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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์: ปีการศึกษา 2560 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 ปณธิำน  :     
 มุ่งจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรม  โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาลา้นนา เพื่อ
ชุมชน 
 
 วสัิยทศัน์   :   
 สร้างสรรคน์วตักรรม บนพื้นฐานองคค์วามรู้ภูมิปัญญาลา้นนา เพื่อชุมชน 
 
 เป้ำหมำย : 
 1.   จดัการศึกษาในระดบัปริญญา ทางดา้นศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม   ให้

เป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั 
 2.   ผลิตงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และส่ิงประดิษฐ์   ด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ

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

จดัการ 
 
 นโยบำย : 

1.    ผลิตบณัฑิตท่ีมีจริยธรรม เป็นนกัปฏิบติัการ มีความคิดสร้างสรรค ์เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีความ
เป็นเลิศในวชิาชีพ 

2.   พฒันาคุณภาพผลงานสร้างสรรคแ์ละงานวจิยั สู่ระดบัชาติและนานาชาติ 
3.  พฒันางานบริการวิชาการ ดา้นศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม ให้มีคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวติชุมชน 
4.   อนุรักษง์านศิลปวฒันธรรม  และส่ิงแวดลอ้ม 
5.   พฒันาระบบบริหารจดัการ ท่ีโปร่งใสและทนัสมยั 
 

 
 



2 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์: ปีการศึกษา 2560 

ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 2.07 3.00 2.58 2.46 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 5.00 5.00 4.93 4.98 ดีมาก 
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.80 3.43 3.76 3.29 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ พอใช ้ พอใช ้ ดี   

 

  ผลการด าเนินการของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในภาพรวมพบว่า  ผลการ
ด าเนินการในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย  3.29 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาตาม
องค์ประกอบพบว่า   องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย  2.46  อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั ได้คะแนนเฉล่ีย 4.98 อยู่ในระดบัดีมาก  องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.50 อยูใ่น
ระดบัพอใช ้  
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเขา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.80  ผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ 
ดา้นกระบวนการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.43 อยูใ่นระดบัพอใช ้และดา้นผลลพัธ์ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.13 อยูใ่น
ระดบัพอใช ้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์: ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
ผลจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559-2560 พบวา่ 
องคป์ระกอบท่ี 1  ดา้นการผลิตบณัฑิต ผลการด าเนินงานปี 2560 ดีข้ึนกวา่ปี 2559 จากคะแนน 2.01 

เป็น 2.46 
องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการวิจยั ผลการด าเนินงานปี 2560 ดีข้ึนกวา่ปี 2559 จากคะแนน 4.97  เป็น 

4.98 
องคป์ระกอบท่ี 3  ดา้นการบริการวชิาการ ผลการด าเนินงานคงเดิม 
องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลการด าเนินงานปี 2560 ดีข้ึนกวา่ปี 2559 

จากคะแนน 2.00 เป็น 3.00 
องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นการบริการจดัการ ผลการด าเนินงานคงเดิม 
 แสดงถึงความพยายามในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของคณะศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และควรพฒันาดา้นงานวจิยัในการจดัหาแหล่งทุนและ
น าเสนอผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

2.01 4.97 

3.00 
2.00 

3.50 

2.46 

4.98 

3.00 3.00 

3.50 

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมนิปี 2559 ผลกำรประเมนิปี 2560
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์: ปีการศึกษา 2560 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 1) คณะควรสร้างความเขา้ใจให้คณาจารยบุ์คลากรทุกระดบัเห็นความส าคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษา และการพฒันางานวิชาชีพ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการคู่ขนานกนัไป ถ้า
อาจารยบ์างส่วนยงัไม่เขา้ใจ ผลลพัธ์ระยะยาวท่ีส่งผลกระทบต่อหลกัสูตร อาจละเลยการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ บางกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสูตรในระบบ และอาจะเป็นประเด็นท่ีแก้ปัญหาไม่ได้ใน
ภายหลงั 
 2) คณะควรมีการพฒันาแผนกลยทุธ์ของคณะ ให้แสดงถึงทิศทางการพฒันาของคณะ รวมทั้ง
การก าหนดตวับ่งช้ีในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ ใหมี้ความเขม้แขง็สามารถน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย 
การปฏิบติัการในแต่ละกิจกรรมได ้เม่ือมีเป้าหมายให้น าเป้าหมายไปออกแบบการไปก าหนดระบบและ
กลไกในการปฏิบติั หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการประเมินทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขผลการ
ด าเนินงานจากการประเมินนั้นๆ 
 3) คณะควรก าหนดจุดเด่นของคณะในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ดา้นศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรม ท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาลา้นนา มาเป็นจุดเด่นในการพฒันาทุกหลกัสูตรใน
คณะ ท่ีตอ้งการใหมี้การจดัการเรียนการสอน การพฒันานกัศึกษา ท่ีมีวสิัยทศัน์สร้างสรรคน์วตักรรม บน
พื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนาเพื่อชุมชน เพื่อสร้างความแตกต่างและมีจุดมุ่งเน้นท่ีมีรูปแบบท่ี
บุคลากรทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั จะท าใหค้ณะเกิดความเขม้แขง็และมีปนวทาง
พฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 
 4)  คณะควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นระบบสารสนเทศ ส าหรับ
ภาษาอังกฤษคณะควรเร่ิมจากวิธีการท าระบบสหกิจศึกษา และให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานใน
ต่างประเทศและในประเทศ โดยมีระยะเวลาท่ีมากพอ จะสร้างแนวคิดและท าใหน้กัศึกษาสามารถพฒันา
ตนเองไดม้ากข้ึน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์: ปีการศึกษา 2560 

2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
อาจารยบ์รรจง สมบูรณ์ชยั กรรมการ  
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 

3. บทน ำ 

 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีประวติั
ความเป็นมาโดยสังเขป ดงัน้ี พ.ศ. 2505 เร่ิมเปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใชช่ื้อ แผนกวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ ต่อมา พ.ศ. 2508 จึงเปล่ียนช่ือเป็น แผนกวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ พ .ศ. 2510 เปิด
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2515 เปิดแผนกวิชาศิลปกรรม 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง แผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์ขยายหลกัสูตรจากระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมกับแผนกวิชาสถาปัตยกรรมเปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2520 วิทยาลยัเทคนิคภาคพายพั โอนเขา้สังกดัในวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ .ศ. 2518 และได้ใช้ช่ือใหม่ว่า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายพั โดยมีความมุ่งหมายเพื่อขยายงาน
อาชีวศึกษาใหสู้งข้ึนถึงระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2523 แผนกวชิาศิลปกรรมเปิดสอน ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พ.ศ. 2524 คุณหญิงดารา ไชยศสมบติั ไดบ้ริจาคท่ีดินจ านวน 5 ไร่ ให้กบัเขตพื้นท่ีภาคพายพั ณ 
บริเวณหลงัวดัเจ็ดยอด และไดซ้ื้อเพิ่มอีกจ านวน 5 ไร่ รวมเป็นพื้นท่ีจ  านวน 10 ไร่เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
สถานศึกษาตามเจตนาของเจ้าของท่ีดิน   พ.ศ. 2526 แผนกวิชาศิลปกรรมและแผนกวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ยา้ยมาอยู่ท่ีบริเวณข้างวดัเจ็ดยอด เรียกว่า วิทยาเขตเทคนิคภาคพายพั (เจ็ดยอด) พ.ศ. 
2527 เปิดแผนกวชิาการพิมพ ์ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2528 แผนกวชิาการพิมพ ์เปิด
สอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ เปล่ียนช่ือแผนกวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นแผนกวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2530 เปิดสอนวิชาเคร่ืองป้ันดินเผา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองบั้น
ดินเผา   พ.ศ.  2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเ ป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เม่ือ

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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วนัท่ี 15 กันยายน 2531 “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายพั ”  จึงเปล่ียนช่ือ
เป็น “สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล เขตพื้นท่ีภาคพายพั”พ.ศ.2549-2550  
         การปรับเปล่ียนองค์กรตาม พรบ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้รวมเอาคณะวิชา
เดิม  4 คณะ  คือ คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิชาศิลปกรรมคณะวิชาเทคโนโลยีส่ือสารและ
คณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการโครงสร้างของ มทร. ลา้นนา จะน าคณะ
ศิลปกรรม ไปรวมเป็นคณะเดียวกบัคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะวิชาศิลปกรรมและคณะวิชาออก แบบ
อุตสาหกรรมเดิม ไดส่้งตวัแทนเขา้ไปขอให้ทบทวนเร่ืองน้ี และน าเสนอศกัยภาพขององค์กร ในดา้น
บุคลากร งาน และโครงสร้างท่ีมีอยู่ว่าสามารถปรับข้ึนเป็นคณะท่ีเป็นเอกภาพได ้ โดยใช้ช่ือว่า “คณะ
ศิลปกรรม”  ประกอบกบัศาสตร์วิชาด้านศิลปกรรมกบับริหารธุรกิจไม่สามารถหลอมรวมกนัได้ ใน
ระบบการศึกษาท่ีเป็นสากลก็ไม่มีปรากฏในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทางคณะกรรมการโครงสร้าง มทร . 
ลา้นนาจึงเห็นชอบให้เป็นคณะศิลปกรรมและการออกแบบ และต่อมาทางคณะสถาปัตยกรรมเดิม ซ่ึง
ขณะนั้น ในการปรับคณะใหม่ได้เขา้รวมตวัอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอถอนตวัออกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเขา้มาอยู่ในคณะศิลปกรรม  และปรับเปล่ียนช่ือคณะใหม่โดยใช้ช่ือว่า  “ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ”  ประกอบด้วยสาขาวิชาดังน้ี 1. สำขำศิลปกรรม หลักสูตร
ทัศนศิลป์  2. สำขำกำรออกแบบ  ประกอบด้วย หลักสูตรออกแบบส่ือสาร  หลักสูตรออกแบบ
อุตสาหกรรม และหลกัสูตรออกแบบส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 3. สำขำเทคโนโลยีศิลป์ ประกอบด้วย
ห ลั ก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร พิ ม พ์ แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร เ ซ ร า มิ ก  4. ส ำ ข ำ
สถำปัตยกรรม ประกอบดว้ย หลกัสูตรสถาปัตยกรรมและหลกัสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
 เอกลักษณ์  : ความส าเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีสะทอ้นให้เห็นเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็น
หน่ึงของสถาบนั   เอกลกัษณ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตกยกรรมศาสตร์ คือภูมิปัญญาลา้นนา 
  อตัลกัษณ์  :   “บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน” 
 - บณัฑิตนกัปฏิบติั  (Hands - on) 
 -   ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
 -  สร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) 

 
มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 9 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 8 หลกัสูตร 

และระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร    
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 1,921 คน  มีอาจารยท์ั้งหมด 130.5 คน โดยมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

5 คน และผูช่้วยศาสตราจารย ์21 คน  
ได้รับงบประมาณทั้งหมด 108,633,255 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 72,708,900 บาท 

และงบประมาณรายได ้ 35,924,355 บาท 
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4. วธิีประเมนิ 

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

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย 
ก ำหนดไว้ 

คะแนนประเมิน  
ปี 2559 

คะแนนประเมิน 
ปี 2560 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  

1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ค่าเฉล่ีย 3.01 2.61 2.58  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 0.77 1.04  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 1.66 1.83  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 9 0.00 3.33  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1,2,3,6 

1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 2,3,4  
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.01 2.46  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวจิัย 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรือ
 งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1,2,3,4,5,6 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ สงัคม 25,00 บาท 4.91 5.00  

วิทย ์60,000 บาท  

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั สงัคม ร้อยละ 20 5.00 4.93  
วิทย ์ร้อยละ 30  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 4.97 4.98  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวชิำกำร 
3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1,2,3,6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 3.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1,3,6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

6 ขอ้ 2.00 2.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 4,7 

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 5.00 5.00 ขอ้ท่ีท าได ้  
ขอ้ 1,2,3,4,5,6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.50 3.50  
คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 3.00 3.29  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภำพ ตวับ่งช้ี 
คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลกำร
ประเมนิ I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 2.07 3.00 2.58 2.46 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 5.00 5.00 4.93 4.98 ดีมาก 
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของ 
ทุกองค์ประกอบ 

13 2.80 3.43 3.76 3.29 พอใช้ 

ผลกำรประเมนิ พอใช ้ พอใช ้ ดี   

 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดเด่น  
 โดยภาพรวมของหลกัสูตรมีการด าเนินงานของหลกัสูตรเน้นการปฏิบติัและสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินล้านนาชัดเจน ทั้งในการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา  ให้โอกาส
นกัศึกษาไดร่้วมประกวดและแสดงผลงานสร้างความเป็นเลิศทางวชิาการและวชิาชีพ 
 
 จุดทีค่วรพฒันำ 

1) การบริหารหลกัสูตรโดยรวมมีผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้  มีสองหลกัสูตรท่ีมีผล
ประเมินตอ้งปรับปรุง 

2) การจดัท าแผนจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของคณะ ให้ครอบคลุมคุณลกัษณะ
บณัฑิตทั้ง 5 ประการ โดยใหมี้ความเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละหลกัสูตร 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ 
1) คณะควรวิเคราะห์ ให้เห็นความส าเร็จของแผนจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยคณะควร

ก าหนดรายละเอียดวตัถุประสงค์  เชิงคุณภาพและตวัช้ีวดัความส าเร็จ ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคท์ั้ง 5 ประการ เพื่อสนองตอบนโยบายของคณะ   

2) คณะควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจดับริการท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการพฒันานกัศึกษา โดย
คณะควร ใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบเพื่อการด าเนินงานและติดตามผล เช่น การติดตามการใหทุ้น  การให้
ค  าปรึกษาแนะแนว การประกวดและแสดงผลงาน ทกัษะการใชชี้วติของนกัศึกษา อยา่งเป็นระบบ 

3)  คณะควรจดัท าแผนการให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ท่ีครอบคลุมทุก
หลกัสูตร  อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดเด่น   
            คณะมีเครือข่ายการน าเสนอผลงานเผยแพร่ของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม
ระดบันานาชาติ และคณาจารยมี์ศกัยภาพสูงในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ 
 
         แนวทำงเสริมจุดเด่น 
 คณะควรพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการดา้นการวิจยัใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน ท่ีท าให้
สามารถสะท้อนความโดดเด่นและความเช่ียวชาญของคณะ โดยเฉพาะด้านศิลปกรรมและงาน
สร้างสรรค ์ 
 
 จุดทีค่วรพฒันำ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานเผยแพร่ของงานวิจยั สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
เทคโนโลยศิีลป์ 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ 
 คณะควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการน าผลงานวิจยัสาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
เทคโนโลยีศิลป์ มาเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีมีน ้ าหนกัคะแนนสูงข้ึน  คณะอาจจดั
นกัวจิยัท่ีมีความเชียวชาญใหก้ารดูแล ใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือ หรือการท างานร่วมกนั และมีการเผยแพร่ 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัไปต่อยอดในเชิงพาณิชย ์รวมทั้งการจดสิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบตัร 
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องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 การจดัท าแผนกลยทุธ์ดา้นการบริการทางวชิาการ ไม่ควรมีการก าหนดตวับ่งช้ีมากเกินไป ซ่ึงท า
ใหค้ณะตอ้งมีการด าเนินการตามตวับ่งช้ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหโ้ครงการกิจกรรมดา้นบริการวชิาการบางส่วน
ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของโครงการได ้ท าใหก้ารด าเนินการโครงการขาดผลลพัธ์ท่ีชดัเจน 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 คณะควรมีตวับ่งช้ีจากแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดผลลพัธ์จากการบริการทางวิชาการเป็นเป้าหมาย 
ตวับ่งช้ีของแผนควรก าหนดให้ช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และการจดัหารายได้ตามศกัยภาพของ
อาจารยข์องคณะในการบริการทางวิชาการ และควรด าเนินการให้ตอบโจทยต์วับ่งช้ีของแผน โดยตวั
บ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ไม่ควรก าหนดใหมี้จ านวนมากเกินไป จะท าใหก้ารก ากบัติดตามเป็นไปไดย้าก 
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะควรให้ความส าคญักบัการสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจใน
ศิลปวฒันธรรม ในการด าเนินการโครงการยงัขาดการก าหนดตวับ่งช้ีของแผนท่ีสามารถสร้างความ
เขม้แขง็ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมใหช้ดัเจน 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 คณะควรก าหนดผลลพัธ์ของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการพฒันาดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ควร
สร้างความเขา้ใจให้กบันกัศึกษาให้เขา้ใจศิลปวฒันธรรมไทย และสามารถน าไปใช้ในการพฒันางาน
ดา้นศิลปวฒันธรรมไทยท่ีเป็นของคณะได ้เพราะคณะสามารถบูรณาการเรียนการสอน การท านุบ ารุง
ดา้นศิลปวฒัธรรมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัตามลกัษณะของวชิาชีพ   

 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 

จุดทีค่วรพฒันำ 

1) แผนกลยุทธ์ของคณะยงัขาดความเขม้แข็งและไม่สามารถตอบโจทยว์ิสัยทศัน์ ทิศทางการ

พฒันาของคณะได ้เพราะแผนกลยุทธ์ของคณะไดน้ าแผนกลยุทธ์ภาพรวมของมหาวิทยาลยัมาก าหนด

เป้าหมายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แต่ยงัไม่สามารถตอบโจทย ์ทิศทางการพฒันาของคณะได้ ท าให้การ

พฒันาของคณะไมมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
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2) คณะมีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากมหาวทิยาลยั 

แต่ไม่ไดน้ าไปวเิคราะห์วา่ตน้ทุนของแต่ละหลกัสูตรนั้นมาจากค่าใชจ่้ายในพนัธกิจใดบา้งและยงัไม่ไดมี้

การวเิคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง โอกาสทางการแข่งขนัในแต่ละหลกัสูตร 

3) คณะยงัขาดความเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียง การจดัการความรู้

การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ ท าให้ส่งผลกระทบต่อ

การพฒันาของคณะ 

 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ 

1) ดา้นการจดัท าแผนกลยทุธ์ คณะควรพิจารณาตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนให้ชดัเจน มีการก าหนดตวับ่งช้ีของแผนไปสู่การปฏิบติั และเม่ือจดัท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี แลว้ควร

น าไปจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อจะไดท้ราบวา่ รายไดแ้ละรายจ่ายทั้งหมดท่ีคณะก าหนดไวเ้ป็น

อยา่งไร และเม่ือหกัค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายจ่ายประจ าออกแลว้ คณะมีงบประมาณท่ีจะพฒันางานตามแผน

กลยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายอยา่งไร และหากงบประมาณไม่เพียงพอผูบ้ริหารจะสามารถจดัหาจาก

ท่ีไหน อยา่งไร นอกจากน้ีแผนกลยทุธ์ของคณะควรแสดงถึงทิศทางการพฒันาคณะอยา่งชดัเจน 

2) การจดัท าตน้ทุนต่อหน่วย คณะมีขอ้มูลของตน้ทุนต่อหน่วยมาจากมหาวิทยาลยั แต่ควร

น ามาวิเคราะห์ว่า ตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรมาจากค่าใช้จ่ายอะไรบา้งตามพนัธกิจ ดา้นการ

เรียนการสอน งานวิจยั การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และอ่ืนๆ คณะควร

น าตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตรของคณะ มาเทียบเคียงรายจ่ายว่าอตัราเปอร์เซ็นต์ของการใช้

งบประมาณแต่ละดา้นอยา่งไร เพื่อติดตามผล หลกัจากนั้นตอ้งไปสร้างเครือข่ายกบัหลกัสูตรเดียวกนัใน

มหาวทิยาลยัอ่ืน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือโอการทางการแข่งขนั  

3) คณะระบุประเด็นความเส่ียง จ านวน 4 ประเด็น เม่ือวิเคราะห์แล้ว พบว่า ประเด็นต่างๆ 

เหล่านั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ บางเร่ืองยงัไม่ไดรั้บการแก้ไข และบางเร่ืองไม่ชดัเจนเร่ืองความ

เส่ียง ซ่ึงไม่ใชป้ระเด็นความเส่ียงท่ีแทจ้ริง ดงันั้น ควรมีการให้ความรู้เพื่อทบทวนวิธีการระบุความเส่ียง

ท่ีควรจะเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบริหารยุทธศาสตร์หรือ

ภาพลกัษณ์ของคณะ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงและวางแผนบริหารความเส่ียง การตรวจติดตาม

ความเส่ียง และเสนอผลลพัธ์ของความเส่ียงต่อผบ้ริหารหลกัสูตรของคณะท าให้ผลลพัธ์สุดทา้ยความ

เส่ียงลดลงกวา่เดิม 

4) คณะยังขาดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้โดยเฉพาะด้านการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเป็น Tacit Knowledge มาเป็น Explicit Knowledge ควรน าแนวทางในการปฏิบติั
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เพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ มาท าใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้เพื่อแปลง

ความรู้ในตวับุคคลมาสู่องคค์วามรู้ของคณะ และน าไปใชป้ระโยชน์กนัอยา่งทัว่ถึง 

5) การด าเนินงานดา้นการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร เม่ือคณะไดมี้การส ารวจความตอ้งการ

ของบุคลากรแลว้ ตอ้งน ามาวิเคราะห์ แลว้น ามาวางแผนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนวา่

ใครควรจะไดรั้บการพฒันาดา้นใด และแผนพฒันาบุคลากรควรเป็นแผนอยา่งนอ้ย 5 ปี เพื่อใหทุ้กคนได้

ทราบว่าแต่ละคนจะได้รับการพฒันาอย่างไร จะท าให้บุคลากรทุกระดบัเข้าใจเส้นทางการเดินของ

ต าแหน่งงาน (Career Path) และโอกาสกา้วหนา้ของตนเอง 
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