสดงรายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2-3-07 แบบสรุปงบประมาณวิจัย และงบน าเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ประจ าปีงบประมาณ  
  2561   
5.2-3-08 เอกสารแสดงการเข้าร่วมโครงการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  
5.2-3-09   งบประมาณท่ีคณะจัดสรรเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
 
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
   คณะฯ   มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรที่มีค าสั่งแต่งตั้งขึ้นตามเกณฑ์ของ สกอ.  ระหว่างวันที่ 24 – 28  พฤษภาคม 2561  ได้ผล
การประเมิน ดังนี ้ (5.2-4-01) 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

1) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ผ่าน 2.83   คะแนน  
2) ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ผ่าน 2.87    คะแนน  
3) สถ.บ.สถาปัตยกรรม ผ่าน 2.47    คะแนน  
4) ทล.บ.เซรามิก ผ่าน 2.13    คะแนน  
5) ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่าน 2.73    คะแนน  
6) ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ผ่าน 2.58    คะแนน  
7) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน 2.52    คะแนน  
8) ศล.บ.ทัศนศิลป์ ผ่าน 2.93    คะแนน  
9) ศป.ม.ศิลปะและออกแบบสร้างสรรค์ ผ่าน 2.15    คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  23.21 คะแนน  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9  หลักสูตร  

คะแนนที่ได ้ 2.58 คะแนน  

 
 แยกรายละเอียดตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

มาตรฐานตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
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 องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน          
1.1 การ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ (เกณฑ์ปี 
2548) 

ผ่าน ผ่าน - - - - - - - 

 ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   - - - - - - - 
 ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
  - - - - - - - 

 ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

  - - - - - - - 

 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ปี 
2558) 

- - ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน - 
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 ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- -       - 

 ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- -       - 

 ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - -       - 
 ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน - -       - 
 ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
- -       - 

 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาโท เกณฑ์ 11 ข้อ (เกณฑ์ปี 
2548) 

 
เฉพาะระดับปริญญาโท 

ผ่าน 

 ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

 
ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

 
ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 

 
ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 

 
ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

N/A 

 
ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

N/A 

 
ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

N/A 

 
ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- - - - - - - -  

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.23 4.13 4.08 4.21 4.32 4.11 4.13 4.08 - 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 

3.60 3.40 2.68 3.89 2.85 3.15 4.14 3.57 - 

2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ปริญญาโท) 

เฉพาะระดับปริญญาโท - 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 3.92 3.77 3.38 4.04 3.59 3.63 4.14 3.83 - 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 2.33 1.67 2.33 2.33 2.33 2.00 2.33 1.33 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 1.67 3.33 1.67 3.17 2.22 2.22 2.00 3.67 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4 2.44 2.22 2.78 2.22 3.06 2.41 2.41 2.00 2.56 
 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 4.50 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 
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เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5 2.00 3.13 3.50 3.25 3.00 2.75 2.75 2.25 2.25 
 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 

คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)  2.47 2.52 2.93 2.83 2.87 2.58 2.73 2.13 2.15 

ระดับคุณภาพ ปาน 
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
  และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม 

2561  เพ่ือพิจารณาและน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้
คุณภาพดีขึ้น 
 
5.2-4-01   สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560   

9 หลักสูตร 
5.2-4-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เดือนกรกฎาคม 2561 
 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 21, 
25 – 28 มิถุนายน 2560  น าผลการประเมินฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2560   (5.2-5-01) ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษา 2560  ดังนี ้
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ปีการศึกษา 2559 

ผลการปรับปรุงจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
ปีการศึกษา 22560 

1. ควรวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ความเชี่ยวชาญ
ของบัณฑิตตามหลักสูตรที่ก าหนดที่จ าเป็นต้องมี 
และน ามาระบุในเนื้อหาสาระของรายวิชา เพ่ือให้
หลักสูตรมีความโดดเด่นตามศาสตร์ของตน 

1. คณะได้ด าเนินการให้ทุกหลักสูตรจัดท าแนว
ทางการพัฒนาโดยระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสถานะบัณฑิตเพ่ือให้
หลักสูตรได้พัฒนาให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาตาม 
เป้าหมายของหลักสูตร  (5.2-5-02) 
 

2. ปรับระบบกลไก คัด เลื อกผู้ ตรวจประเมิน
กรรมการภายในระดับหลักสูตร สร้างความเข้าใจ
เพ่ือปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น  

2. ในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการเลือก
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยป ระธาน กรรมการ  มี รายชื่ อ ใน  สกอ . 
กรรมการคนที่ 1 มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
แต่ละหลักสูตร กรรมการคนที่ 2 จากผู้ประเมินที่
ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้ จ า ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
เลขานุการได้ผ่านการอบรมเลขานุการผู้ประเมิน 
เช่นกัน 

 
ในปีการศึกษา 2560  ได้น าผลการประเมินจากการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่  24 – 28  

พฤษภาคม 2561 (5.2-4-02)  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 (5.2-4-02)  มีข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

1.   ควรน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมิน ทั้ง 9 หลักสูตร ให้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะทราบในคราวต่อไป 

2.   ควรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ให้ต่อเนื่องภายในปีการศึกษานั้น และพร้อมในการตรวจมิใช่ท าเล่มภายในเดือนสุดท้ายที่จะ
ตรวจ 

3.   ในตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่เป็นเชิงปริมาณควรน าตัวเลขที่ได้จากผลการส ารวจมาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการควรท าให้ครบตามกระบวนการ 
PDCA 

4.   ควรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ตนเองในการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจน 
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  ในการนี้ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอต่อคณะกรรมการก ากับติดตามการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือน าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ให้มีคุณภาพดีข้ึนต่อไป 
 
5.2-5-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
5.2-5-02 แนงทางการพัฒนางานประกันคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 คณะรับการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24 – 28  พฤษภาคม 2561  จ านวน 9 หลักสูตร 
ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร และปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับ
การประเมินการติดตามผลการด าเนินงานโดยผ่านการประเมินคุณภาพ ทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร  (5.2-4-01) 
 
5.2-6-01   อ้างอิงหลักฐาน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 5.2-4-01 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องใน
ด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
การค านวณต้นทุนต่อหน่วย แผนการบริหารหารความ
เสี่ยง  
2. มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์
กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก
ที่มีหน้าที่ตรวจประเมินการศึกษา  
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ระบบการติดตามการน าความรู้จากการพัฒนา 

1. ควรน าข้อมูลที่ได้รับการเสนอแนะต่างๆ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ือเป็นแน
งทางในการพัฒนาการบริหารของคณะ 
2. จัดท าระบบการติดตามการน าความรู้จากการ
พัฒนามาปรับใช้ในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ 
สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2560  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ  
  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

3.01 
 

23.21 
= 2.58 คะแนน 

ไม่บรรล ุ
2.58  คะแนน 

9 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
16 

 

11 X 100 = 8.33 % 
ไม่บรรล ุ

1.04  คะแนน 
132 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
30 

 

29 X100 = 21.97 % 
 

ไม่บรรล ุ 1.83 คะแนน 
132 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ค่าความ
แตกต่าง
ร้อยละ 

10 

 กลุ่ม 1  (735.04/71)  = 10.35 
           (10.35-20)/20x100  = -48.25 
กลุ่ม 2  (280.12/22)  = 12.73 
           (12.73-15)/15x100  = -15.13 
กลุ่ม 3  (457.08/36) = 12.70 
           (12.70-8)/8x100  = 58.75 

 
 

ไม่บรรล ุ
3.33 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.13 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 
 

บรรล ุ
 

5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ 

สังคมฯ  
25,000 
วิทย์ 
60,000 

2,068,986   = 
    22 
7,662,917.33 = 
    107 

 

94,044.82 
 
71,616.05 
 

 
 
 

บรรล ุ

 
 
 

5.00 คะแนน 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม  
ร้อยละ 
20 
 

28.2 

X 100 = 128.18% 

 
 

บรรล ุ

 
 

4.85 คะแนน 
22 

 วิทย์  
ร้อยละ 
20 

 

31 
110 

X 100 = 
 

28.18% 
 

  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.95 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ

วิชาการแก่สังคม 
6 ข้อ 6 ข้อ  (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ข้อ 6 ข้อ  (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 
 

 
 

6 ข้อ 

 
 

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 

 
 

บรรล ุ
5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 
6 ข้อ 6 ข้อ  (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.07 5.00 2.58 3.13 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.85 4.95 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2 4.13 ดี 
ผลการประเมิน 2.80 5.00 3.72   

พอใช้ ดีมาก ดี  
 

 
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา 
2. มีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเปา้หมายอย่างต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรม 
3. มีโครงการ/กิจกรรมที่ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
4. ผู้บริหารคณะมีนโยบายการบรกิารเชิงรุกในหลายด้านซึ่งสามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม 

คณาจารย์มีศักยภาพสูงในศาสตร์เฉพาะด้าน 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรเร่งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการบริ หารจัดการแต่ละหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลของคณะ
และจัดท าแนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

2. ควรพฒันาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวชิาการอย่างเปน็ระบบ 

3. ผู้บริหารควรวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต เพื่อให้มีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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