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ค ำน ำ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  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) เล่มนี้เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3
มิถุนายน 2562  ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยด าเนินการประเมินตนเองด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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    รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ส่วนน ำ  
 1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค ์
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 
 ตัวบ่งช้ีที ่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 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 ตวับ่งช้ีที่ 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 

  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set  
 

 
207 
209 
209 
210 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 ง 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
ข้อมูลทั่วไปของคณะ  
 ปณิธำน 
  เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งาน 
 สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

- คณะชั้นน า: ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม Top 3 ในภาคเหนือ / 
อันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคล 

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ: ทุกหลักสูตร สหกิจศึกษา 100% ภายในปี 2566 
- บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์: ภายใต้รูปแบบการสอนที่น าเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ 
- ภูมิปัญญาล้านนา: ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม สถาปัตยกรรม 
- พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Social Lab พัฒนาท้องถิ่น ผู้เรียน ผู้สอน 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ที่มีสมรรถนะวิชาชีพ 

หรือเป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ มีระดับน้ าหนักผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี เป็น
ผลงานระดับชาติ นานาชาติ มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ 

3. พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าไปบูรณาการกับวิชาชีพ 

5. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 

 

  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ด้วยการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเองและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  คณะฯ มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีปณิธานที่ยืนหยัดสร้างให้การศึกษา การท างานวิจัย การบริการวิชาการแก่ สังคม 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 ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ เปิดสอน มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินคุณภาพการสอน มีการส ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการสอนให้เกิดสัมฤทธิ์ ผลตามต้องการ 
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  อีกทั้ งทางคณะยังมีงานสร้างสรรค์ ทางศิลปกรรมที่สามารถเทียบเคียงกับ
งานวิจัยเป็นจ านวนมาก  ท าให้มีความเข็มแข็งในงานดังกล่าว 
 มีงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่เป็นงานเฉพาะตน จึงท าให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในระดับชาติ
และนานาชาติได้ตลอดทุกปี 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ใช้การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหาร
จัดการ งานจัดการความรู้ ทิศทางมุ่งประเด็นไปที่ ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์   

ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีทุนทางความรู้ บุคลากร ภูมิปัญญา ในการสนับสนุน

สังคม ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ในงานศิลปะหัตกรรม งานสินค้าชุมชน OTOP มาหลายปีจนเป็นที่รู้จักของสังคม  
รวมทั้งจะใช้นักศึกษาไปเป็นผู้ช่วย อาจารย์ในการลงพ้ืนที่บริการวิชาการ เพ่ือสร้ างประสบการณ์จริงแก่
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 หลักสูตร จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง และมีการตรวจประเมินเพ่ือสะท้อนให้เห็นคุณภาพในการจัดการศึกษาในแต่ละสาขา 
ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาน ากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมเป็น
เครือขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ ในภาคเหนือ 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.32 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2  3 4.74 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  2 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.16 ดี 
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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      

  -  วิชาเอกจิตรกรรม      
  -  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. ปณิธำนและพันธกิจ 
 ปณิธำน 
  เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งาน 
 สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

- คณะชั้นน า: ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม Top 3 ในภาคเหนือ / 
อันดับ 1 ในกลุ่มราชมงคล 

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ: ทุกหลักสูตร สหกิจศึกษา 100% ภายในปี 2566 
- บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์: ภายใต้รูปแบบการสอนที่น าเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ 
- ภูมิปัญญาล้านนา: ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม สถาปัตยกรรม 
- พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน: Social Lab พัฒนาท้องถิ่น ผู้เรียน ผู้สอน 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ที่มีสมรรถนะ

วิชาชีพ หรือเป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ มีระดับน้ าหนักผลงานอยู่ใน
เกณฑ์ดี เป็นผลงานระดับชาติ นานาชาติ มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ 

3. พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าไปบูรณาการ
กับวิชาชีพ 

5. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 

 

3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
3.1 โครงสร้ำงองค์กร 

1) สาขาศิลปกรรม 
1.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

(หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศล.บ.) 
- วิชาเอกจิตรกรรม 
- วิชาเอกประติมากรรม 
- วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ 
- วิชาเอกศิลปะไทย 
- วิชาเอกสื่อศิลปะ 
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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 

 
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.) 
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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 
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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.2560 1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561 

ปริญญาตร ี เซรามิก ทล.บ. พ.ศ.2560 1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561 
ปริญญาตร ี ออกแบบสื่อสาร ศป.บ. พ.ศ.2560 1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561 
ปริญญาตร ี ออกแบบอุตสาหกรรม ศป.บ. พ.ศ.2560 1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561 
ปริญญาตร ี สิ่งทอและเครื่องประดับ ศป.บ. พ.ศ.2560 1 ก.ย. 2560 25 พ.ค. 2561 
ปริญญาตร ี สถาปัตยกรรม สถ.บ. พ.ศ.2561 2 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2562 
ปริญญาตร ี สถาปัตยกรรมภายใน สถ.บ. พ.ศ.2561 2 ก.พ. 2561 9 ก.พ. 2562 
ปริญญาโท ศิลปะและการออกแบบ

สร้างสรรค ์
ศป.ม. พ.ศ.2557 18 เม.ย.2557 23 ก.ย.2558 

 
6. จ ำนวนนักศึกษำ 

ล ำดับที่ หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

รวม 
ปริญญำตรี ปริญญำโท 

1 ทัศนศิลป์ 298 - 298 
2 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 158 - 158 
3 เซรามิก 65 - 65 
4 ออกแบบสื่อสาร 176 - 176 
5 ออกแบบอุตสาหกรรม 223 - 223 
6 สิ่งทอและเครื่องประดับ 128 - 128 
7 สถาปัตยกรรม 325 - 325 
8 สถาปัตยกรรมภายใน 188 - 188 
9 ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ - 8 8 

รวม 1,561 8 1,569 
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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 70 - 13 49 8 39 25 6 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 49 - - 46 3 40 9 - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 11 - - 11 - 11 - - - 

รวม 130 - 13 106 11 90 34 6 - 
 

 

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่  
8.1  งบประมำณ 

งบรายจ่าย / หมวดรายการ ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน ์ รวม 

1. งบบุคลากร      
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

เงินเดือน - อัตราเดิม บุคลากรฯ 30,736,800 - 30,736,800 
เงินเดือน - ค่าตอบแทนรายเดือน
ส าหรับข้าราชการ 

บุคลากรฯ 1,855,200 - 1,855,200 

เงินเดือน - เงินประจ าต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

บุคลากรฯ 1,684,800 - 1,684,800 

ค่าจ้างประจ า - อัตราเดิม บุคลากรฯ 247,800 - 247,800 
ค่าจ้างชั่วคราว บุคลากรฯ - - 3,690,000 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ บุคลากรฯ 195600 195,600 - 
2. งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน ค่ า ต อ บ แ ท น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ให้

ราชการ 
วิทยาศาสตร์ฯ 1,000,000 300,000 1,300,000 

ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า
พาหนะ 

วิทยาศาสตร์ฯ 919,000 300,000 1,219,000 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ฯ 200,000 - 200,000 
ค่าจ้างเหมาบริการ วิทยาศาสตร์ฯ 782,000 - 782,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บุคลากรฯ 9,000 186,900 391,800 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วิทยาศาสตร์ฯ 300,000 - 300,000 
วัสดุการศึกษา สังคมศาสตร์ฯ 193,800 - 193,800 

วิทยาศาสตร์ฯ 3,112,200 31,500 3,146,700 
3. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา (สูงกว่า 1 ล้านบาท) วิทยาศาสตร์ฯ 7,900,000 - 7,900,000 
4. งบเงินอุดหนุน     
บุคลากร บุคลากรฯ 17880400 17,880,400 2,369,880 
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งบรายจ่าย / หมวดรายการ ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน์ รวม 

5. งบรายจ่ายอื่น 
ศิลปะและวัฒนธรรม ท านุบ ารุงฯ 10,000 - 10,000 
พัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ 1,046,770 602,300 1,649,070 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง วิทยาศาสตร์ 210,120 - 210,120 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บริการฯ 200,000 - 200,000 
บริการวิชาการ บริการฯ 300,000 - 300,000 
ค่าอบรมจริยธรรม สังคมศาสตร์ฯ - 92,400 92,400 

วิทยาศาสตร์ฯ - 354,300 354,300 
พัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ฯ - 2,535,900 2,535,900 
ปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม ่ วิทยาศาสตร์ฯ - 327,500 327,500 

 
      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 
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 
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อค. 14 สาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับ
และอัญมณี 

16.30 23.50 383.05 4.00 1532.20 

อค.15 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ล้านนา  

32.00 64.00 2,048.00 5 10,240.00 

 รวม 265.10 545.10 9,264.30 37.00 24,352.72 

 
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 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 1. คณะควรสร้างความเข้าใจให้
คณาจารย์บุคลากรทุกระดับเห็น
ความส าคญัของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
งานวิชาชีพ เพราะเป็นกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการคู่ขนานกันไป ถ้า
อาจารย์บางส่วนยังไม่เข้าใจ 
ผลลัพธ์ระยะยาวท่ีส่งผลกระทบ
ต่อหลักสตูร อาจละเลยการด าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ บางกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในระบบ 
และอาจะเป็นประเด็นที่แก้ปญัหา
ไม่ได้ในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม 
 
 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ภายในคณะ 

คณาจารย์ในคณะมี
ความเข้าใจในการ
ท างาน 

ร้อยละ 80 ปีการศึกษา 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิชาการและ
กิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 

แนวทำงกำรปรับปรุง/
พัฒนำ 

กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 2. คณะควรมีการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ของคณะ ให้แสดงถึงทิศ
ทางการพัฒนาของคณะ รวมทั้ง
การก าหนดตัวบ่งช้ีในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้มีความ
เข้มแข็งสามารถน าไปสู่การ
ก าหนดเป้าหมาย การปฏิบัติการ
ในแต่ละกิจกรรมได้ เมื่อมี
เป้าหมายให้น าเป้าหมายไป
ออกแบบการไปก าหนดระบบและ
กลไกในการปฏิบัติ หากไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายควรมีการประเมิน
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขผลการ
ด าเนินงานจากการประเมินนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์
คณะ โดยการพิจารณาตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ชัดเจน   
2. แปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
โดยมีการเน้นย้ าให้แผนต้องมี
ความเชื่อมโยงและสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาคณะได้
อย่างต่อเนื่อง  

โครงการประชุมสัมมนาการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2561 – 
2565) และแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ใน
วันท่ี 12 – 14 พฤศจิกายน 2561 
 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ  
2562 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 3. คณะควรก าหนดจดุเด่นของ
คณะในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ด้านศลิปกรรมและ
สถาปัตยกรรม ท่ีมุ่งเน้นองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาล้านนา มา
เป็นจุดเด่นในการพัฒนาทุก
หลักสตูรในคณะ ท่ีต้องการให้มี
การจัดการเรยีนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา ท่ีมีวิสัยทัศน์
สร้างสรรค์นวตักรรม บนพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ภูมิปญัญาล้านนาเพื่อ
ชุมชน เพื่อสร้างความแตกต่าง
และมีจดุมุ่งเน้นที่มรีูปแบบที่
บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
โดยมีจดุมุ่งหมายเดยีวกัน จะท าให้
คณะเกดิความเข้มแข็งและมี
แนวทางพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 

ให้ทุกหลักสูตร ก าหนด
แนวทางการพัฒนาของแต่ละ
หลักสตูรโดยใช้องค์ความรู้
จากภูมิปญัญาล้านนามาเป็น
แนวทางในการก าหนด
วัตถุประสงค์  อัตลักษณ์ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
สมรรถนะบณัฑิต 

โครงการประชุมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนดา้น
ศิลปกรรมและสถาปตัยกรรม 

แนวทางการพัฒนาฯ 
ระดับหลักสตูร 

9 
หลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิชาการและ
กิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 4. คณะควรให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นระบบ
สารสนเทศ ส าหรับภาษาอังกฤษ
คณะควรเริม่จากวิธีการท า
ระบบสหกิจศึกษา และให้
นักศึกษามีโอกาสฝึกงานใน
ต่างประเทศและในประเทศ โดยมี
ระยะเวลาที่มากพอ จะสร้าง
แนวคิดและท าให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแหล่งข้อมูลการ
ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ท าการติดตามประเมิน
คุณภาพแหล่งฝึกงานทุกป ี
3. ปรับปรุงหลักสูตรจาก
ฝึกงานให้เป็นสหกจิศึกษา  

โครงการปรับปรุงหลักสตูรให้
เป็นไปตามมาตรฐาน มคอ.1 

หลักสตูรที่มีการเรยีน
การสอนระบบสหกิจ
ศึกษา 

2 
หลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิชาการและ
กิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

1. คณะควรวเิคราะห์ ให้เห็น
ความส าเร็จของแผนจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยคณะควร
ก าหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์  
เชิงคุณภาพและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ ตามคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ระการ ป
เพื่อสนองตอบนโยบายของคณะ  
 

คณะกรรมการจัดท า (รา่ง) 
แผนกิจกรรมนักศึกษาท่ีได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน
ให้มีความชัดเจน ประเมินได้
โดยสอดคล้องกับคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ตรมกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ และอัตลักษณ์ของ
คณะ  
  

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ครั้งท่ี 1 ช่วงเดือนสิงหาคม 2561  
ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือนตุลาคม 2561 
2. กิจกรรมตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 

แผนการจดักิจกรรม
นักศึกษาท่ีเกิดการ
พัฒนาอย่างแท้จริง 

ร้อยละ 80 ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิชาการและ
กิจการ
นักศึกษา 

 2. คณะควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การจัดบริการที่มีความเช่ือมโยง
กับการพัฒนานักศึกษา โดยคณะ
ควร ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อ
การด าเนินงานและติดตามผล เช่น 
การติดตามการให้ทุน  การให้
ค าปรึกษาแนะแนว การประกวด
และแสดงผลงาน ทักษะการใช้
ชีวิตของนักศึกษา อย่างเป็นระบบ 
 

1. ด าเนินการจดัท ามาตรฐาน
ขั้นตอนการให้บริการทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. มีการจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาและผลการจดัการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

จัดตั้งหน่วยงานบริการให้
ค าปรึกษาท่ีมีเจา้หน้าท่ีประจ าให้
ค าปรึกษา 

หน่วยงานท่ีให้บริการ
นักศึกษาท่ีครอบคลุม
การให้บริการฯ 

1 
หน่วยงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิชาการและ
กิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

3. คณะควรจดัท าแผนการให้
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า ท่ีครอบคลุมทุกหลักสูตร  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
 

1. จัดท าแผนการจดักิจกรรม
นักศึกษาโดยให้ทุกหลักสูตรมี
ส่วนร่วมโดยการบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้
ในการประกอบวิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า 
2. แต่งตั้งกรรมการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา ครั้งท่ี 1 ช่วงเดือน
สิงหาคม 2560  ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือน 
กันยายน 2560 
2. โครงการตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
 

แผนการจดักิจกรรม
นักศึกษา 

ร้อยละ 80 ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
วิชาการและ
กิจการ
นักศึกษา 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

1. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการน าผลงานวิจัยสาขาการ
ออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
เทคโนโลยีศิลป์ มาเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ท่ีมี
น้ าหนักคะแนนสูงขึ้น  คณะอาจจัด
นักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญให้การดูแล 
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ หรือการ
ท างานร่วมกัน และมีการเผยแพร่ 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
รวมท้ังการจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 

1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ให้อาจารย์น าผลงานวิจัยไป
ตีพิมพ์ในวารสารท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมให้
อาจารย์ได้เข้าถึงแหล่งวิจัย 
หรือการจัดต้ังกลุ่มวิจัย โดยมี
นักวิจัยพี่เล้ียงประจ ากลุ่ม 
3. ให้ความรู้แก่ผู้ท าวิจัยในการ
ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
รวมไปถึงผลงานท่ีสามารถ
น ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

1. โครงการสร้างกลุ่มวจิัยของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
กลุ่มวิจัยบรูณาการศาสตร์และ
ส่งเสริมใหม้ีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการ 
2. กิจกรรมให้ความรู้ในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

1. มีการจัดตั้งกลุ่ม
วิจัย 
2. คุณภาพผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
โดยพิจารณาจากร้อย
ละผลรวมถ่วงน้ าหนัก
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา 
3. บุคลากรสามารถ
น าความรู้ฯ ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างน้อย  
2 กลุ่ม 
ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 

ปีการศึกษา 
2561 
ปีปฏิทิน 
2561 
 
 
 
 
ปีการศึกษา  
2561 

หัวหน้าสาขา รองคณบดดี้าน
วิจัยและการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 3 

คณะควรมีตัวบ่งช้ีจากแผนกลยุทธ์
ที่ก าหนดผลลัพธ์จากการบริการ
ทางวิชาการเป็นเป้าหมาย 
ตัวบ่งช้ีของแผนควรก าหนดให้ช่วย
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และการ
จัดหารายได้ตามศักยภาพของ
อาจารย์ของคณะในการบริการ
ทางวิชาการ และควรด าเนินการ
ให้ตอบโจทย์ตัวบ่งช้ีของแผน โดย
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไม่ควร
ก าหนดให้มีจ านวนมากเกินไป จะ
ท าให้การก ากับติดตามเป็นไปได้
ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2562 ด้านการ
บริการวิชาการแกส่ังคม โดย
ก าหนดเป้าหมายให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการให้เกิดผลการ
ด าเนินงาน ผลผลิตที่เป็น
รูปธรรมและวัดผลได ้

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ในการจัดท าแผนบริการวิชาการ
และแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ
สังคม 
2. น าแผนบริการวิชาการเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อขอความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะ 

แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติงานด้าน
บริการวิชาการ
ประจ าปี ที่มผีลลัพธ์
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ปีงบประมาณ  
2562 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

รองคณบดดี้าน
วิจัยและการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 4 

คณ ะควรก าหนดผลลัพธ์ของ
นักศึกษาที่ได้จากการพัฒนาด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควร
สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาให้
เข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นของ
คณะได้ เพราะคณะสามารถบูรณา
การเรียนการสอน การท านุบ ารุง
ด้ านศิ ลปวัฒ ธรรมให้ เป็ น เนื้ อ
เดียวกันตามลักษณะของวิชาชีพ 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิงานและ
โครงการให้มคีวามชัดเจนโดย
ก าหนดผลลัพธ์ที่นักศึกษาจะ
ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีการตดิตามการด าเนิน
โดยคณะกรรมการเป็นราย
ไตรมาส 
2. สร้างความเข้าใจกับ
อาจารยผ์ู้สอนให้น ากิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณา
การกับการเรียนการสอนให้
ครอบคลมุทุกหลักสูตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนงานและ
โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ผู้ร่วมโครงการมีความ
เข้าใจและน าไปใช้ใน
การพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ 
2562 

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านศิลปและ
วัฒนธรรม 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

1. ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
คณะควรพิจารณาตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนให้ชัดเจน มีการก าหนด
ตัวบ่งช้ีของแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และเมื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
แล้วควรน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินเพื่อจะได้ทราบว่า 
รายได้และรายจ่ายทั้งหมดที่คณะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างไร และเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจา่ยประจ า
ออกแล้ว คณะมีงบประมาณที่จะ
พัฒนางานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้
บรรลตุามเป้าหมายอย่างไร และ
หากงบประมาณไม่เพียงพอ
ผู้บริหารจะสามารถจัดหาจากที่
ไหน อย่างไร นอกจากน้ีแผนกล
ยุทธ์ของคณะควรแสดงถึงทิศ
ทางการพัฒนาคณะอย่างชัดเจน 
 
 
 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์
คณะ โดยการพิจารณาตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ชัดเจน   
2. แปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
โดยมีการเน้นย้ าให้แผนต้องมี
ความเชื่อมโยงและสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาคณะได้
อย่างต่อเนื่อง  

ประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  
(ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบตัิ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรคณะ ท่ีได้
ร่วมกันระดมความคิดเห็น
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ  
 และได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการไปสู่หน่วยงานภายใน
คณะ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ  
 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

ร้อยละ 80 ปีงบประมาณ  
2562 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 21 
 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ 

กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

2. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย คณะมี
ข้อมูลของต้นทุนต่อหน่วยมาจาก
มหาวิทยาลยั แต่ควรน ามาวิเคราะห์
ว่า ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ
หลักสตูรมาจากค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ตามพันธกิจ ด้านการเรยีนการสอน 
งานวิจัย การบริการทางวิชาการ 
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
และอื่นๆ คณะควรน าต้นทุนต่อ
หน่วยของแต่ละหลักสตูรของคณะ 
มาเทียบเคยีงรายจ่ายว่าอัตรา
เปอร์เซ็นต์ของการใช้งบประมาณ
แต่ละด้านอย่างไร เพื่อติดตามผล 
หลังจากนั้นต้องไปสร้างเครือข่าย
กับหลักสตูรเดียวกันใน
มหาวิทยาลยัอื่น เพื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ
โอการทางการแข่งขัน  
 
 
 

1. คณะได้วิเคราะห์จดุแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ทางการเงินของคณะ รวมทั้ง
ตระหนักถึงความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และค านึงถึงเป้าหมาย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลยั 
ตลอดจนก าหนดแนวคิดการ
จัดท าแผนใหส้ามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินดังกล่าวมีสาระส าคัญ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

1. ประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. โครงการประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  (MOU) 
ของกลุ่มสถาบันศลิปะ ใน
หัวข้อ “การแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาและด าเนินงานด้าน
แผนพัฒนาการศึกษา”  
 

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ร้อยละ 
80 

ปีงบประมาณ  
2562 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดี
ด้านบริหาร 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

คณะระบุประเด็นความเสี่ยง 
จ านวน 4 ประเด็น เมื่อวิเคราะห์

 แล้ว พบว่า ประเด็นต่างๆ
เหล่านั้นเป็นปัญหาทีเ่กิดขึ้น
มาแล้ว บางเรื่องยังไม่ได้รับการ
แก้ไข และบางเรื่องไม่ชัดเจนเรื่อง
ความเสีย่ง ซึ่งไม่ใช้ประเด็นความ
เสี่ยงท่ีแท้จริง ดังนั้น ควรมีการให้
ความรู้เพื่อทบทวนวิธีการระบุ
ความเสีย่งท่ีควรจะเป็นสิ่งที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดในอนาคตและ
ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ยุทธศาสตร์หรือภาพลักษณ์ของ
คณะ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงและวางแผนบริหารความ
เสี่ยง การตรวจตดิตามความเสี่ยง 
และเสนอผลลัพธ์ของความเสี่ยง
ต่อผู้บริหารหลักสตูรของคณะท า
ให้ผลลัพธ์สุดท้ายความเสี่ยงลดลง
กว่าเดิม 
 

สร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรด้านการบริหาร
ความเสีย่งโดยพิจารณาว่า
อะไรคือปญัหา และความ
เสี่ยงท่ีแท้จริง และเลือก
ประเด็นความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ
การไม่บรรลุวิสยัทัศน์เพ่ือ
น ามาบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม และก ากับตดิตาม
อย่างชัดเจน เพื่อให้ความ
เสี่ยงน้ันมีการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ท าให้ความเสีย่งลดลงจาก
เดิม 
 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง  
2.ประชุมเพื่อจัดท าแผนความ
เสี่ยงคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
3. เข้าร่วมโครงการบรหิารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ในวันท่ี 21-22  
มิถุนายน 2561 

แผนพัฒนาบริหาร
ความเสีย่ง 

1 เล่ม ปีงบประมาณ  
2562 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

4. คณะยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจในกระบวนการจดัการ
ความรู้โดยเฉพาะด้านการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ที่เป็น Tacit 
Knowledge มาเป็น Explicit 
Knowledge ควรน าแนวทางใน
การปฏิบัตเิพื่อมุ่งสู่ปรัชญาและ
เป้าหมายการด าเนินงานของคณะ 
มาท าให้เกิดกระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อแปลงความรู้ในตัว
บุคคลมาสู่องค์ความรู้ของคณะ 
และน าไปใช้ประโยชน์กันอย่าง
ทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนให้มีการจดัการ
ความรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การท างาน และมรีะบบกลไก
การติดตามผลการด าเนินงาน 

1. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เชิงปฏิบัติการด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 
2. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดท า
ข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย   
3. โครงการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ด้านวิชาชีพ 
ศิลปะ การออกแบบและ
เทคโนโลยีศิลป์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการสอนของผู้สอน  

แนวปฏิบัติที่ดีดา้นการ
เรียนการสอนและ
งานวิจัย 

2 เรื่อง ปีการศึกษา 
2561 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2560 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

5. การด าเนินงานด้านการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร เมื่อคณะได้มี
การส ารวจความต้องการของ
บุคลากรแล้ว ต้องน ามาวิเคราะห์ 
แล้วน ามาวางแผนบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนว่าใคร
ควรจะได้รับการพัฒนาด้านใด 
และแผนพัฒนาบุคลากรควรเป็น
แผนอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ทุกคน

ะคนจะได้รับการได้ทราบว่าแต่ล
พัฒนาอย่างไร จะท าให้บุคลากร
ทุกระดับเข้าใจเส้นทางการเดิน
ของต าแหน่งงาน )Career Path( 
และโอกาสก้าวหน้าของตนเอง 
 
 

- คณะได้ด าเนินการจัดท า
แผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการและสาย
สนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) แผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
ประจ าปี 2562 ท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- คณะ ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 
โดยน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและ
มอบหมายให้หน่วยงานในคณะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคลดังกล่าว 

- ส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนา
รายบุคคล  (Individual 
Development Plan 
: IDP) ไปยังบุคลากรในคณะ 
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
- คณะรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 5 ปี และแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าป ี

แผนพัฒนาบุคลากร 1 เล่ม ปีงบประมาณ 
2562 

หัวหน้าสาขา/
หลักสตูร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

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 

 
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 2.81   คะแนน  
2) ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ผ่าน 3.09    คะแนน  
3) สถ.บ.สถาปัตยกรรม ผ่าน 2.49    คะแนน  
4) ทล.บ.เซรามิก ผ่าน 3.09    คะแนน  
5) ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่าน 3.06    คะแนน  
6) ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ผ่าน 3.04    คะแนน  
7) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน 2.84    คะแนน  
8) ศล.บ.ทัศนศิลป์ ผ่าน 3.37    คะแนน  
9) ศป.ม.ศิลปะและออกแบบสร้างสรรค์ ผ่าน 2.71    คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  26.50 คะแนน  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9  หลักสูตร  

คะแนนที่ได ้ 2.94 คะแนน  

 
 
 

mailto:ann_arch@hotmail.com


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 26 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.01 ค่าเฉลี่ย 26.59 คะแนน 2.94 ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2561  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 130  คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 11 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ  8.46  คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.06  คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 130 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 11 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 11 
x 100 =  ร้อยละ  8.46 

 130 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 8.46 

x 5 =   1.06  คะแนน 
 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ  8.46  1.06 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตวับ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

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 130  คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  40 คน  เมื่อค านวณตาม
สูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ  30.77  คะแนนที่ได้ 
เท่ากับ  2.56  คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 130 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 90 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   34 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  6 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 

 
แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 40 
x 100 =  ร้อยละ  30.77 

 130 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 30.77 

x 5 =  2.56    คะแนน 
 60 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ  30.77 2.56 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

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

ราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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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 741 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  629.51 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  71 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 8.87 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-0.5565 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -55.65 
 
 

 สาขาศิลปกรรม 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 295 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  254.55 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  22 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 11.57 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 15 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-0.2287 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -22.87 
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 สาขาสถาปัตยกรรม 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 506 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  459.84 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  36 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 12.77 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

0.5963 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 59.63 
 
 

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 งกว่ 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 
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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 านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์กายภาพ = 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 านวณคะแนนดังน้ี 
    2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

    2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

    2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนท่ีได้ = 5 - ( ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 ) 4 
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ผลการด าเนินงาน   
  ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าดังนี ้

ข้อมูล จ านวน 

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

 
629.51 
254.55 
459.84 

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

 
- 55.65 
- 22.87 
59.63 

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

 
5 
5 
0 

 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 
ร้อยละ -55.65 
ร้อยละ -22.87 
ร้อยละ 59.63 

3.33 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1-01 สรุปจ านวนค่า  FTES  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  

ดร.อรนตุฎฐ์     สุธาค า 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

นางสาวรุจิราพร แสงปวง/นายพบสันต์  ติไชย/ผศ.เกษตร แก้วภักดี 

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 ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาของคณะได้ด าเนินการเพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ ศักยภาพและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในรูปแบบต่างๆ  
ดังนี้  
 1. การให้บริการค าปรึกษาทางด้านวิชาการ 

1.1 คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 (1.5-1-01)  และได้มี
นักวิชาการประจ าคณะในการให้ค าปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียนได้จัดอบรมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นที่ปรึกษาให้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในการนี้อาจารย์
ที่ปรึกษาก าหนดตารางเวลาในการเข้าพบนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ เช่น รายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การลาพักการเรียน การถอนรายวิชาเรียน การขอรักษา
สภาพนักศึกษา  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระเบียบข้อบังคับด้านการเรียน/ความประพฤติ การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลบริการด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาทุกระบบ ให้ข้อมูลการบริการด้านการ
จัดหางานพิเศษให้ข้อมูลการบริการด้านแหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้มีระบบก าหนดใช้ช่องทาง
เลือก “หมวดอาจารย์ที่ปรึกษา” เข้าไปใน “ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส าหรับอาจารย์ประจ า [online]” เป็นช่องทางในการให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปก ากับดูแลนักศึกษาในความ
รับผิดชอบในด้านต่างๆ แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้ A01 การอนุมัติการลงทะเบียน /A02 ผลการลงทะเบียน
นักศึกษา /A03 ประวัตินักศึกษา /A04 ผลการเรียนนักศึกษา /A05 ใบรายชื่อนักศึกษาในก ากับ  /A06 
ตรวจสอบเรียนครบหลักสูตร /A07 ข้อมูลหลักสูตร /A08 ข้อมูลแผนการเรียน /A09 ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 
/A10 ส่งข้อความแจ้งเตือน /A11 แสดงผลการค านวณ /A12 รายชื่อขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษาใหม่ รหัส 
61 มีก าหนดเวลาชัดเจน (ก่อนนักศึกษาทุกรหัส) ในการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลาง (18 -19 
มิ.ย. 61) โดยการก ากับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้อัตราการลงทะเบียนล่าช้า และการลงทะเบียนไม่ครบ
หน่วยกิจตามแผนการเรียน ลดลง 

mailto:iamajoranoot@gmail.com
mailto:ann_arch@hotmail.com
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1.2 นอกจากนี้หากนักศึกษามีปัญหาด้านวิชาการ สามารถขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามชั่วโมง

ว่างที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ หรือบางสาขาใช้คาบกิจกรรมนักศึกษาคือ วันพุธ เวลา 15.00–17.00 น. ซึ่งในการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรึกษาเรื่องต่างๆ  ได้มีการจัดท าแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาเ พ่ือให้นักศึกษาได้
กรอกข้อมูลก่อนขอค าแนะน าและข้อมูลดังกล่าวอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้เก็บเข้าแฟ้มงานที่ปรึกษา โดยในปี
การศึกษา 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการเรียนของนักศึกษาที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งการ
อนุมัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ค่อนข้างต่ าและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มี
การพบพูดคุยเป็นรายบุคคลถึงจ านวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนได้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคงสภาพ
นักศึกษาตามเกณฑ์ระเบียบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  (1.5-1-02)  

     ผลจากการที่นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษา พบว่านักศึกษามีปัญหาเพ่ิมขึ้นในด้านค่าเล่าเรียน 
และค่าใช้จ่าย ท าให้มีปัญหาในเรื่องการของการลงทะเบียนล่าช้าไม่สามารถช าระค่าบ ารุงการศึกษาตามปฏิทิน
การศึกษาซึ่งที่ปรึกษาได้แนะน าให้นักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาตามโครงการของรัฐ แนะน าให้นักศึกษาหา
รายได้ระหว่างเรียนและจัดเวลาให้เหมาะสมเป็นรายๆ ไป ในส่วนของสาขาได้มีกองทุนของแต่ละสาขาให้
นักศึกษายืมเงินเพ่ือใช้ในการลงทะเบียนเพ่ือแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ และคณะได้ประสานกับศิษย์เก่า
ศิลปกรรมเจ็ดยอด และศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม ให้เข้ามาสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนและ
ความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  

    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  

โดยการให้ค าปรึกษาผู้ที่ให้ค าปรึกษาได้จัดท าการสรุปผลการให้ค าปรึกษารวมถึงแนวทางใน
การแก้ปัญหาและการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนาส าหรับการ
ด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป (1.5-1-03)   
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2. การให้บริการค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต  
2.1 คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกิจการนักศึกษาและอาจารย์กิจกรรม (1.5-1-04) ในแต่

ละสาขา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กิจกรรมจะจัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาปัญหา  โดย
ปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษามักมีสาเหตุเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ เช่นปัญหาครอบครัว 
ปัญหาการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือแฟน ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ตามล าพังก่อให้เกิดความรู้สึกตึงเครียด วิตกกลังวล ฯลฯ หากนักศึกษาต้องเผชิญกับสภาวะตึงเครียดตามล าพัง
เป็นเวลาที่นานเกินไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาได้ 
นอกจากนั้นสภาวะตึงเครียดดังกล่าวอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระดับที่รุนแรงขึ้นได้ เช่น โรคซึมเศร้า  
อาจารย์ให้ค าปรึกษาโดยการรับฟังให้ก าลังใจในการแก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่นักศึกษา ซึ่งสามารถ
ขอค าปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่น  Facebook เพจคณะ หรือโทรศัพท์ โดยข้อมูลจะปกปิดเป็นความลับ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์กิจกรรมจะให้ค าแนะน าเรื่องการเลือกสถานที่ท างานและบริหารจัดการไม่ให้
กระทบต่อการเรียน จากนั้นอาจารย์จะก ากับติดตามจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาจากอาจารย์
ผู้สอนและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษานั้น  

2.2  กรณีที่อาจารย์ในคณะให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแต่เป็นกรณีที่ต้องพบกับจิตแพทย์ จะส่ง
ต่อผู้ขอรับค าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโดยนักจิตวิทยาการปรึกษาของมหาวิทยาลัย  
(1.5-1-05) 
 3. นอกจากนี้ในระดับหลักสูตร ยังได้มีการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ผ่านรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  ในหัวข้อ การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
 4. คณะได้จ้ดโครงการที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านโครงการต่างๆ เช่น   
(1.5-1-06) 
  - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2561 
  - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L   
  - โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
1.5–1–01   ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5–1–02 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ   ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5–1–03 ผลการติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
1.5–1–04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษางานกิจการและกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 
  การศึกษา 2561 
1.5–1–05 มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงานการให้บริการให้การปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม 
1.5–1–06 โครงการที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการจัดช่องทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการฯ ได้แก่ 

1. ในเวลาราชการ  (เต็มเวลาท าการ 08.30 – 16.30 น.) เมื่อนักศึกษาต้องการใช้บริการด้าน
การศึกษา และกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร จะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจ าสาขา เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 
คณาจารย์ เกีย่วกับท่ีตั้ง (เพ่ือไปติดต่อ) ด้านต่างๆ ได้แก่ 

    1.1 งานบริการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ตั้งอยู่ส านักงานคณบดี อาคาร 9 ชั้น 2 คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในส่วนของห้วยแก้ว ตั้งอยู่ส านักงานสาขาสถาปัตยกรรม อาคาร
สถาปัตยกรรม ชั้น 2  มีหน้าที่ : ให้ข้อมูลด้านการศึกษา ลงทะเบียน ใบค าร้องในกรณีต่างๆ การสอบถาม
สถานภาพด้านการเป็นนักศึกษา การกู้ยืมเงิน กยศ. หลักสูตรและการเรียนการสอน การขอจบการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาระหว่างการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ แหล่งฝึกประสบการณ์ และแหล่งงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

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

 1.3 งานจองห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์  ตั้งอยู่อาคาร 9 ชั้น 2 คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มีหน้าที่ : ให้บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม ห้องซ้อมดนตรี 
ห้องเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน (นอกตาราง) หรือท ากิจกรรมต่างๆ ภายในคณะรวมถึงอุปกรณ์เครื่องเสียง
และระบบสารสนเทศของคณะฯ 

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

           1.5  จัดโครงการปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ และระบบการเรียนการสอนในหลักสูตร ตลอดจนบริการต่างๆ ที่คณะจัดไว้ให้นักศึกษา 2) เพ่ือให้
นักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักคณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือใน
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในคณะและมหาวิทยาลัยฯ  3) เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับ
นักศึกษารุ่นพ่ี ตลอดจนสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์ และ 4) เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการด ารงชีวิต  ซึ่งนักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับตัวเข้า
กับสังคมใหม่ ด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักศึกษามีปัญหาก็สามารถเข้า
พบขอค าปรึกษาและขอรับบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้ชี้แจงไว้ 
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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 โดยมี
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ที่ชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษานอกจากนี้นักศึกษาใน
คณะยังได้รับข้อมูลบริการเกี่ยวกับการรับสมัครงานจากหน่วยงานที่เปิดรับสมัครตามช่องทางที่คณะได้เผยแพร่  
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดคณะ หน้าเว็บเพจ (http://www.arch.rmutl.ac.th)  หรือ Facebook  
เป็นต้น (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 ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมจากการเรียนในหลักสูตร ได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง เช่น ได้พา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  การบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรจากภายนอก การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  กิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นต้น (1.5-2-06)  และได้
ให้ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 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   บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.5–2–04   ผลของการบริการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
1.5–2–05   ฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 
1.5–2–06   โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมในหลักสูตร 
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
ในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจและเป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 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 2561 ในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา เช่น เส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงานออนไลน์ ทักษะที่ต้องเตรียมให้
พร้อมก่อนการท างาน รายชื่อสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  การเตรียมตัวสมัครงาน และที่อยู่
ส านักงานจัดหางานต่างๆ  เป็นต้น  และในช่วงบ่าย ได้เชิญ คุณสุดปฐพี เวียงสี มาชี้แนะในเรื่องการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่การท างาน ทั้งด้านบุคลิกภาพและการน าทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการท างานใน
ยุคปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความต้องการด้านแรงงานที่มีทักษะและความสามารถท่ีทันสมัย ให้ข้อคิดกับนักศึกษา
ซึ่งท าให้นักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มข้ึน  
  1.2 นักศึกษาได้ข้อมูลของสถานศึกษาที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีทางเลือก สามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากโครงการมาเปรียบเทียบและมีทางเลือกในการตัดสินใจ 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร และสถานที่ที่จะศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- นักศึกษาได้ทราบถึงการเตรียมตัวในการศึกษาต่อในเรื่องของการแข่งขัน ค่าใช้จ่าย 
การใช้ชีวิตและประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ิมข้ึน 

  1.3 เป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม  
     เมื่อด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศแล้วเสร็จ ทางคณะจัดท าแบบฟอร์มการประเมินวัตถุประสงค์
การจัดโครงการโดยให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขาประเมินความพึงพอใจสรุปคะแนน จากนั้นคณะ
รายงานผลการด าเนินโครงการและคะแนนความพึงพอใจให้กับคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบและ
พิจารณาข้อเสนอแนะและการปรับปรุงโครงการในแผนการด าเนินงานในปีถัดไป (1.5-3-02) 
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 2. ในส่วนของสาขาได้มีการจัดสัมมนาและเชิญรุ่นพ่ีหรือศิษย์เก่าที่เรียนจบได้ท างานในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมและที่มีกิจการเป็นของตัวเองมาบรรยายให้นักศึกษาฟังในหั วข้อเกี่ยวกับวิชาชีพ 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
รวมถึงการด ารงชีวิตและสภาพการท างานในชีวิตจริงหลังจบการศึกษา ซึ่งจ าเป็ นต้องมีทักษะการคิดและองค์
ความรู้เพ่ิมขึ้นมากมาย ความสามารถในการท างานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชีวิตที่มี
ความซ้ าซ้อนให้ประสบความส าเร็จ การพัฒนาทักษะชีวิต โดยจัดกิจกรรมในลักษณะการสัมมนา ให้มีการ
ซักถามแลกเปลี่ยนกันระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือให้นักศึกษาปัจจุบันสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากศิษย์เก่าได้อย่างเต็มที่ จากกิจกรรมนี้ท าให้นักศึกษาปัจจุบันสามารถเข้าใจกระบวนการ
ท างานและเป็นบทเรียนที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้อง ทันข่าวสารและรู้ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารได้
อย่างถูกต้องรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการที่เก่ียวกับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก  (1.5-3-03) 
 3. คณะได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 3/2561 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการและให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในด้านความรู้ 
ความคิดก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ และเมื่อฝึกงานเสร็จนักศึกษาจะได้น าป ระสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (1.5-3-04) 
 4. และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริงเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
คุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะที่
พึงประสงค์ในอนาคต สามารถท างานได้อย่างเต็มภาคภูมิหลังจากส าเร็จการศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ จังหวัดล าพูน หลักสูตรสถาปัตยกรรม  โครงการศึกษาดูงานศิลปะประจ าชาติ จังหวัดเชียงราย   
เป็นต้น  (1.5-2-06) 
 
1.5–3–01   สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1.5–3–02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 5-3/2562 
1.5–3–03 กิจกรรมสัมมนาการท างานให้ประสบผลส าเร็จในองค์กร 
1.5–3–04 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ 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 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก  (1.5-4-01) 
  - ข้อ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษาโดยประเมินจากประเด็นที่นักศึกษาและศิษย์เก่าขอข้อมูลเช่น ช่องทางการรับข้อมูลของ
นักศึกษา การบริการแหล่งข้อมูลด้านการจัดหางาน การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น และผลการประเมินความพึงพอใจของการให้ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 4.16 จาก
คะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ มาก (1.5-4.02) 
  - ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดยด าเนินการ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเมินจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25   อยู่ใน
ระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 จากคะแนน
เต็ม 5 อยู่ในระดับมาก (1.5-3-01)    
 
1.5–4–01   สรุปผลการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5–4–02   สรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ใน
การประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

 
1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2561 
1. ควรเพ่ิม เติม ให้ ค าปรึกษาในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือน าประสบการณ์ที่จ าเป็นอ่ืนๆ ที่ผู้ให้
ค าปรึกษาเคยประสบมาจะได้น ามาเป็นกรณีศึกษา
ในการใช้ชีวิตของนักศึกษาเอง 

1. คณะได้ด าเนินการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ เกี่ ยวข้องในวัน เปิดภาคการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้ผู้ให้บริการมีความรู้และ
เข้าใจในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
2. ประสานงานกับงานแนะแนวในการให้ความรู้เข้า
เข้าใจในกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

2. ควรเพ่ิมการให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาลงไปถึงระดับหลักสูตรให้
ทั่วถึง 

2. คณะได้จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ให้ค าปรึกษาให้ทุกหลักสูตรทราบและถือปฏิบัติ  
(1.5-5-01) 

3. แบบประเมินควรเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่ รับ
บริการในเรื่องนั้นๆ 

3. คณะได้ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจใน
การเข้ารับค าปรึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการและมีค าถาม-ค าตอบปลายเปิดให้
นักศึกษาได้กรอกตามปัญหาของแต่ละบุคคล และ
พัฒ นาแบบประเมิน ให้ มีค าถามที่ ครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ ความพึงพอใจของการให้บริการและ
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการในเรื่องนั้นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 44 
 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2561 

1. จุดบริการน้ าดื่มเพ่ิมเติม 1. คณะได้ได้เพ่ิมจุดน้ าดื่มอีก 4 จุดตามอาคารต่างๆ 
2. การให้บริการแหล่งค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เช่น 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต 
 

2. คณะได้ประสานงานกับส านักวิทยบริการ มทร.
ล้านนา  โดยแจ้งความประสงค์ส่งรายชื่อหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียนการ
สอน เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียน  และมีอาจารย์ ในคณ ะได้
คัดเลือกต าราท่ีมีประโยชน์แก่นักศึกษาเข้าห้องสมุด 

3. สถานที่ออกก าลังกายส าหรับนักศึกษา   3. ในปีการศึกษา 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณ
ในการปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 9 เพ่ือใช้เป็นที่
ออกก าลังกายและท ากิจกรรมเพ่ิมเติมจากสิ่งที่มีอยู่ 

4. เพ่ิมเติมแผนผังและเวลาในการเข้าพบที่สะดวก
และชัดเจน 
 

4. คณะได้ด าเนินการจัดท าแผนผังการเข้าพบผู้ให้
ค าปรึกษาและเวลาที่ ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
กลุ่ม facebook และกลุ่มไลน์ 

5. ควรมีห้องส าหรับการให้บริการให้ค าปรึกษาที่
เป็นส่วนตัว 

5. คณะได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือปรับปรุง
ห้องให้ค าปรึกษาให้เป็นส่วนตัวเพ่ิมจากเดิม เพ่ือให้ผู้
ม ารั บ บ ริ ก า ร ให้ ค าป รึ ก ษ ารู้ สึ ก ไว้ ว า ง ใจ ต่ อ
กระบวนการให้ค าปรึกษาท าให้กระบวนการให้
ค าปรึกษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

6. ควรเพิ่มข่าวสารประเภทงานพิเศษ part time 
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

6. คณะได้ระบุช่องทางการให้บริการของข้อมูล
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. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2561 
1. ความพร้อมของเวลาในการเดินทางจากช่วงเช้า
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา มายั งคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) 
  

1.  ในการจัดโครงการปัจฉิมนิ เทศนักศึกษา ปี
การศึกษา 2561 นักศึกษามีความพร้อมเพ่ิมขึ้นผล
มาจากได้แจ้งก าหนดการให้นักศึกษาทุกคน  ก าชับ
ในเรื่องของเวลา และให้อาจารย์ควบคุมความ
เรียบร้อย 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ และจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้แนวทางการบริการนักศึกษาดีขึ้น ส าหรับการ
จัดท าแผนการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีถัดไป  (1.5-3-02)  ดังนี้ 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2561 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
1. ข่าวสารของกิจกรรม/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ของคณะไม่ทั่วถึงไปที่สาขาอ่ืนที่ไม่อยู่ในเขตเจ็ด
ยอด 

1. มีการพัฒนาระบบบริการให้ค าปรึกษาโทรศัพท์
สายตรง หมายเลข 083 5820788 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ
เป็นผู้รับโดยตรง โดยนักศึกษาที่อยู่ทางห้วยแก้ว
หรือ พ้ืนที่ ตาก สามารถขอรับค าปรึกษาทาง
โทรศัพท์ ได้ ในวันและเวลาท าการ ตั้ งแต่ เวลา 
08.30-16.30 น. และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาใน 

 คณะได้ เพ่ือสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การ
ให้ค าปรึกษาที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
ด าเนินการสร้างกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊คส าหรับนักศึกษา
เพ่ือแจ้งข่าวสารที่ เป็นประโยชน์และกิจกรรมที่
นักศึกษาต้องเข้าร่วม 

2. ควรมีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์/เจ้าหน้าที ่เช่น ให้รายงานผลทุกภาค
การศึกษา 
 

2. คณะได้ก าหนดขั้นตอนแนวทางการก ากับ
ติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
และรายงานต่อคณะทุกกรณี เพ่ือแก้ปัญหาได้
ทันเวลาและได้น าผลการติดตามมาวิเคราะห์เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการให้ค าปรึกษาดีขึ้น หรือถ้าเป็น
ปัญหาที่ร้ายแรงไม่สามารถแก้ไขได้จะได้ส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2561 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

1. อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาให้มาก
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

1. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกผ่ านทางเครือข่ ายนั กศึกษาทุ น 
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ด 
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่มไลน์ ทางเฟสบุ๊ค 
อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 

2. ให้เพ่ิมโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพ่ือเปิดโลกทัศน์ 
 

2. คณะด าเนินการแจ้งทุกหลักสูตรให้มีโครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ในแผนการพัฒนาการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วย
ประสบการณ์จริง เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต  

 
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2561 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
1. ข้อจ ากัดในเรื่องของสถานที่ ก าลังไฟของ
เครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอ 

1. ท าหนังสือถึงฝ่ายอาคารสถานที่มหาวิทยาลัย 
เพ่ือท าการซ่อมแซมและปรับปรุง 

2. อยากให้มีการจัดโครงการ Job Fair ในช่วง
บ่ายที่คณะ 

 

2. ประสานงานกับบริษัท/สถานประกอบการใน
การจัดบูธรับสมัครงานในวันปัจฉิมนิเทศในช่วงบ่าย 
ที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 
 
1.5–5–01   ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
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 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
   คณะฯ  มีการแจ้งข่าวสารที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ เก่าผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บ ไซต์ของคณะ 

https://arts.rmutl.ac.th/  เว็บไซต์ของศิษย์เก่าแต่ละสาขา  Facebook คณะ,หลักสูตรและชมรมศิษย์เก่าแต่
ละสาขา  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า เป็นแหล่งเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ของศิษย์เก่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้น การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก การอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Star Up  
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่า เป็นต้น (1.5-6-01)   

ในปีการศึกษา 2561 ไดม้ีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่า  ดังนี้ 
 1. โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม  วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ของหลักสูตร
สถาปัตยกรรม โดยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ  (1.5-6-02) 
  - ศิษย์เก่าที่เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและเนื้อหาวิชาในการทดสอบความรู้ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
  - ศิษย์เก่าที่เข้าอบรมได้ทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่าในการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการทดสอบความรู้ 
  - เพ่ิมสัดส่วนผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์การปรทะเมินคุณภาพ ในการตรวจรับรอง
ปริญญาของสภาสถาปนิก ผลคือ ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรม เข้ารับการอบรม 25 คน สอบผ่าน 18 คน   
ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เข้ารับการอบรม 12 คน สอบผ่าน 9 คน 
 2. โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย  ในวันที่ 9  มกราคม 2562 ณ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ (1.5-6-03) 
  - นักศึกษาและศิษย์เก่าได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการผลิตผลงานที่โดดเด่นและมีคุณค่าส่ง
เข้าประกวดในเวทีต่างๆ 
  - นักศึกษาและศิษย์เก่าได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่ดีในอนาคต 
  - ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพด้านการสอนในการน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดสู่กระบวนการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่สนามการประกวดทั้งในระดับชาติ 
ภูมิภาค และนานาชาติ 
 
1.5–6–01   ช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
1.5–6–02   สรุปโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  สถาปัตยกรรมควบคุม 
1.5–6–03 โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย   
 

 

https://arts.rmutl.ac.th/
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 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 มีกระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการ
นักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหาร มาปรับแผนการจัดกิจกรรมประจ าปี 
2561  (1.6-1-01)  

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม 2561 ณ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ และผู้น านักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุงแผน ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2561 ให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมาหาวิทยาลัย (1.6-1-02) 

3. น าเสนอแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  (1.6-1-03), (1.6-1-04) 

4. ในการน าสู่การปฏิบัติผู้รับผิดชอบจัดท าค าของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนานักศึกษาที่วางไว้  
 

mailto:iamajoranoot@gmail.com
mailto:ann_arch@hotmail.com
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1.6–1–01   แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
  และแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 
1.6–1–02   การประชุมจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
1.6–1–03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
1.6–1–04   แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561  
 
 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 
 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ มีทัศนคติ ค่านิยม
ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสม แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  (1.6-2-01) 
 - โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยการจัดโครงการฯ ท าให้นักศึกษามีที่ยึดเหนี่ยว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นต่อไป ได้สร้างวินัยในการลดละเลิกอบายมุข โดยผู้ร่วม
โครงการได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวแสดงออกถึงจิตใจที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  (1.6-2-02) 
 -  โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ท าให้
นักศึกษามีหลักคิดทางคุณธรรมจริยธรรม  นักศึกษาได้ทราบถึงพิธีการที่ส าคัญและธ ารงค์รักษาไว้โดยปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทุกปี กิจกรรมดังกล่าวยังได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนล้านนาในการ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัดเชียงใหม่  (1.6-2-03) 
 - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  จัดขึ้นวันที่ 25  มิถุนายน 2561 ส าหรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2561  โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษารุ่นพ่ีได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในการท ากิจกรรมที่
ปราศจากยาเสพติด โดยให้นักศึกษาได้ปฏิญาณตนกล่าวค าสัตยาบันในการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ งเสพติดและ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  (1.6-2-04) 
 - โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา  2561  
จัดขึ้นวันที่ 25  มิถุนายน 2561 โดยการจัดโครงการท าให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณีอันดีงาม  มีพิธีกรรมที่
น่าเชื่อถือดูขลังท าให้นักศึกษามีพลังเกิดความเข้มแข็ง และเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาเอง   (1.6-2-05) 
 
2. ด้านความรู้ 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับความรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยแปลงตาม
สถานการณ ์ (1.6-2-01) 
 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการเตรียมตัวศึกษาต่อและมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้พร้อมส าหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงานโดยมี
จิตส านึกในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์  (1.6-2-06) 
 - โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 2561  
นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีเข้าร่วมการแข่งขันและแสดงนิทรรศการ เข้าใจ
หลักการในทฤษฎีที่เก่ียวข้องน ามาปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความจริง ซึ่งจากการร่วมโครงการท าให้นักศึกษาได้รับ
รางวัลประเภทต่างๆ (1.6-2-07) 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นใน
วันที่ 3 ตุลาคม 2561  จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ มีความรู้
เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพและได้น าความรู้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการท ากิจกรรม/โครงการ    
(1.6-2-08) 
           - โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย  จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 9 มกราคม 2562 
นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง มีองค์ความรู้ในสาขาวิชา มีความเข้าใจในกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา  (1.6-2-09) 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 -  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยจัดท ารถ
กระทงและขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2561  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
2 – 28 กันยายน 2561  โดยนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบและ
วางแผนด าเนินงานจัดท าผลงานจากโจทย์ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ ก าหนดไว้ ได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับทักษะและความเข้าใจจากการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถสร้างรูปแบบขบวน และรถกระทงได้
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อย่างเหมาะสมท าให้ผลงานสร้างสรรค์รถกระทงที่ปรากฎออกมามีความวิจิตรงดงาม สร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก  (1.6-2-10) 
 - โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 2561  โดย
นักศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์การประกวดออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนและหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบหลายรางวัล 
(1.6-2-07) 
 - โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561   
ในการจัดโครงการนี้นักศึกษาได้มีกระบวนการคิดโดยการค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งและน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ และใช้ความถนัดในวิชาชีพมาจัดงานได้อย่างลงตัว  (1.6-2-11) 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นใน
วันที่ 3 ตุลาคม 2561  โดยนักศึกษาได้น าความรูและวิธีปฏิบัติการประยุกตใชกระบวนการเรียนรู PDSA/PDCA 

ในการท ากิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
เรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่างๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตามสถานการณ์ได้  (1.6-2-08) 
          - งานกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 
โดยนักศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและน าประสบการณ์จากการเรียนการสอนมาจัด
นิทรรศการและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  (1.6-2-12) 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2561  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนช่วยเหลือท างานเป็นกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่า
จะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน  (1.6-2-01) 
 - โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในการจัดโครงการแสดงให้เห็นถึงการท างานร่วมกัน
ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การท างานเป็นทีมท าให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี และได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ (1.6-2-02) 
 -  โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่  11 กรกฎาคม 2561  
นักศึกษาร่วมกิจกรรม รุ่นพ่ีได้เป็นผู้น าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมอุปกรณ์ จัดท าขบวนรวมทั้งจัดหาเครื่องแต่ง
กายส าหรับผู้ถือป้ายแสดงให้เห็นถึงการท างานเป็นกลุ่ม รุ่นพี่มีภาวะผู้น าท าให้รุ่นน้องท าตามในสิ่งที่ดีงาม  
(1.6-2-03) 

- โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 จาก
การเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะผู้น า การท างานเป็นทีมที่สามารถท างานร่วมกันได้
บรรลุความส าเร็จ  (1.6-2-07) 
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 - โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561   
ในการจัดโครงการแสดงให้เห็นถึงการท างานร่วมกันระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การท างานเป็นทีมท าให้งานส าเร็จไป
ได้ด้วยดี และได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (1.6-2-11) 
 - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ส าหรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2561  โดยนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้แสดงออกที่ดีในการร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “มหกรรม
รักน้อง” ที่สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องโดยปราศจากบุหรี่และสิ่งมึนเมาและรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง  (1.6-2-04) 
 - โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา  2561  
จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นักศึกษาทั้งรุ่นพ่ี รุ่นน้องร่วมกันจัดสถานที่และพานบายศรีสู่ขวัญ หลังกิจกรรม
เสร็จได้ร่วมกันเก็บอุปกรณ์และสถานที่อย่างเรียบร้อย  (1.6-2-05) 
          - งานกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 
โดยนักศึกษาได้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  (1.6-2-12) 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ด าเนินการในปีการศึกษา 2561  โดย
นักศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์การประกวดออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนและหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และใช้ระบบสารสนเทศในการน าเสนอที่เหมาะสมส่งผลให้นักศึกษา
ได้รับรางวัลจากการประกวด (1.6-2-07) 
 - โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561   
ในการจัดโครงการนักศึกษาได้น าเสนอข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนจนงาน
แล้วเสร็จโดยน าเสนอผ่าน VTR  จะเห็นได้ว่านักศึกษาสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมและ
เข้ากับกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง (1.6-2-11) 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นใน
วันที่ 3 ตุลาคม 2561  จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษามีทักษะในกระบวนการเรียนรู้ PDCA/PDSA 
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้สถิติมาใช้ในแบบประเมินโครงการ  (1.6-2-08) 
          - งานกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561 
โดยนักศึกษาได้ท าความเข้าใจในประเด็นของโจทย์ในงาน สามารถเลือกและน าเสนอโดยใช้สื่อทางสารสนเทศ
ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาได้อย่างกว้างขวาง  (1.6-2-12) 
 
1.6–2–01    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561  
1.6–2–02    โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
                     ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6–2–03    โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2561  
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1.6–2–04    กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6–2–05    โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
  2561 
1.6–2–06    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6–2–07    โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.6–2–08    โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  
1.6–2–09    โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย 
1.6–2–10    โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6–2–11    โครงการ Art and Design Street ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6–2–12    งานกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษา และนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้เรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561  ผ่านกิจกรรม/โครการ ดังนี้ 
 - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดในวันที่ 
3  ตุลาคม  2561 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา ได้ให้ความส าคัญต่อระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
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 รวมถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
ในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ  (1.6-2-08) 

- ได้แจกแผ่นพับ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทของ
ตัวเองต่อการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน โดยแจกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 และแจกให้กับนักศึกษาทุกคนในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
2561 (1.6-3-01) 
 - ส่งแกนน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงาน การเงินองค์การนักศึกษาและพัฒนาวินัยนักศึกษา  ให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกประกันคุณภาพ 
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รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และได้น า
ความรู้ไปใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรมของนักศึกษาและถ่ายทอดแก่นักศึกษาคนอ่ืนๆ ภายในคณะ  เมื่อ
วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมคุม้ภูค า  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (1.6-3-02) 
 - ตัวแทนนักศึกษามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 
 จากการให้ความรู้ดังกล่าวแก่นักศึกษา ผู้น าองค์กรนักศึกษา ท าให้กระบวนการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจน มีหลักยึดและนักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของตนเองต่อกระบวนการคุณภาพ 
(PDCA/PDSA) และตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซี่งจะส่งผลโดยตรงถึงภาพรวมของ
คุณภาพนักศึกษาและคุณภาพของคณะ 
 
1.6–3–01   แผ่นพับ  “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” 
1.6–3–02   เอกสารแกนน านักศึกษาเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอน 
    การด าเนินงาน การเงินองค์การนักศึกษาและพัฒนาวินัยนักศึกษา” 
 
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมทีด่ าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  คณะฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลมาปรับปรุง ดังนี้ 
  - น าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหาร มาเป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัด
ไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  - น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของปีการศึกษา 2560 มาเป็นข้อมูล
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560  (1.6-1-01) 
  - ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการตามแผน จ านวน 12 โครงการ แต่ละโครงการบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ และมีกระบวนการน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ดังนี้  (1.6-4-01)  ดังนี้ 
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โครงการ/กิจกรรม บรรลุ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การจัดโครงการ 

น าผลการประเมิน
วางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2562 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 1. หลังจากด าเนินโครงการนักศึกษา
ความเข้าใจ มีทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมือง
ดี มีความซ่ือสัตย์ อดทน และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
ประเมินโดยแบบสอบถาม ก่อน 
3.08  หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
3.89 

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 6   ห ลั ง จ าก เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 4.37 

  

   3. หลังจากด าเนินโครงการนักศึกษา 
มีความรู้วินัยทางจราจร และโทษ
จากสุรา บุหรี่และสิ่งเสพติดต่างๆ 
เพิ่มขึ้นจาก 3.23  เป็น 4.13 

  

2 โครงการบวงสรวงองค์พระ
วิษณุกรรม และครอบครูช่าง
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 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 

- วางแผน ในก ารจั ด
โครงการครั้งต่อไป 

   2. ผู้ร่วมโครงการทุกคนมีความตั้งใจ
ท่ีจะเข้าร่วมพิธี โดยแต่งกายด้วยชุด
สีขาวตามประเพณี 

  

   3. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการพิ ธีบ วงสรวงพ ระ
วิษณุกรรมและครอบครูข่างหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ และมีความมั่นใจ
ต่อการเรียนตลอดหลักสูตร 
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3 โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 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. ปัญหาด้านเวลา
ในการท ากิจกรรม
แล้วมีเวลาว่างไม่
ตรงกัน 
2. งบประมาณไม่
เพียงพอ 

1. ประสานความ
ร่วมมือในการท างาน
ให้ตรงกันและ
ก าหนดเวลาท่ีชัดเจน                                   
2. เสนอขอ
งบประมาณให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทุกหมวด 

   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
วัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

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    - จัดท ารถกระทงและขบวน

แห่กระทงใหญ่ในงานประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

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

   3. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ
ท่ี เรี ย น ม าม าป ระ ยุ ก ต์ กั บ ก า ร
ออกแบบรถกระทง และได้รับองค์
ความรู้ใหม่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

  

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 1. นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา
ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนใน
การออกไปท างานจริงจากวิทยากรผู้
เชี่ยวขาญด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาองค์กร ได้รับข้อ
ชี้แนะจากคุณสุดปฐพี เวียงสี 

1. ข้อจ ากัดในเรื่อง
ของสถานท่ี ก าลัง
ไฟของเครื่องปรับ 
อากาศไม่เพียงพอ
ท าให้แอร์ไม่เย็น 

1. ท าหนังสือถึงฝ่าย
อาคารและสถาน ท่ี
ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก าร ซ่ อ มแ ซมแ ล ะ
ปรับปรุง 
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   เรื่องการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่การท างาน ท้ังด้านบุคลิกภาพ
แ ล ะ ก า ร น า ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ไป
ประยุกต์ ใช้ ในการท างานในยุ ค
ปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความต้องการ
ด้ า น แ ร ง ง า น ท่ี มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถที่ทันสมัย 

  

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

  

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

  

6 โครงการส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 ข้อท่ี 1 และ ข้อ 2  นักศึกษาได้น า
องค์ความรู้ ท่ี ได้จากการเรียนการ
สอนในสาขาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน 
ดังน้ี                  
- นักศึกษาเข้าได้ร่วมการแข่งขัน
ทักษะและประกวดแบบในแต่ละงาน
น้ัน ได้บูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับ
จากการเรียนการสอนในห้องเรียนใน
การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์
จริง การพัฒนาความสามารถในการ
ก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาใน
การแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้ 
ผลส าเร็จ  : โดยการได้รับรางวัล  
ดังน้ี 
     1 . รอ งชนะ เลิ ศอั น ดั บ ห น่ึ ง
ประเภทสถาปัตยกรรม  ผลงาน 
“ ผ น วก ”  People Cultural City  
นายกัณตพัฒน์   โพธิ์ปภาพันธ์  ใน
วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
     2. รางวัลท่ี 1 โครงการแข่งขัน
ทักษะทางสถาปัตยกรรมทีม นายสุ
ประวณี์  ล าเมือง รางวัลท่ี 3 ทีม  

1. ช่วงเวลาของการ
แข่งขันตรงกับการ
เรียนการสอน 

1.ควรจัดการสอน
ชดเชยให้นักศึกษา
กรณีตรงกับการเรียน
การสอน 
2. เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์การ
ประกวดแบบให้
มากกว่าน้ี 
3. ควรให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการให้
มากกว่าน้ี 
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   น .ส .ปรี ย าก รณ์   ค าจ าย   และ
รางวัลเชมเชย ทีม นายพยุพล เอี่ยว
ส่วย  วันท่ี 16-21 กุมภาพันธ์ 2562 
3 . ผ่ าน เข้ ารอบ  10 คนสุด ท้ าย 
ผลงาน “เปลือกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ : 
นายณคเชนร์ จอมวงศ์ 
- ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ
ผลงานนักศึกษานในงานสถาปนิก 
ในโครงการปฏิบัติการออกแบบ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  Architectural 
Design Student Workshop’6 2 
ในงานสถาปนิก 62 “กรีน อยู่ ดี”  
ในวันท่ี 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ,  
แสดงนิทรรศการในงานเซรามิกแฟร์  
จ.ล าปาง ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 
10 ธันวาคม 2561 และเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและ
วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งท่ี  4 ฮัก
(แม่ ) ในวัน ท่ี  6  – 11 กั นยายน 
2561 ซ่ึงเป็นการน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษาตลอดปีการศึกษาจัด
แสดงให้ผู้ ท่ีสนใจแสดงถึงผลิตผล
งานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ท่ีมี คุณ ค่า เป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา
ช่วยในการน าเสนอ 

  

   3. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ  บัณ ฑิ ตนัก
ปฏิบัติ จากการประกวดแข่งขันจน
ท าให้ได้รับรางวัล  

  

7 โครงการ Art and Design 
Street ประจ าปีการศึกษา 
2561 

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

1. เว ล า ใน ก า รท า
กิจกรรมไม่เพียงพอ 
2.การของบประมาณ 
งบประมาณ ในการ
ท ากิจกรรมไม่สะดวก
มีหลายขั้นตอน 

1. ป รั บ เ ป ลี่ ย น
แผนงานตามความ
เหมาะสม 
2. ศึกษากฎระเบียบ
การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
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   วิชาชีพมาจัดงานได้อย่างลงตัว   
   2. นักศึกษาคณะศิลปกรรมและ

สถาปั ตยกรรมศาสตร์  น า เสนอ
ผลงานโดยใช้ระบบสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมแก่บุคคลท่ัวไป 

  

   3. ได้ตัวแทนของคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วม
ประกวด Art Star Contest 2018 
ในระดับมหาวิทยาลัยจนได้รับรางวัล
ในระดับมหาวิทยาลัย 

  

8 กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง 
No S – No L  ประจ าปีกา
ศึกษา 2561 

 1. จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปีท่ี 
1 ถึงความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยใน
การเรียนตลอดหลักสูตรในคณะ 
ก่อนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังจากการ
เข้ าร่ วม นั ก ศึกษ ามี ค วามมั่ น ใจ
เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมและสิ่งท่ีได้รับ 
3.66 อยู่ในระดับดี 

1. การเคลื่อนย้าย
ข อ ง จ า ก ค ณ ะ
ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
สถาปัตยกรรม (เจ็ด
ยอด) ขึ้นไปจัดซุ้มท่ี
สนามหญ้าฟุตบอล
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
ยากล าบาก 

1 .  ป รั บ เ ป ลี่ ย น
แผนงานตามความ
เหมาะสม   
2. ศึกษากฎระเบียบ
การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
 

   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 2.93  
เป็น 4.24 และ จาก 3.07  เป็น 
4.39 

   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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โครงการ/กิจกรรม บรรลุ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การจัดโครงการ 

น าผลการประเมิน
วางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2562 

9 โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง
สู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 1. มีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เป็นประจ า
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี เพื่อให้นักศึกษาได้
สื บ ส าน ป ระ เพ ณี อั น ดี ง า ม   มี
พิ ธีกรรม ท่ี น่าเชื่ อถือดูขลั งท าให้
นักศึกษามีพลังเกิดความเข้มแข็ง 
และเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาเอง 

1. เครื่องปรับ 
อากาศไม่เย็น 
2. ความเข้ าใจใน
กิ จ ก รรมสื บ ส าน
วัฒนธรรมองค์กร 

1. ท าหนังสือแจ้ง
คณะเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบท าการ
ซ่อมแซม 
2. สร้างความเข้าใจ
และสื่อสาร
จุดประสงค์ของ
พิธีกรรมซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมองค์กรท่ี
ต้องด าเนินการทุกรุ่น
ให้ทุกฝ่ายเข้าใจอย่าง
ถูกต้องและตรงกัน  

   2. นักศึกษา  จ านวน 395 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม  391 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.99 

 

   3. นักศึกษาท้ังรุ่นพี่ รุ่นน้องร่วมกัน
จัดสถานท่ีและพานบายศรีสู่ขวัญ 
หลังกิ จกรรมเสร็จได้ร่วมกันเก็บ
อุปกรณ์และสถานท่ีอย่างเรียบร้อย 

 

10 โครงการอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 1. นักศึกษาให้ความส าคัญในการเข้า
ร่วมโครงการโดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ในการส่งเสริมคุณภาพของคณะ โดย
นักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง จ านวน 432 
คน จากแผนท่ีตั้งไว้ 500 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.4 

1. สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมในห้อง
ประชุมกระแส 
ไฟฟ้าไม่พอท าให้
การท างานของแอร์
มีอุณหภูมิท่ีสูง 

1. ในการจัดโครงการ
ครั้งต่อไปควรมีการ
ตรวจสอบเครื่องใช้ 
ไฟฟ้าในห้องประชุม
ก่อนทุกครั้งหาก
พบว่าใช้การไม่ได้
จะต้องรีบท าเรื่องถึง
ผู้เกี่ยวข้องให้มา
ซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน 

   2 . จ า ก ก า ร เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร
นักศึกษาไดรับความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จากระดับ
ปานกลาง เป็นระดับมาก   ในห้วข้อ    
     1. ความรูและวิธีปฏิบัติการประ
ยุ ก ต ใช ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู  
PDSA/PDCA ในก ารท ากิ จก รรม 
ก่อน 2.57 หลังจากอบรม 4.11      
     2 . ค วาม รู ด านก ารส ง เส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ก่อน 
2.51 หลังจากอบรม 4.13 

   3. นักศึกษาได้น าทักษะไปพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรม/โครงการ อยู่
ในระดับมาก 
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โครงการ/กิจกรรม บรรลุ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรคใน
การจัดโครงการ 

น าผลการประเมิน
วางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2562 

11 งานกิจกรรมและนิทรรศการ
แสดงผลงานนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรม
ศาสตร์  
ภายใต้ชื่องาน “กั๊น ครั้งท่ี 3” 

 1 . นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ค้ น ห า
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและน า
ประสบการณ์จากการเรียนการสอน
มาจัดกิจกรรมและแสดงผลงานได้ 

1. การขนย้าย
อุปกรณ์ไม่สะดวก 
2.  สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมไม่
เอื้ออ านวยต่อการ
จัดกิจกรรม
เนื่องจากอยู่ในช่วง
ก่อสร้าง 
3.  การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการยังไม่ท่ัวถึง 

1. ท าหนังสือขอยืม
ร ถ ข น ย้ า ย จ า ก
ม ห าวิ ท ย าลั ย เพื่ อ
น ามาขนย้ายอุปกรณ์
ไป ยั ง ส ถ า น ท่ี จั ด
กิจกรรม และช่วยกัน
ขนของท่ีพอจะขนได้
ไปก่อน 
2. ส ารวจสถานท่ีก่อน
การจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 
3. การประชาสัมพันธ์
การแชร์ข้อมูลผ่ าน
โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ
เว็ บ ไซต์ ค ณ ะ แ ล ะ
จัดท าแผ่นพับแจก 

  2. นักศึกษามีความรอบรู้ในสาขา
วิชาชีพแต่ละสาขาโดยบูรณาการ
กิจกรรมและการจัดนิทรรศการเข้า
กับรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ 

   3. ได้มีการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ในคณะให้แก่บุคคลภายนอกโดยสื่อ
หลายช่องทาง 

   4. ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และก ารสื บทอดประ เพณี แ ละ
วัฒนธรรมของไทยให้ชนรุ่นหลังได้
รู้จักและเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น เช่นใน
รูปแบบบูธถ่ายภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

 

12 โครงการ “เส้นทางสู่ฝันการ
ประกวดบรรจุภัณ ฑ์ ระดับ
เอเชีย” 

 1. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองในการผลิตผลงานท่ี
โดดเด่นและมีคุณค่าส่งเข้าประกวด
ในเวทีต่างๆ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับ
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 
เครื่องปรับอากาศ
ไม่เย็น 

1. ส ารวจสถานท่ีก่อน
การจัด โครงการใน
ครั้งต่อไป 

   2. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้พัฒนา
ตนเองสู่การเป็นนักออกแบบมือ
อาชีพท่ีดีในอนาคต 

  

   3. ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพด้านการ
ส อ น ใน ก ารน า อ ง ค์ ค ว าม รู้ ม า
ถ่ายทอดสู่กระบวนการเรียนการ
สอนในรายวิชาท่ี เกี่ ยวข้อง เพื่ อ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่
สนามการประกวดท้ังในระดับชาติ 
ภูมิภาค และนานาชาติ 

  

และได้น าผลการประเมินที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5-3/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2562  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป  (1.6-4.02)  
 
1.6–4–01   แบบประเมินความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6–4–02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 63 
 

 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
และมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและ
สามารถบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิคุณวุฒิแห่งชาติ ครบ 5 ด้าน  

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

โดยได้ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามวัตถปุระสงค์ของแผนฯ สรุปไดด้ังนี้  (1.6–5–01)   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงานฯ 

ผลการด าเนินงาน แผน ผล บรรลุ 

1. จ านวน/กิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาที่
สอดคล้องคณุลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 2 โครงการ 5 โครงการ  
2. ด้านความรู้ อย่างน้อย 2 โครงการ 5 โครงการ  
3. ด้านทักษะทางปัญญา อย่างน้อย 2 โครงการ 5 โครงการ  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

อย่างน้อย 2 โครงการ 8 โครงการ  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างน้อย 2 โครงการ 4 โครงการ  

2. จ านวนกิจกรรม/
โครงการทีส่อดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1. ทักษะการท างาน  (Skill) อย่างน้อย 2 โครงการ 5 โครงการ  
2. ความรู้ (Knowkedge) อย่างน้อย 2 โครงการ 5 โครงการ  
3. ทักษะทางสังคม (Social Skill) อย่างน้อย 2 โครงการ 3 โครงการ  
4. คุณธรรมและจริยธรรม  (Ethics) อย่างน้อย 2 โครงการ 6 โครงการ  

3. จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ส าเรจ็ตามแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีจ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท้ังสิ้น 12 โครงการ ด าเนินการ
ส าเรจ็ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ทั้ง 12 โครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  

 
เสนอแนะเพ่ิมเติม :   

1. ควรพิจารณาการท าโครงการเชิงบูรณาการ เช่น ระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานหรือสโมสร
นักศึกษา 

2. ขอให้จัดท าโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
ได้น าผลสรุปการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

แก้ไขในการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  (1.6-4-02)      
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 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  จากการประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561  ได้น าผลการ
ประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหาในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของนักศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุนต่างๆ จากคณะ (1.6-4-02) และพิจารณาปรับแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามาก
ที่สุด  (1.6-6-01) 
  ได้ปรับปรุงแผนกิจกรรมตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ข้อเสนอแนะปีการศึกษาปีที่
แล้วไว้  ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

        - ในปีการศึกษา 2561 คณะได้วิเคราะห์ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ไดก้ าหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพและตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ทั้ง 
5 ประการ เพ่ือสนองตอบนโยบายของคณะซึ่งการก าหนดกิจกรรมได้มีการวางแผนก่อนการด าเนินกิจกรรม/
โครงการและมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/โครงการทุกโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือสามารถน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม น ามาประชุมเพ่ือหาวิธีและแนวทางแก้ ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมต่อไป และตอบสนองต่อนโยบายและตอบสนองต่อการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF และตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
 ในปีการศึกษา 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5 -3/2562  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  มา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม (1.6-4-02) และปรับปรุงตามแผน ดังนี้ 
                - มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพ โดยคณบดี รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขา และ
หลักสูตร ได้ชี้แจงให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการจัดโครงการ/กิจกรรม คือ 
   1) การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ในโครงการ/กิจกรรม จะต้องระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรมและจะต้องตอบโจทย์ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของคณะและมหาวิทยาลัย 
       2) การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมทั้งหมดเป็นหลัก  
       3) พิจารณาการท าโครงการใน 1 โครงการให้มีการบูรณาในหลายๆ ด้านและบูรณาการ
ระหว่างหลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ครอบคลุมจ านวนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และ ให้
การจัดท าโครงการไปในแนวทางเดียวกัน 
  ควรมีส่วนร่วมในการให้นโยบายกับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  โดยข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบจะได้ประชุมวางแผนและ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 
1.6–6–01   (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 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   หล้าสมศร ี

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 ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิจัยภายในคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลและบริหารงานวิจัย โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท าการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
https://rdi.rmutl.ac.th  https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php   ม า ยั ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ 
https://arts.rmutl.ac.th  และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานระบบสารสนเทศของคณะอย่างชัดเจน ซึ่ง
คณะฯ ได้ใช้ระบบดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คู่มือและ
จรรยาบรรณนักวิจัย การสนับสนุนงบประมาณวิจัยและสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดีเด่น  กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยและกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนได้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  นอกจากนี้คณะฯ ได้บริหารงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ เช่น
ประวัติและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย อายุการท างาน การติดค้างงานวิจัย ลักษณะข้อเสนอโครงการ ความ
เหมาะสมของงบประมาณที่เสนอขอ รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ฯลฯ มาพิจารณาเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณได้ตามนโยบาย เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ ทั้งในเรื่องการพัฒนาศาสตร์ความเชี่ยวชาญ 
การสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยหน้าใหม่ การกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจภาพรวม
สถานการณ์ที่ส าคัญต่อการบริหารและตัดสินใจ เช่น การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณงานวิจัย สัดส่วน
งบประมาณทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก การกระจายหรือกระจุกตัวขององค์ความรู้ในบางสาขา ฯลฯ   
 
 
 

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

ของผู้ใช้ Username  และ Password  
 

 
 

 

 
 

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/วิ ทยาลัย  
ช่องทางส าหรับรายงานข้อมูลจ านวนนักวิจัยต่อบุคลากร แสดงรายละเอียดเฉพาะบุคคลถึงจ านวนโครงการวิจัย  
มิติงบประมาณภายในและภายนอก ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง อีกท้ังผลงานวิจัยอ่ืนๆ ที่มากกว่าระยะดังกล่าว 
และแสดงในรูปแบบเอกสารเพ่ือเป็นโปร์ไฟล์รวบรวมผลงานวิจัยทั้ งที่เป็นเจ้าของและผู้ร่วมโครงการเมื่อมีการ
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 ดังนี้ 

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 เพ่ิมช่องทางการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใน
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 
 สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ระบบบริหารงานวิจัยในคณะฯ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2561  คณะฯ 
ได้ใช้สารสนเทศจากทั้งสองแหล่งข้างต้นในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ  พบว่าหัวข้องานวิจัยของบุคลากรใน
คณะยังกระจัดกระจายไม่สอดคล้องกับความส าเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นเอกลักษณ์คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ  ภูมิปัญญาล้านนา ในการนี้คณะจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม กรอบชุดวิจัยภายใต้ภูมิปัญญาล้านนา  “ตลาดสิบหมู่ล้านนา” เป็น
การเพ่ิมมูลค่าการออกแบบตามแนวทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  และจากข้อมูลยังพบว่าในปีการศึกษา 2560 
มีหลักสูตรที่ยังไม่มีผลงานวิจัย ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 คณะจึงจัดกิจกรรม KM เกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือให้หลักสูตรได้มีผลงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ต่อไป 
(2.1-1-01)  
 
2.1–1–01 หน้าเว็บไซต์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ลิงค์ไปยังระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคห์น้าเว็บไซต์   
http://hrd.rmutl.ac.th/ms/reports/dss.php  หน้าเว็บไซต์  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) 
 

http://rdi.rmutl.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 73 
 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยเน้นนโยบาย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ดังนี้ 

-  มีห้องปฏิบัติการเพ่ือท างานวิจัยของคณะ และห้องปฏิบัติการในส่วนของสาขาที่ใช้สนับสนุนการท า
วิจัย ทั้ง 2 ที่ตั้งทั้งที่เจ็ดยอดสามสาขา  ที่ห้วยแก้วในส่วนของสาขาสถาปัตยกรรม  อีกทั้งในระดับสาขายังมี
ห้องปฏิบัติการที่มีทรัพยากรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการงานสภาพแวดล้อม Lab เพ่ือ
งานวิจัยสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอัญมณีและโลหะในงานเครื่องประดับ ศูนย์
ความเป็นเลิศทางด้านวัสดุศาสตร์  ห้องปฏิบัติงานพร้อมด้วยอุปกรณ์เพ่ืองานสร้างสรรค์  (2.1-2-01)  
   -  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา (RMUTL Art and Cultural Center  RACC) เป็นอาคารที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็น
สถานที่รองรับศิลปิน นักออกแบบ ฯลฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
(2.1-2-02) 
  -  คณะมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการส าหรับสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้รวบรวม
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์และบุคลากรของคณะ  วารสารวิชาการด้านการวิจัย  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ไว้ในห้องสมุดของคณะ และของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเป็นที่
รวบรวมแหล่งอ้างอิงงานวิจัยจากหลากหลายฐานข้อมูลในหมวดหมู่  E-REFERENCE DATABASE นอกจาก
ทรัพยากรหนังสือแล้วยังมี E-Book ที่มี Text book ไว้บริการกว่า 391 เล่ม ที่นักวิจัยสามารถเข้าไปอ่านได้ฟรี
รวมถึงฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ หรือโครงงานของนักศึกษาที่นักวิจัยและนักศึกษา
สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทีม่ีให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด  http://library.rmutl.ac.th/    
(2.1-2-03)   
  -  คณะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก โดยติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และ WiFi เพ่ือ
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร  และระบบ
รักษาความปลอดภัยในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย มีเจ้าหน้าที่ช่วย
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัย โดยการจ ากัดการเข้าถึง
ข้อมูลของแต่ละระดับเพ่ือความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล ต้องลงทะเบียนเข้าใช้บริการเท่านั้นที่สามารถ
เข้าดูข้อมูลได้   ตลอดจนมีเครื่องมือ มีระบบสารสนเทศวิจัยเพ่ือใชในการบริหารงานวิจัยที่ประกอบดวยข้อมูล
ข่าวสาร เชน ขอมูลงานวิจัย  ขอมูลชุดโครงการวิจัย  แหลงทุนวิจัย  เอกสารเผยแพรดานงานวิจัย ฐานขอมูล
ว า รส ารท า งวิ ช าก าร  ต ล อด จ น ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ระ เบี ย บ ห ลั ก เก ณ ฑ ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก ารวิ จั ย  
https://hrd.rmutl.ac.th ซึ่งระบบดังกล่าวมีการักษาควาปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ  RMUTL Sign on 
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลก่อนเข้าใช้งานระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลในการป้องกันข้อมูลสูญหายทั้งใน
การส ารองข้อมูลบนเครือแม่ข่ายและหน่วยความจ าภายนอก   
  -  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและคณะไดมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูล
ข่าวสาร  ดังนี้ ขอมูลด้านแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน    ขอมูลดานการวิจัย

http://library.rmutl.ac.th/
https://hrd.rmutl.ac.th/
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และงานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา  ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูล การสนับสนุน
ของสถาบันในการเผยแพรผลงาน  ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการน าผลงานวิจัยและ
งาน สร้างสรรคไปใชประโยชน์ ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยและงานสรางสรรค ในระบบ https://datacenter.rmutl.ac.th   (2.1-2-04)  มีการติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  เช่น ตู้เก็บสารเคมีประเภทระเหยได้  ถังดับเพลิง   
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 
   -  คณะฯ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 
(The 5th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI-2018) ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ้ืนที่ตาก อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งคณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคมตลอดจน
เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน  

-  ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ (2.1-2-05)  เช่น 
 การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจาก

รากสู่โลก” วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอเวนี  จ.ขอนแก่น 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “กองประชุมสัมมมนาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 

วันที่ 15 – 16  พฤศจิกายน 2561  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย 8” วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562  

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 การประชุมวิชาการ มศว.วิจัย ครั้งที่  12 วั้นที่  20 -21 มีนาคม 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
 ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และน าเสนอผลงานการส ารวจข้อมูลเพ่ือพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ชุมชนเมืองหงสา วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 14 
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 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 
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2.1-2-04 เว็บไซต์  http://hrd.rmutl.ac.th   http://datacenter.rmutl.ac.th 
2.1-2-05 เอกสารสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 และคณาจารย์ของคณะ
ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์ ได้แก่  

1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  จ านวน 6 โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  1,224,250 บาท 

2. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์วความรู้พ้ืนฐานของประเทศ  จ านวน 8  
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,019,710 บาท 

3. เงินอุดหนุนทุนวิจัยการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และการวิจัยและกระบวนการพัศนาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  จ านวน 2  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,300,000 
บาท 

โดยผลส าเร็จของการสนับสนุนทุนวิจัย จากโครงการวิจัยที่เสนอในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุป
เป็นภาพรวม ดังนี้  

1) สร้างองค์ความรู้สาขาต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาพัฒนาประเทศ 

2) สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อขอจดสิทธิบัตรหรือรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ  
4) พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนนักวิจัยรุ่นใหม ่ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในคณะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
9) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 
2.1–3–01   ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจ าปี 2562 
2.1–3–02   ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย   
 
 
 
 

http://hrd.rmutl.ac.th/
http://datacenter.rmutl.ac.th/
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 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มีโครงการงบประมาณสนับสนุนรายการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ได้แจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย ในเรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์
งานวิจัย   (2.1-4-01)  
 
ล าดับ รายละเอียด งบประมาณสนับสนุน (บาท) หมายเหต ุ

1 วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 10,000 ต่อ 1 บทความ  
2 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และ 

SCOPUS 
20,000 ต่อ 1 บทความ  

3 บทความที่มีความร่วมมือข้ามสาขาวิชาและคณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินสนับสนุน
ตามล าดับที่ 1 และ 2 

 

4 บทความที่มีความร่วมมือข้ามหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของ
จ านวนเงินสนับสนุน
ตามล าดับที่ 1 และ 2 

บุคลากรของ มทร.ล้านนา
ต้องเป็นผู้เขียนหลัก 

5 บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีสร้างสรรค์งานอันเป็นอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือสิ่งแประดิษฐ์ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป 

5,000 ต่อ 1 เรื่อง หรือ ต่อ 
1 ช้ินงาน 

ต้องได้ รับอนุมั ติ เลขที่ อนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือ
สิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว 

6 ค่าธรรมเนียมวารสารเรียกเก็บเพื่อการตีพิมพ์ 20,000 ครั้ง ผู้รับการสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมจะต้องไม่ขอรับ
เงินสนับสนุนการเขียน
บทความอีก 

7 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การผลิตบทความ 

30,000 ต่อ บทความ  

  
 2. ในปีการศึกษา 2561 สนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในการ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 6 โครงการ  งบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 212,589 
บาท  (2.1-2-05) 
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 3. คณะฯ ได้สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพส าหรับการเขียนบทความ เช่น 
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2.1-4-02) 
 
2.1–4–01   หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และ 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ 
  ตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย  
2.1–4–02 เอกสารการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัย   
   
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
   คณะฯ มีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มุ่งเน้น
ให้อาจารย์และบุคลากร มีศักยภาพในการท าวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมได้ 
ทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา การแจกเอกสารหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การ
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์และนักวิจัย 
การส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัย การจัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และ
ผลงานคุณภาพเป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยงหรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ฯลฯ โดยในปีการศึกษา 
2561 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) 

- บุคลากรในคณะร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ 
“การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
ผลิตภัณฑ์และสิ่งทอพ้ืนถิ่นของอ าเภอฮอด จ.เชียงใหม่ บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อมุ่งสู่การค้าที่
เป็นธรรม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ (2.1-5-03) 
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- บุคลากรในคณะเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 1 จ านวน 10 ราย ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 
2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา  (2.1-5-04) 

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม สัมมมนาผ่านสื่อมีเดีย เช่น เว็บไซต์คณะ  Facebook  Line 
ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่อาจารย์ส่วนใหญ่จะได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลพร้อม
ทั้งจะแนบไฟล์เอกสารและติดป้ายเว็บไซต์ผู้จัดอบรมสัมมนาส าหรับเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น 

- ในปีการศึกษา 2561 ได้สนับสนุนให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ท้ังระดับชาติและนานาชาติ คือ 

 การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจาก
รากสู่โลก” วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอเวนี  จ.ขอนแก่น 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “กองประชุมสัมมมนาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 
วันที่ 15 – 16  พฤศจิกายน 2561  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย 8” วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 การประชุมวิชาการ มศว.วิจัย ครั้งที่  12 วั้นที่  20 -21 มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

 ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และน าเสนอผลงานการส ารวจข้อมูลเพ่ือพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ชุมชนเมืองหงสา วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 14 
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 

    ในด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
กล่าวแนะน าในที่ประชุมบุคลากรของคณะ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์  
รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปรับรางวัล เป็นต้น ส าหรับปีการศึกษา 2561 คณะฯ 
ด าเนินการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี้ 

- ราย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย   คณะฯ แสดงการยกย่องผ่านสื่อเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์และกล่าวแสดงยกย่องชื่นชมผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ  
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- ราย ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ์  คณะฯ แสดงการยกย่องผ่านสื่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และ
กล่าวแสดงยกย่องชื่นชมผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 81 
 

 
 
2.1–5–01   คู่มือนักวิจัย 
2.1–5–02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.1–5–03 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ “การวิจัยและ 
  กระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP 
2.1–5–04 โครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”  (ลูกไก่) ของเครือข่าย มทร.ล้านนา รุ่นที่ 1 
 
 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 

http://site.rmutl.ac.th/asset/download.html
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- 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 

- ได้ท าการส ารวจรายชื่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่มีโอกาสและต้องการให้การ
คุ้มครองสิทธิ์ 

- ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรในคณะได้รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ศ1.47948  ชื่อ
ผลงาน การ์ตูนป้าช้วน  ตามค าขอเลขที่ 373334  เมื่อวันที่ 30 มกราคา 2562  โดย อาจารย์
ธัญญาภักดิ์  ธิเดช  (2.1-6-02) 

    นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ที่ต่อยอดจาก
ผลงานวิจัย โดยวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยที่น าไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 
2.1–6–01   หนังสือแจ้งมาตรฐานขั้นตอนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ 
  การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1–6–02   หนังสือรับรองแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์ธัญญาภักดิ์  ธิเดข 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 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 
และภายนอก รวมทั้งหมด จ านวน  7,017,140  บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 
127 คน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,362,510 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 654,630 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 127 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 106 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 3 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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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
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วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศิลป์) 

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

6,362,510 
= 60,023.68 บาท/คน 

106   
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

60,023.68 
x 5 = 5.00 คะแนน 

60,000 
 
ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 60,023.68  บาท/คน เท่ากับ  5.00   คะแนน  

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาศิลปกรรม) 

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

654,630 
= 31,172.86  บาท/คน 

21 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

31,172.86   
x 5 = 5.00 คะแนน 

25,000 
 
ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ  31,172.86  บาท/คน เท่ากับ 5.00  คะแนน  
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    =  5.00 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  5.00 
                                          คะแนน   5.00 + 5.00  =   5.00 
                                                            2  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 25,000 บาท 
วิทย์ฯ  60,000 บาท 

สังคมฯ 31,172.86  บาท 
วิทย์ฯ  60,023.68  บาท 

5.00 คะแนน บรรลุ 

 
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. การศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตล าไยแปรรูป (ล าไยสีทอง) ตามมาตรฐานอาหาร
และยา ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านก่ิวมื่น   
ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง จ.ล าพูน 

219,590 
(109,795) 

นางจิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์ 
นายภัทรกร  ออแก้ว 

  

2. การศึกษาและพัฒนาผลติภณัฑล์ าไยอบแห้ง เพื่อ
การออกแบบตราสินค้าและบรรจภุัณฑส์ู่การขยาย
โอกาสทางธุรกิจ ของเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนบ้านกิ่ว
มื่น  ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล าพูน 

208,990 
(104,495) 

นางจิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์ 
นายภัทรกร  ออแก้ว 

  

3. การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านแม่สูนน้อย  ต.แมสู่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

67,480 นางจันทร์จิรา   นท ี   

4. การศึกษาอัตลักษณ์เสื้อผ้าไทใหญ่ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาสินค้าสิ่งทอ กรณศีึกษาศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหมอกจ๋าม  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 

269,240 น.ส.รติรส  บุญญะฤทธ์ิ   

5. การออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑเ์ครื่องประดับ
เงิน กรณีศึกษากลุ่มคลัสเตอร์เครือ่งเงิน จ.น่าน 

243,020 นายภัทรกร   ออแก้ว   

6. การออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑผ์ลติภณัฑส์ตรอ
เบอร์รี่อบแห้ง กลุม่แม่บ้านเกษตรกรช่างเคี่ยน  
จ.เชียงใหม่ 

215,930 นายสิฐพร  พรหมกุลสิทธ์ิ   

7. อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาสู่งานเครื่องเรือน
ร่วมสมัย 

236,180 นายวรุต   มณมีาโรจน ์   

8. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมผ่านววัดในสกุลเชียงแสน 

317,610 นายพงษ์สิน  ทวีเพชร   



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 86 
 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
9. การออกแบบและทดสอบผลิตเก้าอ้ีพักผ่อนจากวัสดุ
ผสมมูลช้าง 

319,180 รศ.ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา   

10. ผลิตภณัฑ์เครื่องป้ันดินเผา ตุก๊ตาเชิงเทียน บ้านดง
หลวงเทคนิคการขึ้นรูป 

249,190 ผศ.ไพบูลย์  หล้าสมศร ี   

11. รูปแบบของภาพถ่ายศิลปะบ าบัด กรณีศึกษาผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม ่

242,920 นายเกษตร  แก้วภักด ี   

12. การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนบ้านแม่ขี้มูก ต าบลบ้าน
ทับ  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  ด้วยแนวคิดป่าให้สีและ
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติผ้าทอดลวดลายด้วยมือ
ส าหรับยกระดับสิ่งทอพื้นถิ่น 

600,000 ดร.อรนตุฎฐ์  สุธาค า   

13. การยกระดับผลติภณัฑ์แปรรปูจากผ้าฝ้ายทอมือ
ย้อมสีธรรมชาตเิพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

700,000 ผศ.ญาณิศา  โกมลสิริโชค   

14. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรและกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอนุรกัษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม  (สถาปัตยกรม)   
(ร่วมกับ ม.พะเยา สัดส่วนท่ีได้ 50%) 

948,940 
(474,470) 

ผศ.สืบพงศ์  จรรยส์ืบศร ี   

15. การศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจภุัณฑ์ของ
สารสกัดแอนโทไซยานิน และเครือ่งส าอางจากดอก
อัญชัน 

315,000 
ผศ.เยาวนาถ    
นรินทร์สรศักดิ ์

  

16. นวัตกรรมแฟช่ันผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยาอู
เนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สูส่ากล 

480,000 รศ.รจนา  ช่ืนศิริกลุชัย   

17. โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภ นฑ์ซุป
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้นกึ่งส าเร็จรูปเพื่อสุขภาพ  

321,000 ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย   

18. การพัฒนาอิฐก่อสร้างมอญตนัและอิฐประดับตาม
มาตรฐาน มอก.ด้วยการใช้กากเหลือท้ิงอุตสาหกรรม 
(ร่วมกับ มช.  สัดส่วนท่ีได้ 30%) 

400,000 
(120,000) 

นางสาวธิดา  ตุงใย   

19. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการ
บริหารจดัการและทัศนคติเชิงสรา้งสรรค์อย่างยั่งยืน 

977,000 นายกิตติชัย  ระมิงค์วงศ์   

รวม 6,362,510 
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาศิลปกรรม) 

1. การศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพื้นที่ทางศิลปะและ
เทคโนโลยีมาจากแรงบันดาลใจโดยบริบททางสังคมแล
ชุมชน 

303,940 นายอนุสรณ์   คาบเพชร 
 

 

2. การศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคสีฝุ่นภาพจิตรกรรม
โบราณ กรณศีึกษา : วัดพระสิงค์และวัดบวกครก  
จ.เชียงใหม่ 

187,730 นายเกรียงไกร  เมืองมลู 
 

 

3. การศึกษาและทดลองการใช้วัสดุทดแทนที่เหมาะสม
ในการปั้นรูปประติมากรรมกลางแจ้ง 

162,960 นายด ารงค์ชัย  แสงค า 
 

 

รวม 654,630 
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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 69 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน จ านวน 55 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 2 เรื่อง ค่า
น้ าหนักค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 2 เรื่อง 0.80 จ านวน 2 เรื่อง และ ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 8 เรื่อง  ผลรวม
ค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 22.6 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 

จ านวน 25 เรื่อง โดยเป็นผลงาน ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 5 เรื่อง  และค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 20 เรื่อง  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 21 
 
วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศลิป์) 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

22.6 
 x 100 =  20.73 % 

109 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

20.37 
x 5 = 3.46 คะแนน 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lsitthiroj@gmail.com
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
   

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศิลป์) 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์

ท่ีตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 อ.ฐปนนท์ 
สุวรรณกนิษฐ์ 

ออกแบบเกมการดเกี่ยวกับแคลอรี่ใน
อาหาร 

2 0.20 ผศ.เยาวนาถ 
นรินทร์สรศักดิ์ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับดินหอม 
12 นักษัตร (Packaging Design for 
12 Zodiac Animals’Aroma Clay 

3  0.20 ผศ.รองรัตน์   
ระมิงค์วงศ์ 
รศ.วันชัย   
เพี้ยมแตง 

การพัฒนาสมบัติทางกายภาพของเน้ือ
ดินพื้นบ้าน บ้านป่าตาล 

4  0.20 อ.กิติชัย   
ระมิงค์วงศ์ 
อ.ภัทรกร   
ออแก้ว 

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง   
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

5  0.20 อ.กิติชัย  ระมิงค์วงศ์ 
อ.ภัทรกร   
ออแก้ว 

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตาล อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ 

6  0.20 อ.ศิรินภา   
พรมมาแบน 
อ.ศศิธร 
ทองเปรมจิตต์ 

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
กล้วยแปรรูปกลุ่มสตรีบ้านแม่กึ้ดหลวง 

7   0.20 อ.พบสันต์  ติไชย 
 

การพัฒนาลายผ้าพิมพ์ต้นแบบ ส าหรับ
การยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มเย็บผ้า กรณี
ศูนย์ปิ้กมาดี  จ.ล าปาง 

8 0.20 อ.พบสันต์  ติไชย 
 

ผลสัมฤทธิ์การใช้ชีวิตตามแนววิถีพุทธ
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสุปุ้ง อ.ป่าซาง  
จ.ล าพูน 

9  0.20 อ.ภัทราวดี ธงงาม 
อ.ณภดล  
เจนวินิจฉัย 

การออกแบบชั้นแสดงสินค้าชาเคลื่อนท่ี 
กรณีศึกษาชามีดี  จ.เชียงใหม่ 

10  0.20 อ.ปิยะนุช   
เจดีย์ยอด 
อ.วรุต   
มณีมาโรจน์ 

การออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชามีดี  จ.เชียงใหม่ 

11 0.20 อ.ธนิตพงศ์  พุทธวงศ์ 

อ.กิตติกุล    
ศิริเมืองมูล 

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สัก
จังหวัดแพร่ 
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12 0.20 อ.วันชัยยุทธ 
วงศ์เทพ 
อ.ภัทราวดี ธงงาม 

การออกแบบป้ายสินค้าผลิตภัณฑ์แผ่น
รองข้อมืออเนกประสงค์ กรณีศึกษา
กลุ่มแจ่มแจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

13 0.20 อ.วราชัย  ขิงทอง การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์
การเรียนรู้เฮือนหลวง มหาวรรณ์ 

14  0.20 อ.ภาสินี   
ศิริประภา 

การพัฒนาเน้ือดินสโตนแวร์เพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์เซรามิกหอมปรับอากาศ 

15  0.20 อ.สิริกานต์   
มีธัญญากร 

การออกแบบเว็บไซต์กลุ่มสอาดผ้าฝ้าย 
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

16  0.20 อ.ปกรณ์  ลวกุล การศึกษาและออกแบบท่ีน่ัง
อเนกประสงค์ส าหรับพ้ืนท่ีสาธารณะ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จ.ตาก 

17 0.20 อ.สุรกานต์   
จันทรวงค์ 

การศึกษาแนวทางการออกแบบร้านผัก
สดในสวนผักไฮโดรโฟนิค เจษฎาการ์
เด้นท์ 

18  0.20 อ.อริสา  สุยะปัน 
อ.ธัญญภักดิ์   
ธิเดช 

การออกแบบตราสินค้าท่ีสื่อถึงอัต
ลักษณ์ของกลุ่มผู้ผลิต ขนมทองพับ  
ต.หนองบัวใต้  อ.เมือง  จ.ตาก 

19  0.20 อ.อริสา  สุยะปัน การออกแบบและพัฒนาตราสินค้าท่ีสื่อ
ถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มส่งเสริมและผลิต
ข้าวสารหอมมะลิ 105 บ้านแม่ระวาน 
ต.ยกกระบัตร  อ.สามเงา   
จ.ตาก 

20  0.20 ผศ.ญาณิศา 
โกมลสิริโชค 
ผศ.ไพโรจน์   
วรพจน์พรชัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมบูรณ์
สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีการตกแต่งส าหรับ
สิ่งทอ 

21 0.20 ผศ.สุรกานต์ 
จันทรวงค์ 

การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายเทความ
ร้อนเข้าสู่อาคารของวัสดุฉนวนป้องกัน
ความร้อนภายใต้หลังคาแผ่นโลหะ 

22 0.20 อ.ปกรณ์  ลวกุล การศึกษาและออกแบบท่ีน่ัง
อเนกประสงค์ส าหรับพ้ืนท่ีสาธารณะ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหัดตาก 

23  0.20 อ.กัณฑ์อเนก  เรไร 
อ.อริสา สุยะปัน 
อ.ธัญญาภักดิ์   
ธิเดช 

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อวัว กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโป่งแดงบีฟ เพื่อการ
ส่งเสริมด้านการตลาด 
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24  0.20 อ.ธัญญาภักดิ์   
ธิเดช 

การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลไม้แปร
รูปบ้านป้าซ้วนน้ าโจน  จ.ตาก 

25  0.20 ผศ.ไพโรจน์ 
วรพจน์พรชัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาหู่เหลือง ดอย
ม่อนล้าน 

26  0.20 อ.ภัทรกร   
ออแก้ว 

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ร้านต้นกล้าเครื่อง
หนัง 

27  0.20 อ.สิฐพร  
พรหมกุลสิทธิ์ 

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เสื้อล้านนาประยุกต์ 

28  0.20 อ.มณีกาญจน์ 
ไชยนนท์ 

การออกแบบแอปพลิเคชันท่องเท่ียว
บ้านหลวง 

29  0.20 อ.ภัทรกร   
ออแก้ว 

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์พระสกุล
ล าพูน นครหริภุญไชย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมหาวัน 

30  0.20 อ.ภัญญาภักดิ์   
ธิเดช 
อ.อริสา  สุยะปัน 

การออกแบบตราสัญลักษณ์ท่ีสื่อถึง
เอกลักษณ์ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย  
จ.ตาก 

31  0.20 อ.สมชาย 
บุญพิทักษ์ 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับจากดิน กรณึศึกษากลุ่ม
งานป้ันจากดิน 

32  0.20 อ.กิติชัย   
ระมิงค์วงศ์   
อ.ภัทรกร ออแก้ว 
 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการสร้างสรรค์งาน
เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน 

33  0.20 อ.กิติชัย   
ระมิงค์วงศ์   
อ.ภัทรกร ออแก้ว 
 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวนหารแก้ว ด้วย
การสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อ
เพิ่มช่องทางการแข่งขัน 

34  0.20 อ.มณีกาญจน์ 
ไชยนนท์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่ของหมู่บ้าน
กลวงโหล่งขอด 

35  0.20 อ.กิติชัย  ระมิงค์วงศ์   
อ.ภทัรกร ออแก้ว 
 

การสร้างอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษากลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
หม้อ ต.ห้วยทราย   
อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่ 

36  0.20 อ.สุดธิดา น่ิมนวล การศึกษาและออกแบบเครื่องตัดแบบ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ ส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนเชียงใหม่ 
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37  0.20 ผศ.อภิญญา วิไล การพัฒนาเครื่องประดับลูกปัดเซรามิ
กด้วยเทคนิคการตกแต่งใต้เคลือบและ
ในเคลือบ 

38  0.20 ผศ.ไพบูลย์  
หล้าสมศรี 
 

การใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์มาเป็น
วัตถุดิบหลักท าน้ าเคลือบส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาฯ 

39  0.20 อ.รินรดา  
สันติอาภรณ์ 

การออกแบบบอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้
วรรณคดีรามเกียรติ์ ศึกเทพเทวะ 

40  0.20 อ.สุพจน์ ใหม่กันทะ การศึกษาลวดลายเครื่องประดับปิ่นเงิน
บ้านวัวลาย เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบปิ่นเงินสตรีตามสมัยนิยม 

41  0.20 รศ.สุรพล มโนวงศ์ การสร้างสรรค์ภาพวาดดิจิตอลเทคนิคสี
น้ าชุด “แม่หญิงงามล้านนาในอดีต” 

42  0.20 อ.สิฐพร  
พรหมกุลสิทธิ์ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สบู่น้ ามัน
สะเดา 

43  0.20 ผศ.เพ็ญศรี  
จุลกาญจน์ 

การออกแบบคู่มือท่องเท่ียวส าหรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
“แทนความห่วงใยสุขใจตลอดทริป” 

44  0.20 อ.สิริกานต์ 
มีธัญญากร 

การออกแบบอินโฟกราฟฟิกวิวัฒนาการ
กล้องถ่ายภาพ 

45  0.20 อ.ภัทรกร ออแก้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาชุดพระสกุลล าพูน กลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตึงงาม 

46  0.20 อ.เกษตร  
แก้วภักดี 

การออกแบบชุดตัวอักษรล้านนาร่วม
สมัย กรณีศึกษาเวียงเจ็ดลินมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

47  0.20 อ.จันทร์จิรา นที การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและการจัด
แสดงสินค้า ส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มทอ
ผ้าบ้านห้วยทราย 

48  0.20 อ.อรนุตฎฐ์  
สุธาค า 

การออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์
เครื่องหอม โดยใช้เทคนิคตกแต่งจากดีบกุ 

49  0.20 อ.ทวีศักดิ์  
แสนสง่า 

การออกแบบชุดนิทานเพื่อสร้าง
จินตนาการส าหรับเด็ก เรื่อง สัตว์ใน
ประเทศไทย 

50  0.20 อ.ขวัญพงษ ์ 
สมมิตร 

การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์งาน
ฝีมือเพื่อสตรีผู้สูงอายุ 

51  0.20 อ.ณงค์นุช  
นทีพายัพทิศ 

การถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรม
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมกลุ่มผ้าทอจก
บ้านแม่ขี้มูกต าบลบ้านทับ จ.เชียงใหม่ 
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52  0.20 อ.วรุต มณีมาโรจน์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบ กรณีศึกษาโคมศรีล้านนา 
จังหวัดล าปาง 

53  0.20 อ.มณีกาญจน์  
ไชยนนท์ 

การออกแบบพื้นท่ีจัดแสดงและ
สื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์การ
เรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ฯ 

54  0.20 รศ.ตระกูลพันธ์  
พัชรเมธา 

การศึกษาและทดลองวัสดุกาบกล้วย
หักมุกเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่อง
เรือนชุดรับแขกโดยใช้เทคนิคเปเปอร์
มาเช่และการจักสาน 

55  0.20 รศ.ตระกูลพันธ์  
พัชรเมธา 

การศึกษาและทดลองวัสดุผสมจากฟาง
ข้าว เพื่อใช้ในงานตกแต่งผนัง 

56 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ ท่ีไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
 

0.40 ผศ.เยาวนาถ 
นรินทร์สรศักดิ์ 

Creating Psychological Well-Being 
for the Elderly with Creative 
Basketry Design and Production 
based on Ergonomics Conceot 

57  0.40 ผศ.อังคณา   
จุติสีมา 

The Comparison of Tea Color 
between Mulberry Pulp Tea Bag 
Paper and Commercial Tea Bag 
Papers 

58 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 น.ส.ศิรินภา   
พรมมาแบน 
 

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
กล้วยแปรรูปกลุ่มสตรีบ้านแม่กื้ด หลวง 

59 - 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

0.80 น.ส.ภัทราวดี 
ธงงาม 
น.ส.ปิยะนุช 
เจีดย์ยอด 

การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร : ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในด้วย
เชือกจากเปลือกฝักข้าวโพด 

60 0.80 น.ส.รัชฎาพร   
ใจมั่น 
นายณัฐพงศ์   
กันหา 

ผลของสารห่อหุ้ม พีเอชและอัตราส่วน
สารแกนต่อสารห่อหุ้มท่ีมีต่อการผลิตไม
โครแคปซูลน้ ามันหอมระเหยส้มด้วยวิธี
คอมเพล็กซ์โคอะเชอร์เวชันเพื่อ
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

ประยุกต์ใช้เคลือบเฉพาะจุดบนบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร 

61 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 ผศ.ไพโรจน์ 
วรพจน์พรชัย 

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ซุปข้าวหอมมะลิ 105 ข้นกึ่ง
ส าเร็จรูปเพื่อสุขภาพ   

62  1.00 ผศ.เยาวนาถ  
นรินทร์สรศักดิ์ 

การศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของสารสกัดแอนโทไซยานิน และ
เครื่องส าอางจากดอกอัญชัน 

63  1.00 รศ.รจนา  
ชื่นศิริกุลชัย 

นวัตกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจาก
ว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์สู่สากล 

64 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00 ผศ.ชัยปฐมพร 
ธนพัฒน์ปวงวัน 

หนังสือเรื่อง “สถาปัตยกรรม วิหารวัด
บวกครกหลวง” 

 
คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
65 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 ผศ.เยาวนาถ 

นรินทร์สรศักดิ์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จักสานด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ตาม
หลักการยศาสตร์ส าหรับผู้สูงอายุ 

66 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู Himmapan Bird 

67 
 

1.00 รศ.สุรพล    
มโนวงศ์ 

RMUTL  Women 

68 
 

1.00 ผศ.บุญรัตน์   
ณ วิชัย 

- 

69  1.00 ผศ.อภิญญา   วิไล Magical 
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 22.6   

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

109   
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วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (สาขาศลิปกรรม) 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

21 
 x 100  =  100 % 

21 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

100 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาศิลปกรรม) 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์

ท่ีตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 อ.ทวิชนม์   
ชมทวีวิรุตม์ 

จิตรกรรมสร้างสรรค์จากความทรงจ า
และพฤติกรรมขอมนุษย์กับบริบทของ
สถานท่ี 

2 0.20 อ.ศิริกัลยา โชติมณี ศึกษาความเป็นได้ของการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ทางศิลปะใน
รูปแบบผสมผสานระหว่างศิลปะและ
เทคโนโลยี 

3  0.20 อ.อนุสรณ์   
คาบเพชร 

การสร้างแสงสยามค่ าคืนบนพื้นท่ีคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มทร.
ล้านนาเทคนิควีดีโอแมพป้ิง 

4  0.20 อ.สุภาวิตา  สุดอ่อน ขณะหน่ึงแห่งความสุข 
5  0.20 อ.เปศล  

อัศวปรมิตชัย 
การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมเทคนิคผสม : การถอด
ลวดลายเครื่องเบญจรงค์สู่ศิลปะกึ่ง
นามธรรม 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
6 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
1.00 อ.ไกรสร    วิชัยกุล Specific Areas of Benjarong 

7  1.00 อ.ไตรรัตน์     
ปัตตะพงษ์ 

Untitled 

8 1.00 อ.สิริรัญญา   
ณ เชียงใหม่ 

The black dog 

9 1.00 รศ.ลิปิกร   มาแก้ว สัญญะแห่งพุทธะ 
10 1.00 อ.วิทยา   พลวิฑูรย์ พุทธคาถา 
11 1.00 อ.สุภาวิตา   สุดอ่อน Untitle 
12 1.00 อ.พัชชรินทร์    

มีลาภ 
Mixed Techniques painting 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

13 1.00 ผศ.ชัยวัฒน์  ค าฝั้น Dragon 
14  1.00 อ.เนติ   พิเคราะห์ Snake Ghost 
15  1.00 อ.ธีรยุทธ  อินแก้ว Intaglio 
16  1.00 อ.ธัญญารัตน์   

ทองใจ 
Night name 

17  1.00 อ.ไกรสร   วิชัยกุล มนุษย์และสัญลักษณ์แห่งความเสื่อม
สลาย 

18  1.00 อ.ด ารงชัย   แสงค า Sinners in my view 
19 

 
1.00 ผศ.กิตติชัย     

กันแตง 
ยิ้ม 

20 
 

1.00 ผศ.รณกฤต    
บุระเตมีย์ 

The Greatest Loss in October 

21 
 

1.00 อ.อนุสรณ์   
คาบเพ็ชร 

Introduction to the rabbit hole 

22 
 

1.00 อ.ศิริกัลยา  โชคิมณี Easy as peeling a banana and 
putting it in the mouth (2018) 

23 
 

1.00 อ.ทวิชนม์   
ชมทวีวิรุตม์ 

May the love be with you 

24  1.00 อ.วุฒิพร   ธูปเพ็ง Tiwa in Lanna 

25  1.00 ผศ.กิตติชัย  กันแตง Smiling Rain 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 21   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  21   

 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    =  3.46 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  5.00 
                                          คะแนน   3.46 + 5.00  =  4.23 
                                                            2  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ ร้อยละ 20 
วิทย์ฯ   ร้อยละ 20 

สังคมฯ ร้อยละ 100 
วิทย์ฯ  ร้อยละ 22.6 

4.23 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3-1-02 งานสร้างสรรค์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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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
สร้างสรรค์ 
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  2561 มาทบทวนและ
ปรับปรุงรายละเอียดแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการประจ าปี งบประมาณ 2562 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 าแผนงานบริการวิ ชาการของคณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ยังได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการทางวิชาการ 
 ในแผนได้ระบุตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อม
ด้วยขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ (3.1-1-02)  มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติงานยึดความ
สอดคล้องกับกรอบตามยุทธศาสตร์ของคณะ ยุทธศาสตร์งานบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ดังนี้ 
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เป้าประสงค์ : 
ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษาและอาจารย์น าองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม การ

ออกแบบ และสถาปัตยกรรม บูรณาการกับภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือพัฒนาและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 
 กลยุทธ์ : 

1. ส ารวจและก าหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 
2. พัฒนากระบวนการในการก ากับติดตามผลลัพธ์ของการให้บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
1. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากการน าองค์ความรู้ทางด้าน

ศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม บูรณาการกับ 
ภูมิปัญญาล้านนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชน 

ชุมชน 1 

2. จ านวนชุมชนที่ได้รับการส ารวจและคัดเลือกเป็นชุมชน
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการ 

ชุมชน 2 

3. จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ โดยมีระบบและกลไกในการ
ก ากับติดตาม มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ มีการประเมินผล ปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไข 

กิจกรรม 1 

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ รายวิชา 2 
5. จ านวนเงินรายได้จากงานบริการวิชาการ บาท 100,000 

 
   จากนั้นน าเสนอแผนและขั้นตอนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (3.1-1-03) ซึ่งในแผนการการบริการ
วิชาการของคณะฯ ประกอบด้วยโครงการจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม กรณีบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  
ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่ (ปีที่ 2) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
o เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านป่างิ้วให้สามารถสร้างอาชีพใหม่ พัฒนาอาชีพเดิม

ให้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
o เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และและนวัตกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

ท้องถิ่น 
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o เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยเสี้ยวและชุมชนโดยรอบ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
o เพ่ือวิจัยและพัฒนาสินค้าหัตถกรรมของชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วย

เสี้ยว ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โดยบูรณาการกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิตของราษฎร์ในชุมชน 

o เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมของชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยเสี้ยว รวมทั้งกระบวนการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม น ามาพัฒนาเป็นสื่อ
การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 

3. โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพ่ือเป็นหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
o เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรล้านนาตะวันออกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน

ส าหรับการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) 
o เพ่ือออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) และภูมิทัศน์บริเวณ

โดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 

o เพ่ือให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สืบทอดองค์ความรู้และบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน 

o เพ่ือให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต และพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับประชาชน เยาวชน และ
บุคคลทั่วไป 
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ระบบ กลไก และกระบวนการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
3.1-1-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-1-02 แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562  
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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
และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการสู่ชุมชนได้ส่งเสริมภาพลักษณ์แก่คณะให้น่าเชี่อถือเป็นที่รู้จัก
มากขึ้น และอาจารย์ได้น าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการ
ด้านต่างๆ ได้ 
  3. ผลต่อชุมชนหรือสังคม  ชุมชนได้รับการพัฒนาจากการเข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้
วิธีการแก้ปัญหาความต้องของชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาด้านอาชีพเดิม เกิดอาชีพเสริม 
สร้างรายได้เพ่ิม ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเองสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้รวมถึงการเผยแพร่ไปยังชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ อีกด้วย แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้   
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เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 

การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
มีจ านวนโครงการด าเนิน
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการทั้งหมด 

1. โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
กรณีบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทา
เหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม ่  (ปีท่ี 2) 
 

1. มุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านฝึก
ทักษะการเรยีนรูส้ภาพปัญหา
ของชุมชนจากพ้ืนท่ีจริง และ
น าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้องค์
ความรู้ที่ได้เรยีนมา ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/
สังคม ด้วยการได้ลงมือปฏิบตัิ
จริง (Hands on) 
2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การคิด
วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาจาก
การท างานจริง เช่น ทักษะการ
สื่อสาร โดยการเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่บุคคลในชุมชน ได้
เรียนรู้การท างานเป็นทีม การใช้
ทักษะทางปัญญาในการท างาน
และการเป็นผูม้ีจิตอาสา เป็นต้น 

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 
คือ 
1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่ม
ช่องทางในการสร้างอาชีพให้ตนเอง
ด้วยการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาก
การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้ังในด้าน
รูปแบบและคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน
มากขึ้น 
 2. สามารถลดรายจ่ายในกระบวนการ
ผลิตได้ โดยการจัดหาวัสดุใหส้ี
ธรรมชาต ิ
3. คนในชุมชนได้รู้ถึงอัตลักษณ์ของ
ตนเองและมีการต่อยอดองค์ความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์กับผลติภณัฑ์ตา่งๆ ที่
จ าหน่วยในชุมชนและสร้างจุดดึงดดูให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถประยุกต์
ความรู้ในภาคทฤษฎสีู่การ
ปฏิบัติงานจริง 
2. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้จาก
กิจกรรมบริการวิชาการ 
3. ร้อยละของความรูค้วามเข้าใจ
ที่น าไปใช้ประโยชน ์
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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  3. คณาจารย์ได้น าองค์ความรู้
จากการบริการวิชาการมาจัดท า
แผนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และได้หัวข้อใน
การน ามาท าวิจัยเพื่อค้นหาองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้น 
 

4. คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามารว่ม
มือกันบริหารจัดการองค์กร มีการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท างานบริหารจดัการกลุ่ม การส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ 
5. ท าให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของ
เอกลักษณ์พื้นถ่ินท่ีเป็นต้นทุนของ
ชุมชน ท่ีสามารถน ามาต่อยอดเพื่อการ
ส่งเสริมการลงทุนในอนาคต 
6. ได้รูปแบบผลติภณัฑ์ชุมชนบ้านป่า
ง้ิวท่ีมีเอกลักษณ์ดึงดดูความสนใจ 
ยกระดับผลิตภณัฑ์ให้มมีาตรฐานและ
สามารถแข่งขันได้มากข้ึนในเชิงธุรกิจ 
ผลิตภณัฑ์บ้านป่าง้ิวเป็นที่รูจ้ักเพิ่มขึ้น 
สามารถเพิ่มชอ่งทางการขายสินคา้ ท า
ใหม้ียอดจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์พิ่มขึน้ 
7. ชุมชนมีสื่อสมัยใหม่ในการส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์และขายสินค้าใน
ชุมชน 
8. ชุมชนเกิดการเรยีนรู้ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปยังชุมชนอื่นๆ 
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มีจ านวนโครงการด าเนิน
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการทั้งหมด 

2. วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งและตอบสนองความต้องการ
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วย
เสี้ยวและชุมชนโดยรอบ 

 

1. มุ่งพัฒนานกัศึกษาในด้านฝึก
ทักษะการเรยีนรูส้ภาพปัญหา
ของชุมชนจากพ้ืนท่ีจริง และ
น าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้องค์
ความรู้ที่ได้เรยีนมา ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/
สังคม ด้วยการได้ลงมือปฏิบตัิ
จริง (Hands on) 
2. นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์
ภายใต้สภาพแวดล้อมการ
ท างานอย่างแท้จริง มีเจตคติ 
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  
3. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา 
4. คณาจารย์ได้น าองค์ความรู้
จากการบริการวิชาการมาจัดท า
แผนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และได้หัวข้อใน
การน ามาท าวิจัยเพื่อค้นหาองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้น 

สร้างมลูค่าเพิ่มและเพิ่มขีด
ความสามารถให้ชุมชนโครงการหลวง
ห้วยเสี้ยวมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มุ่งเน้น 
ให้เกิดผลลัพธ์ คือ 
1. ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
2. ได้แนวทางในการเพิ่มมลูค่าสินค้า
ได้สินค้าใหม่ให้แก่ท้องตลาด 
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นท่ีต้องการของตลาด 
3. มีสื่อส าหรับส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
การพัฒนากลุ่มอาชีพการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท าให้ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยเสี้ยวและชุมชนโดยรอบมี
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ท าให้เกิด
รายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถประยุกต์
ความรู้ในภาคทฤษฎี สู่การ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้จาก
กิจกรรมบริการวิชาการ 
3. ระดับความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมของโครงการโดยรวม
ตามเป้าหมาย 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
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มีจ านวนโครงการด าเนิน
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการทั้งหมด 

3. โครงการออกแบบปรับปรุง
อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลงั
เก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมอืง
น่าน และแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 
 

1. เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่
บุคลากรในมหาวิทยาลยัได้น าองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไป
บริการวิชาการสู่ชุมชน  
2. ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์แก่
มหาวิทยาลยัให้น่าเช่ีอถือเป็นท่ี
รู้จักมากขึ้น และอาจารย์ได้น า
ความรู้และประสบการณม์า
พัฒนาการเรียนการสอนและต่อ
ยอดเป็นผลงานวิชาการดา้นต่างๆ 
ได ้  
3. คณาจารย์ได้น าองค์ความรู้จาก
การบริการวิชาการมาจดัท า
แผนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และได้หัวข้อในการน ามา
ท าวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้น 
 
 
 

1. มแีหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่
ยังคงรักษาและสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มีระดบัมาตรฐานสากลประจ า
จังหวัดน่านจะมีประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
น่าน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
ของเยาวชน ประชาชนชาวจังหวัด
น่าน และประชาชนท่ัวไป 

2. การเสรมิสร้างความเขม้แข็ง 

ความยั่งยืนของผู้เรยีน ชุมชน ใน

จังหวัดน่าน 

 
 
 
 

1. ร้อยละของความรูค้วามเข้าใจ
ที่น าไปใช้ประโยชน ์
2. ร้อยละของความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้จริง 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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3.1-2-01   อ้างอิงเอกสารหลักฐาน  3.1-1-02 แผนการบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ประจ าปี 
  งบประมาณ 2562 
 
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะได้ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ปีการศึกษา 2561)  จ านวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยเป็นการให้บริการแบบไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จ านวน 2 โครงการ 
o โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม กรณีบ้านป่างิ้ว  

หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่ (ปีที่ 2) 
o โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวและชุมชนโดยรอบ 
2. โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

น่าน  อ.เมือง จ.น่าน ได้ว่าให้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
o โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพ่ือเป็นหอ

ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 
    

3.1-3-01   เอกสารอนุมัติโครงการและงบประมาณแผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและ 
ภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ 

3.1-3-02 เอกสารอนุมัติโครงการภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์แผนแม่บทมูลนิธิโครงการ
หลวง  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.1-3-03 สัญญาจ้างออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพ่ือ
เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนนาตะวันออก 
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 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 2561 ดังนี้  (3.1-4-01) 
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1.  ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

หมาย
เหตุ แผน ผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

บูรณาการองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปกรรม การ
ออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม กับ 
ภูมิปัญญาลา้นนา
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งเกิด
จากการที่นักศึกษาและ
อาจารย์น าองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปกรรม การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม บรูณาการกับ
ภูมิปัญญาลา้นนา เพื่อพัฒนา
และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

1. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก
การน าองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปกรรม การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม บรูณาการกับ 
ภูมิปัญญาลา้นนาเพื่อแก้ไขปญัหา
และสร้างโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชน 

1 ชุมชน 3  ชุมชน ดังนี้ 
1.  ชุมชนบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน   
     จังหวัดเชียงใหม ่  

โดยการน าองค์ความรูเ้พื่อแก้ปัญหา โดยผ่านกิจกรรม คือ 
1.1  ค้นหาองค์ความรู้เพื่อก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชน 
1.2  ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นจากการย้อมผา้และงาน 
      สานไม้ไผจ่ากอัตลักษณ์ชุมชน 
1.3 ฝึกอบรมการใช้สื่อสมยัใหม่เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และการขายสินคา้ชุมชน 
1.4 อบรมการบริการจดัการกลุ่มและการท าบัญชีครัวเรือน 

2.   ชุมชนโครงการหลวงห้วยเสี้ยวและชุมชนโดยรอบ  อ าเภอ 
บ้านปง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยการน าองค์ความรูเ้พื่อแก้ปัญหา โดยผ่านกิจกรรม คือ 
2.1  การวิจัยและพัฒนาสินค้าหัตถกรรม 
2.2  พัฒนาสื่อการเรียนรูเ้กี่ยวกับภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม 
      และกระบวนการพัฒนาสินคา้หัตถกรรมของชุมชน     
      โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
หมาย
เหตุ แผน ผล 

            3. ชุมชนในจังหวัดน่าน 
โดยการน าองค์ความรูเ้พื่อแก้ปัญหา โดยผ่านกิจกรรม คือ 
3.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมลูพรอ้มท้ังน าเสนอรายงานขั้นต้น 
3.2  ศึกษาและรวบรวมข้อมลูพรอ้มท้ังน าเสนอรายงาน 
      ความก้าวหน้า 
3.3 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูพร้อมท้ังน าเสนอรายงานฉบับ

กลาง 
3.4 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูพร้อมท้ังน าเสนอรายงานฉบับ

ร่างสมบรูณ ์
3.5 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูพร้อมท้ังน าเสนอรายงานฉบับ

สมบูรณ ์

  

  2. จ านวนชุมชนที่ได้รับการส ารวจ
และคัดเลือกเป็นชุมชนเป้าหมาย
ของการให้บริการวิชาการ 

2 ชุมชน สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ส าหรบัให้บริการววิชาการในปีงบประมาณ 
2561 โดยมุ่งเน้นพ้ืนท่ีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้
คัดเลือกชุมชนเป้าหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและ
ได้ท าต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 2  จ านวน 2 ชุมชน  ได้แก่ 
     1.  ชุมชนบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน   
         จังหวัดเชียงใหม ่  
     2.  ชุมชนโครงการหลวงห้วยเสี้ยวและชุมชนโดยรอบ  อ าเภอ 
         บ้านปง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
หมาย
เหตุ แผน ผล 

  3. จ านวนกิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการ 
โดยมรีะบบและกลไกในการก ากับ
ติดตาม มีตัวช้ีวัดผลลัพธ์ มีการ
ประเมินผล ปรับปรุง/พัฒนา/
แก้ไข 

1 กิจกรรม 3 กิจกรรม รายละเอียด คือ 
การด าเนินงานทุกกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ขั้นตอนในการบริการวิชาการ หลงัจากเสร็จกจิกรรมได้รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานผา่นคณะฯ ทุกกิจกรรมว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และไดน้ าผลการท างานไปปรับปรุงและ
พัฒนา   (3.1-4-02) 
 

  

  4. จ านวนรายวิชาที่มีการบรูณา
การกับการบริการวิชาการ 

2 รายวิชา  5  รายวิชา ดังนี้   (3.1-4-03) 
1. วิชา ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
2. วิชา ออกแบบผลิตภณัฑ์ 5 
3. วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 
4. วิชา ปฏิบัติงานวสัดสุังเคราะห ์
5. วิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ 

 

  

  5. จ านวนเงินรายได้จากงาน
บริการวิชาการ 

100,000 ในปีงบประมาณ 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อ.เมืองนา่น  
จ.น่าน ได้ว่าจ้างให้คณะฯ ออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลาง
จังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหลง่
เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวนัออก   จ านวน  5,000,000  บาท 
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2. ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

1. โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน 
ชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรร
ม กรณีบ้านปา่
ง้ิว หมู่ที่ 4  
ต าบลทาเหนือ 
อ าเภอ 

แม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่ 
(ปีท่ี 2) 
 

1. เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้านป่างิ้วให้สามารถ
สร้างอาชพีใหม่ พัฒนา
อาชีพเดิมให้เพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้และและ
นวัตกรรมใหม่ท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้เกิดการบูรณา
การระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน 

1. . ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริบทของชุมชน
เพิ่มขึ้น 

>ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  ชุมชนบ้านป่าง้ิว
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับบริบท
ของตนเองเพิ่มขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

300,000 - - 300,000  พ.ย.2561 
ถึง  

ก.ย.2562 

 คณะ 

2. รายได้ของชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 

>ร้อยละ 20 อยู่ในช่วงของการติดตามผล
การขายผลิตภัณฑ์ของ
ชาวบ้าน 

     N/A 
 

 

 

3. ผู้เข้ารับการบริการ
ในกระบวนการบริการ
วิชาการแก่สังคม
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

>ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  ผลการ
ด าเนินงานผูเ้ข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดประยุกต์กับ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่จ าหน่าย
ในชุมชนได้ 

      
 
 
 
 

 

 

4. มีการบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน 

>1 รายวิชา 2 รายวิชา 
- วิชาการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
- วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 

      
 

 

5. จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

>2 เครือข่าย 3 เครือข่าย  
- เทศบาลต าบลทาเหนือ 
- กศน.อ าเภอแม่ออน 
- โครงการหลวงทาเหนือ 

      
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 113 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

2. วิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง
ห้วยเสี้ยวและ
ชุมชนโดยรอบ 

1. เพื่อวิจัยและพัฒนา
สินค้าหัตถกรรมของ
ชุมชนโดยรอบศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยเสี้ยว ให้มี
เอกลักษณ์โดดเด่น มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น โดย
บูรณาการกับวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของ
ราษฎร์ในชุมชน 
2. เพื่อจัดเก็บองค์
ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาด้านหัตถกรรม
ของชุมชนโดยรอบศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยเสี้ยว รวมท้ัง
กระบวนการ พัฒนา
สินค้าหัตถกรรม น ามา
พัฒนาเป็นสื่อการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยเสี้ยว 

1.  ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
การพัฒนาสินค้า
หัตถกรรม ตราสินค้า
และบรรจุภณัฑ์ 
เพิ่มขึ้นหรือน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน ์

>ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  ผู้เข้ารับการ
อบรมน าความรู้ไปพัฒนา
สินค้าหัตถกรรมของชุมชน
โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยเสี้ยวมีมลูค่าเพิ่ม
ขึ้น น าสิ่งที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสินค้า 

210,120 - - 210,120 ก.พ.2562 
ถึง  

พ.ค.2562 

 คณะ 

2. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการใน
กระบวนการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

>ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  จากการลง
พื้นที่ในชุมชน ผู้เข้ารับอบรม
มีความพึงพอใจใน
กระบวนการที่คณะ
ด าเนินการ 

      
 

 

 

3. มีการบูรณาการกับ
การเรยีนการสอน 

>1 รายวิชา 2 รายวิชา 
 - วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 
 - วิชาปฏิบัติงานวัสดุ
สังเคราะห ์
 - วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

2. วิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง
ห้วยเสี้ยวและ
ชุมชนโดยรอบ 

1. เพื่อศกึษารวบรวมข้อมูลศลิป
วัฒนธรรล้านนาตะวนัออกภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่จังหวัดน่าน
ส าหรับการออกแบบปรับปรุง
อาคารศาลากลางจังหวดัน่าน 
(หลังเก่า) 
2. เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคาร
ศาลากลางจังหวดัน่าน (หลัง
เก่า) และภูมทิัศน์บรเิวณ
โดยรอบอาคารศาลากลาง
จังหวัดน่าน (หลังเก่า) ให้เป็น
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 
และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก 
3. เพื่อให้มีศนูย์การเรียนรู้ทีม่ี
ชีวิตด้านศิลปวฒันธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบทอดองค์ความรู้
และบรรยากาศของเมอืงเก่า
น่าน 
4. เพื่อให้มีศนูย์การเรียนรู้ทีม่ี
ชีวิต และพื้นที่สร้างสรรค์
ส าหรับประชาชน เยาวชน และ
บุคคลทั่วไป 

1. รายงานผล
การศึกษาและการ
ออกแบบฉบับ
สมบูรณ์  
 

  จ านวน  
   1 ชุด 

 

จ านวน 1 ชุด  คณะท างาน
ได้ส่ง (ร่าง) ผลการศึกษา
และการออกแบบฉบับ
สมบูรณ์ ร่างแบบ
รายละเอียดและเอกสาร
ประกอบแบบ และผ่าน
ความเห็นชอบจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่านและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนถูกต้องและตรวจ
รับเรียบร้อยแล้ว โดย
จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย 
จ านวน 20 ชุด 

- - 5,000,000 5,000,000 20 ต.ค.
2561  
ถึง  

14 ต.ค. 
2562 

 คณะ 

2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
โครงการตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชนและพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

>ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  การด าเนินการ
ออกแบบได้ด าเนินการถึง
งวดที่ 4 ซึ่งในสัญญามี
ก าหนดแล้วเสรจ็ 5 งวด เมื่อ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์
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 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 7 – 5/2562  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562   (3.1-4-04) 
 
3.1-4-01   แบบประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2562 
3.1-4-02   รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชการแก่สังคม จ านวน 3 โครงการ 
3.1-4-03  รายวิชาที่บูรณาการ 

วิชา ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
วิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 
วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 
วิชา ปฏิบัติงานวัสดุสังเคราะห์ 
วิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 

3.1-4-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7 – 5/2562  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 
 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 คณะฯ ได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2560  มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือให้การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมมีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  และจากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนครบทุกโครงการ/
กิจกรรม (3.1-4-01) และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผน/พัฒนาการจัดท าโครงการบริการ คณะกรรมการบริการวิชาการได้ประชุมเพ่ือน า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ดังนี้ 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2560 การแก้ไขในปีการศึกษา 2561 
1. กระบวนการด าเนินโครงการไม่ เป็นไปตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 

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

2. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกช่องทาง 2. มีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทน
ชุมชนและสื่อของชุมชน เช่น วิทยุกระจายเสียงของ
หมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  กลุ่มเฟสบุ๊คของผู้น า
ชุมชน  เป็นต้น 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2560 การแก้ไขในปีการศึกษา 2561 
3. การลงพ้ืนที่ในชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ประสบปัญหาในการเดินทางที่ค่อนข้างล าบาก 
 

3. ท าการส ารวจเส้นทางในการเดินทางที่ปลอดภัย
มากที่สุด หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน 
ควบคุมให้ตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ 

4. กระบวนการลงพ้ืนที่ในชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ประสบปัญหาในด้านคนในชุมชนไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร 

4. ส ารวจและก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงที่คนใน
ชุมชนว่างจากอาชีพทางการเกษตร และระยะเวลาที่
คนในชุมชนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

5. การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยยังขาดความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายและกระบวนการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 

5. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการควรติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายการเงินและพัสดุเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อท้วงติงเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงิน ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยไม่ชักช้า 
 

 
  และจากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้เสนอแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2561 น าไปปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
1. ชุมชนกับมหาวิทยาลัย มีช่วงเวลาการท างานที่
ไม่ตรงกัน ท าให้กระบวนการด าเนินงานมีความ
ลา่ช้า 

1. ประชุมร่วมกันกับผู้น าชุมชนและให้ผู้น าชุมชนนัด
ช่วงเวลาในการท ากิจกรรมกับชาวบ้าน 
 

2. เรื่องของการสื่อสารที่ชุมชนบางคนไม่สามารถ
พูดภาษาไทยได้จึงท าให้การเก็บข้อมูลล าบาก 

2. ให้ชาวบ้านที่พูดได้เป็นล่ามให้กับคนที่พูด
ภาษาไทยไม่ได้ 

3. คณะฯ มีการทบทวนเปลี่ยนแปลงภาระงานของ
บุคลากร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ของคณะ ส่งผลให้
การเริ่มปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

3. หากคณะฯ จะมีการทบทวนเปลี่ยนแปลงภาระ
งานของบุคลากร ควรจะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
เดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายได้จัดท าแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มต้นปีงบประมาณ 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2561 น าไปปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
4. การเข้าร่วมโครงการของคนในชุมชนส่วนใหญ่
อยู่ในวัยกลางคนข้ึนไปในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิด
ปัญหาในด้านการสืบทอดและท าต่อเนื่อง 

- สร้างกิจกรรมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของชุมชนที่
ตนเองอาศัยและรักที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
- จัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบนั  
โดยอาศัยองค์ความรู้ในคณะ ภูมิปัญญาบนพ้ืนฐาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตที่มีดั้งเดิม พร้อมกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้
ชุมชนสร้างสรรค์งานด ารงอยู่ได้ในสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

 
3.1-5-01   อ้างอิงเอกสารหลักฐาน 3.1-4-01 
 
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  
 ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมและขับเคลื่อนพันธกิจในระดับ
สถาบันภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้ 
(3.1-6-01) 

1. คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนให้
หน่ วยงาน ในสั งกั ดด า เนิ น  “ โครงการยกระดับคุณ ภาพชี วิ ตของหมู่ บ้ าน  ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม” เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตและมี
อาชีพที่มั่นคงด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งเสริมอาชีพและสร้าง
อาชีพให้กับคนในชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
กรณบี้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่   

2. คณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการของส่วนงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์แผนแม่บทมูลนิธิโครงการหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ  ต าบลบ้านปง   
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   

 

3.1-6-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เพ่ือส่งเสริมภารกิจด้าน
บริการวิชาการ 
2. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถในการเป็น
ผู้จัดการโครงการบริการวิชาการ 
3. การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์/เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน  

 
 
 

1. ควรมีนโยบายสร้างแรงจูงใจและระบบสนับสนุน
ช่วยเอื้อการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือส่งเสริม
ภารกิจด้านบริการวิชาการให้น่าสนใจและมีความ 
ส าคัญยิ่งขึน้ 
2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมพัฒนาให้
มีความสามารถในการเป็นผู้จัดการโครงการบริการ
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 : 
รศ.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 ไดม้ีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาส่งเสริมระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพ่ือด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  (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 2561 
 
 

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 2560 มาพิจารณาจัดท าแผนในปีการศึกษา 2561  
(4.1-2-01) 
 ซึ่งแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และ สอดคล้องกับโยบายคณะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกระบวนการเรียนการสอน  เป้าประสงค์ : เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้ตระหนักในคุณค่า  สืบสาน/อนุรักษ์ และพัฒนาให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ โดยอาศัย
กระบวนการที่มีการบูรณาการกับศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งในแผนปีการศึกษา 2561 คณะมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินการโดยการก าหนดผลลัพธ์ว่าการด าเนินการโครงการแต่ละโครงการได้ประโยชน์
แก่นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเพ่ือให้พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ในทิศทางท่ีตั้งไว้  

โดยได้ระบุวัตถุประสงค์ของแผน คือ  
1. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักในคุณค่า  สืบสาน/อนุรักษ์ และ

พัฒนาให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ โดยอาศัยกระบวนการที่มีการบูรณาการกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ คือ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ร่วมกับการจัดการเรียนการ 

สอน การผลิตผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์ของนักศึกษา 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ คือ  
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
2. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ร้อยละ 80 
3. โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดต่อเนื่องกันทุกปี  3 โครงการ 
4. จ านวนรายวิชาที่น าองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ประยุกต์ใช้กับการ

จัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์ของนักศึกษา  3 รายวิชา 
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ซึ่งในแผนงานได้ระบุโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา  เพ่ือด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ รวมถึงจัดสรรงบประมาณซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามแผน ในการนี้ได้เสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้มีมติ
เห็นชอบแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2561  (4.1-2.02)  
 
4.1-2-01   แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561   
4.1-2-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2561 
 
 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้  
 จัดท าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมและสรุปประเมินผลการด าเนินงานจากปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแนวทางการ
บริหารเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2562    
 คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามประเมินผล เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้งตามแผนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยจัดท าหนังสือราชการเพ่ือติดตามประเมินผล  ซึ่งมี
ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลังจากเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 หากยังไม่ได้รับรายงาน  
งานศิลปะและวัฒนธรรมคณะฯ จะด าเนินการติดตามผ่านไปยังหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเพ่ือติดตามผล 

 ครั้งที่ 1 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.05/0694 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(4.1-3-01)    
     ครั้งที่ 2  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.05/1105 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(4.1-3-02)    
    ครั้งที่ 3  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0583.05/1456 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(4.1-3-03)    
  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับจากการติดตามประเมินผล รวบรวม
ข้อมูลในแบบฟอร์มของคณะเพ่ือน าประเด็นส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5-3/2562 เมื่อวันที่ 
4 เมษายน 2562  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  (4.1-3-02) 
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4.1-3-01   เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 3  (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
4.1-3-02  เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 4  (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 
4.1-3-03   เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) 
4.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 5 – 3/2562      
 
 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 ถึง 4.1-4-07)  
 

วัตถุประสงค/์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

แผน ผล   ความส าเร็จ 
,  

วัตถุประสงค์ : เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรไดต้ระหนักใน
คุณค่า  สบืสาน/อนรุักษ์ 
และพัฒนาให้มีศักยภาพ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยอาศัยกระบวนการที่มี
การบูรณาการกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
และบุคลากรไดส้ืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุวตัถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 100   
ในปีการศึกษา 2561 คณะได้จดัโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 5 โครงการ คือ 
1. โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และ
ครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
2. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย  
3. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิวฒันธรรม
ประเพณียี่เป็ง      
    - จัดท ารถกระทงและขบวนแหก่ระทงใหญ่
ในงานประเพณเีดือนยี่เป็งเชียงใหม่  
4. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสูศ่ิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
5. โครงการบูรณาการกระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรยีนการสอน การประกวด
ภาพถ่าย หัวข้อ “แม่ญิ๋ง งามล้านนา ปีท่ี 4” 
     โดยทุกโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
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วัตถุประสงค/์กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

แผน ผล   ความส าเร็จ 
,  

2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ล้านนา ร่วมกับการ
จัดการเรียนการ 

    

 จ านวนนักศึกษา
และบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 92.95 
จากการเข้าร่วมโครงการของนักศกึษาและ
บุคลากร ดังน้ี 
1. โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และ
ครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ร้อยละ 85.71 
2. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย ร้อยละ 100 
3. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิวฒันธรรม
ประเพณียี่เป็ง      
    - จัดท ารถกระทงและขบวนแหก่ระทงใหญ่
ในงานประเพณเีดือนยี่เป็งเชียงใหม่  ร้อยละ 
100 
4. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสูศ่ิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ร้อยละ 99.02 
5. โครงการบูรณาการกระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรยีนการสอน การประกวด
ภาพถ่าย หัวข้อ “แม่ญิ๋ง งามล้านนา ปีท่ี 4” 
ร้อยละ 80 

 

 โครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จัด
ต่อเนื่องกันทุกป ี

3 
โครงการ
/กิจกรรม 

3  โครงการ  โดยทุกโครงการไดจ้ดัท าอย่าง
ต่อเนื่อง คือ 
1. โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และ
ครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 
3. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสูศ่ิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
2561 
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วัตถุประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

แผน ผล   ความส าเร็จ 
,  

 จ านวนรายวิชาที่น า
องค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา 
ประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนการ
สอน การผลิตผล
งานสร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ของ
นักศึกษา 
 

3 
รายวิชา 

4 รายวิชา ที่มีการบูรณาการ ดังนี ้
1. วิชา ศิลปะไทยประยุกต ์
2. วิชา ลวดลายไทย 
3. วิชา ศิลปะประจ าชาต ิ
4. วิชา การถ่ายภาพ 

 

 
ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2561 เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป  

1. ควรให้มีการน าสาระส าคัญและหัวข้อที่น่าสนใจมาต่อยอดในการเสนอหัวข้อโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 
  และไดร้ายงานข้อมูลผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ   
(4.1-3-04) 
 
4.1-4-01   รายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ประจ าปีการศึกษา 2561  (ปีงบประมาณ 2561 – 2562) 
4.1-4-02   สรุปโครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2561 
4.1-4-03   สรุปโครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย  ประจ าปีการศึกษา 2561 
4.1-4-04   สรุปโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 2561 
4.1-4-05   สรุปโครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ประจ าปีการศึกษา  
  2561    
4.1-4-06   สรุปโครงการบูรณาการกระบวนการในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
  การจัดการเรียนการสอนการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “แม่ญิ๋งงามล้านนา ปีที่ 4”   
4.1-4-07   มคอ.3, มคอ.5 รายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานฯ  ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้มีข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้การจัดโครงการตามจุดเด่นของคณะ  ดังนี้ 
 ได้น าข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2560   มาปรับปรุงแผนฯ ปีการศึกษา 2561  ดังนี้  (4.1-5-01) 

1. ได้มีแนวทางให้หลักสูตรและสาขาลดโครงการที่มีความซ้ าซ้อนกับคณะ ซึ่งได้น ามาปรับปรุงแผน
ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้คณะด าเนินการและให้นักศึกษาและบุคลากรทุกหลักสูตรเข้าร่วม 

2. ได้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผน 

3. คณะมีการก าหนดผลลัพธ์ของนักศึกษาที่ได้จากการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความ
เข้าใจให้กับนักศึกษาให้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นของคณะ บูรณาการเรียนการสอน การท านุบ ารุงด้านศิลปวัฒธรรมให้เป็น
เนื้อเดียวกันตามลักษณะของวิชาชีพ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้น า
ข้อเสนอแนะประจ าปีการศึกษา 2561  ไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 คือ ให้มีการน าสาระส าคัญและหัวข้อที่
น่าสนใจมาต่อยอดในการเสนอหัวข้อโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  (4.1-4-01) 

 
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2560  น ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการปีการศึกษา 2560 

น าผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 

1 โครงการพิธีท าบุญสืบชาตา
และบวงสรวงองค์พระ
วิษณุกรรม และครอบครู
ช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 - ควรจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่องทุกๆ 
ปี 

    

2 โครงการนมสัการครูบาศรี
วิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 1.เวลาในการท ากิจกรรมไม่
เพียงพอ 
2. แจกแจงงานไม่ชัดเจน 
3. ก าลังคนในการท างานไม่
เพียงพอ 
 

1. ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความ
เหมาะสม 
2. แบ่งหน้าท่ีงานชัดเจน และ
วางแผนกิจกรรมใหม ่
3. ขอความร่วมมือจากทุกสาขา
และแบ่งงานตามจ านวนสาขา
เพื่อให้งานลุล่วงไปได้ด้วยด ี
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โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการปีการศึกษา 2560 

น าผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 

3 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ยี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 1. การแบ่งหน้าท่ีของนักศึกษา
ยังไม่ขัดเจน ท าให้บางช่วงเกิด
ความวุ่นวาย 

1. ประชุมชี้แจงแบ่งหน้าท่ีให้
รับผิดชอบให้ทีมงานแตล่ะฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานได้แบบ
ชัดเจน สามารถวางแผนและ
ประสานงานจัดการได้แบบ
เบ็ดเสร็จ 

    
4 โครงการบายศรสีู่ขวัญรับ

น้องสู่ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 1. ก าหนดการไม่แน่นอน 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ไม่สามารถ
ดูแลนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้อย่าง
ทั่วถึง 

1. ยืดหยุ่นเวลาให้พอดีกับแตล่ะ
กิจกรรม 
2. เพิ่มจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
และรุ่นพี่ปี 3 และ 4 ให้มากขึ้น
เพื่อดูแลรุ่นน้องได้อย่างท่ัวถึง 
 

 
ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2561  น าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 

โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการคร้ังต่อไป 

น าผลการประเมินวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2562 
1 โครงการบวงสรวงองค์พระ

วิษณุกรรม และครอบครู
ช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 - ควรจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
ทุกๆ ป ี

2 โครงการนมสัการครูบา ศรี
วิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 1. ปัญหาด้านเวลาในการท า
กิจกรรมแล้วมีเวลาว่างไม่ตรงกัน      
2. งบประมาณไมเ่พียงพอ 

1. ประสานความร่วมมือในการ
ท างานให้ตรงกันและก าหนดเวลาที่
ชัดเจน                                   
2. เสนอของบประมาณให้
ครอบคลมุค่าใช้จ่ายทุกหมวด 

3 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ยี่เป็ง ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 ช่วงเวลาของโครงการเป็นช่วงที่
มีการเรียนการสอนท าให้การมา
ท ากระทงกระทบต่อการเรยีน
ของนักศึกษาบางวิชา 

ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม เช่น 
ช่วงช่ัวโมงกิจกรรมและวันเสาร์ -
อาทิตย์ 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 127 
 

โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการคร้ังต่อไป 

น าผลการประเมินวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2562 
4 โครงการบายศรสีู่ขวัญรับ

น้องสู่ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 1. เครื่องปรับอากาศไม่เย็น                     
2. ความเข้าใจในกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมองค์กร 

1. ท าหนังสือแจ้งคณะเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบท าการซ่อมแซม           
2. สร้างความเข้าใจและสื่อสาร
จุดประสงค์ของพิธีกรรมซึ่งเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องด าเนินการ
ทุกรุ่นให้ทุกฝ่ายเข้าใจอย่างถูกต้อง
และตรงกัน 

5 โครงการบรูณาการ
กระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรยีนการสอน 
การประกวดภาพถ่าย 
หัวข้อ “แม่ญิ๋งงามล้านนา 
ปีท่ี 4” 

 งบประมาณในการจดัโครงการ
ไม่เพียงพอ 

ด าเนินการจัดท าของบประมาณ
สนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรม มทร.
ล้านนา ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุก
หมวด 

 
4.1-5-01   ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ปีการศีกษา 2560 มาปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 
 
 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    
             https://www.rmutl.ac.th/news/10185-วารสาร-rl-news 
 - วารสาร “เวียงเจ็ดลิน”  http://issuu.com/rmutlculture 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

  (http://www.fm97.25 rmutl.ac.th) 

 

https://www.rmutl.ac.th/
http://www.arts.rmutl.ac.th/
https://www.youtube.com/
https://www.rmutl.ac.th/news/10185-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-rl-news
http://issuu.com/rmutlculture
http://www.fm97.25/
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 นอกจากนี้ยังเผยแพร่กิจกรรมของชมรมศิลปะพ้ืนบ้านล้านนาสู่สาธารณชน ในด้านการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูให้คงอยู่สืบไป  (4.1-6-05) 
 
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   กิจกรรมของชมรมศิลปะพ้ืนบ้านล้านนา 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 

 

 
 
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 

http://www.rmutl.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.สรุพล    มโนวงศ ์
นายสิทธิโรจน์  เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 
นายชนาธปิ   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 137/2561 ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2561 แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 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 19 กันยายน 2561 คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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) 

(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 าไปใช้ประโยชน์อย่าง
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 

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

3.1 ไม่มโีครงการบริการทางวิชาการทีน่ าไปสู่
การใช้ประโยชน์ทางด้านการวิจัย ตลอดจนการ
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์

(4)  
ด้านการทะนุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
และการอนรุักษ์

สิ่งแวดล้อม 

4.1 การจัดการเรยีนการสอนทางศิลปะ การ
ออกแบบ และสถาปตัยกรรม สอดรับกับพันธ
กิจด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.2 มีการสั่งสมองค์ความรู้ด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องมาเป็นเวลาอัน
ยาวนาน 

4.1 ความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากร
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย 
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 จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

(5)  
ด้านการบริหาร

จัดการ 

5.1 จัดโครงสร้างขององค์กรครอบคลมุทุก
พันธกิจและมีขอบเขตชัดเจน มรีะดับการบังคับ
บัญชาน้อยจึงสามารถสั่งการได้อยา่งรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ บุคลากรมคีวามเป็นอสิระสูงท าให้
บรรยากาศของการท างานมีความสร้างสรรค ์
5.2 มีข้อได้เปรียบดา้นสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เนื่องจากสถานที่ตั้งมีขนาดพื้นท่ีเล็ก 
จึงง่ายต่อการบริหารจดัการ 

5.1 บุคลากรมีปริมาณภาระงานมากและต้อง
รับผิดชอบหลายดา้น ท าให้เหนื่อยล้า เกิด
ความเครยีด และไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง 
5.2 บุคลากรจ านวนมากยังขาดความรูค้วาม
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
5.3 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับการท างานยังขาดความ
เหมาะสมเท่าที่ควรและไม่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานหลายส่วน 
5.4 ขาดการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่ดี 
เป็นผลใหค้วามส านึกสาธารณะของนักศึกษา
และบุคลากรยังมไีมม่ากพอให้เกิดเอกภาพใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 โอกาสและอุปสรรค 

 
โอกาส  

(Opportunities) 
อุปสรรค  
(Threats) 

(1)  
ปัจจัยทางการเมือง  
(Political factors) 

1.1 การเพิ่มมาตรการในการบริหารจดัการกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สนับสนุนนโยบายการผลิตก าลังคนและการพัฒนา
ประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีมาจากครอบครัวที่มรีายได้น้อย 
1.2 การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดการศึกษา จะ
มีการแลกเปลีย่นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาระหว่างกันเพ่ิมมากขึ้น 

1.1 ความไม่แน่นอนในการก าหนด
นโยบายการศึกษาของประเทศ เนือ่งจาก
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในสภาวะผัน
ผวน 
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โอกาส  

(Opportunities) 
อุปสรรค  
(Threats) 

(2)  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  

(Economic factors) 

2.1 การปฏิรปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิของ
ประเทศให้ก้าวไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" โดย
ก าหนดให้ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 
และบริการที่มีมลูค่าสูง" เป็น 1 ใน 5 ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีบทบาทต่อการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ สอดรับกับภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนด้านศิลปะ การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม 
2.2 การขาดแคลนแรงงานในกลุ่มสายวิชาชีพ
ที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แรงงานส่วนใหญเ่ป็นแรงงานระดับ
ล่างที่กระจุกตัวในสายการผลิต มสี่วนส่งเสริม
การพัฒนาความร่วมมือด้านการจดัการศึกษาใน
รูปแบบสหกจิศึกษา และมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อภาวะการมีงานท างานบัณฑติ 

2.1 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิด
ความไม่แน่นอนของการจดัสรรงบประมาณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยในแต่ละป ี

 (3)  
ปัจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรม  
(Sociocultural 

factors) 

3.1 ความนิยมในการเข้าศึกษาต่อระดบั
บัณฑิตศึกษามีเพิ่มขึ้น 
3.2 ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาและแก้ไขปญัหาโดยอาศัยองค์ความรู้
ทางวิชาการทุกด้านท่ีคณะมีความเชี่ยวชาญ 

3.1 โครงสร้างประชากรเปลีย่นแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัย ภาวะเจริญพันธ์เริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้จ านวนตัวป้อนในระบบผลิตของ
สถาบันอุดมศึกษาลดลง 
3.2 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูข้องตัว
ป้อนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศกึษายังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า 
3.3 ค่านิยมในการตัดสินใจเลือกเข้าศกึษาต่อ
ระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียง 
หรืออยู่ในอันดับต้น ๆ ของการจดัอันดับ
สถาบันอุดมศึกษา 
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โอกาส  

(Opportunities) 
อุปสรรค  
(Threats) 

(4)  
ปัจจัยทางเทคโนโลยี  

(Technological 
factors) 

4.1 ความเจรญิก้าวหน้าของวิทยาการและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้นการ 
สื่อสาร ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการ 
ปฏิบัติราชการ กระแสการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ท าให้การใช้สื่อ
สังคมออนไลนม์ีการเติบโตอย่างรวดเร็ว หากน า
ช่องทางในการสื่อสารดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
จะช่วยให้เข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวาง 
และรวดเร็ว ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
องค์กรได้เป็นจ านวนมาก 

4.1 กระแสโลกาภิวัตน์และพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ท าให้เนื้อหารายวิชาตา่ง ๆ ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มคีวาม เท่าทันกับ 
ความก้าวหน้าของวิทยาการที่เปลีย่นแปลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานดงักล่าวต้องใช้
ทรัพยากรไม่น้อย อีกประการหนึ่งคือ ต้องได้รับ
การสนับสนุนเงินลงทุนจ านวนมากในการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งมีราคาแพง เพื่อให้นักศึกษาได้
สัมผสักับเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
เหมาะสม ทันสมัย เหมือนกับท่ีใช้จริงในสถาน
ประกอบการ 

 
 

2.2 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
             นอกจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะกรรมการยังได้ร่วมกัน
สังเคราะห์ข้อมูล โดยน าจุดแข็ง จุดอ่อน มาเปรียบเทียบกับโอกาส อุปสรรค ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้
ตาราง TOWS Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ภายใต้แต่ละสถานการณ์ ดังนี้ 
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(กลยุทธ์เชิงรุก: จุดแข็งกับโอกาส) 
- ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือท่ีมีอยู่กับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ ในการสนับสนุน
ภารกิจด้านการผลติบัณฑิต  เช่น การส่งเสริมการ
จัดการศึกษาในรูปแบบสหกจิศึกษา จัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดบัทักษะฝีมือ
และความรู้ของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเฉพาะทาง 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพตาม
มาตรฐานอาชีพ โดยด าเนินการร่วมกับสถาน
ประกอบการและองค์กรวิชาชีพตา่ง ๆ เป็นต้น 

- ส่งเสริมการผลติงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

- ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวชิาการทุกด้านท่ี
คณะมคีวามเชี่ยวชาญเพื่อสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น 

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กับการ
เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

(กลยุทธ์เชิงแก้ไข: จุดอ่อนกับโอกาส) 
- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มจี านวนที่เพียงพอ

และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- จัดตั้งกลุ่มวจิัยที่เน้นการวจิัยเชิงนโยบายและมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถขยายเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

- ด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้
แก่คณะ 

- ใช้สื่อสังคมออนไลนเ์ป็นช่องทางในการสื่อสารและ
น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

อุป
สร

รค
 (T

h
re
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(กลยุทธ์เชิงป้องกนั: จุดแขง็กับอปุสรรค) 
- เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล าพูน ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ และกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

- น าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคไ์ปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย ์

(กลยุทธ์เชิงรับ: จุดอ่อนกับอุปสรรค) 
- ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 

โดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่นระดับที่
สามารถควบคุมและบรหิารจดัการได้ 

- พัฒนาบุคลากรให้มภีาวะผู้น าเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสรา้งผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 จากนั้น ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561  คณะกรรมการได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ (5.1-1-03) 
มีข้อสังเกตและข้อสรุปดังนี้ 
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 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 ปูพื้นฐานแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้า 
- 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 

o ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
- กลยุทธ์: พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่าย
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ วัดความส าเร็จจากจ านวนเงินสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้รับจากภายนอก 
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- 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 

 ปณิธาน วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
o ปณิธาน 

- ของเดิม 
มุ่งม่ันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นองค์กรที่พร้อมจะแสวงหาความร่วมมือ  
มีดุลยภาพระหว่างปฏิบัติการ วิชาการ ภายใต้เอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนา 

- ก าหนดใหม่เป็น 
มุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือชุมชน 
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o วิสัยทัศน์ 
- ของเดิม 

มุ่งจัดการศึกษาด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสู่ความเป็นสากล  
โดยใช้พื้นฐานภูมิปัญญาล้านนา 

- ก าหนดใหม่เป็น 
เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนา 
เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

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 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พันธกิจ 

การผลิต
บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

การผลิต
งานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ 

การบริการ
วิชาการ 
แก่สังคม 

การทะนุบ ารุง
ศิลปะและ

วัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์: พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้าน
ศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม 
ท่ีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพตรงตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 

     

1) กลยุทธ:์ พัฒนากลยุทธ์และด าเนิน
กิจกรรมหาผู้เรียนตามความต้องการ
ของหลักสูตร 

     

2) กลยุทธ:์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยน าเทคโนโลยี นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนา 

     

3) กลยุทธ:์ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

    

4) กลยุทธ:์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบท่ีทันสมัย บูรณาการกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญาล้านนา 

 

    

5) กลยุทธ:์ จัดเตรียมส่ิงสนับสนุนทาง
กายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 

 

    

2. ประเด็นยุทธศาสตร์: ผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ หรือ
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

     

1) กลยุทธ:์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
และนักวิจัยพี่เล้ียง 

     

2) กลยุทธ:์ ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พันธกิจ 

การผลิต
บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

การผลิต
งานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ 

การบริการ
วิชาการ 
แก่สังคม 

การทะนุบ ารุง
ศิลปะและ

วัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ 

3) กลยุทธ์: ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยท่ีมี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 

   

4) กลยุทธ์: จัดท าวารสารวิชาการใน
ระดับคณะ 

 
 

   

3. ประเด็นยุทธศาสตร์: บูรณาการองค์ความรู้
ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม กับภูมิปัญญาล้านนา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

 

  

  

1) กลยุทธ์: ส ารวจและก าหนดชุมชน
เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 

 
  

  

2) กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการในการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ของการให้บริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
  

  

3) กลยุทธ์: พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม 

 
  

  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์: สอดแทรกศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในกระบวนการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 

1) กลยุทธ์: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา ร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอน การผลิตผลงานสร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการ
องค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ
สูง 

 
 

 
  

1) กลยุทธ:์ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกรักองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พันธกิจ 

การผลิต
บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

การผลิต
งานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ 

การบริการ
วิชาการ 
แก่สังคม 

การทะนุบ ารุง
ศิลปะและ

วัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ 

2) กลยุทธ:์ ก ากับการเบิกจ่ายและใช้เงิน
โดยยึดหลักความคุ้มค่า 

 
 

  
 

3) กลยุทธ์: พัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ      

4) กลยุทธ์: พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม
พันธกิจ 

 
 

  
 

5) กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน
และต่างประเทศ ในการด าเนิน
กิจกรรมตามพันธกิจ 

 

 

  

 

6) กลยุทธ:์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ 

 
 

  
 

 

2.3  การปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
   เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 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 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการเงินของคณะ 
(จดุแข็ง) 
- ผู้บริหารของคณะ: มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 

- ระบบบริหารการเงินของคณะ: มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เพราะอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน แต่ก็มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัวในระดับหนึ่ง 

- ข้อมูลทางการเงินของคณะ: มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ สามารถ
เรียกใช้ได้ทันที 

(โอกาส) 
- การจัดสรรงบประมาณ: มหาวิทยาลัยได้รับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน อันเนื่องมาจาก
นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย 

- การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน: นโยบาย
ของรัฐที่จะปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้มี 
ความทันสมัย เสริมให้การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

(จดุอ่อน) 
- นโยบายทางการเงินของมหาวิทยาลัย: ไม่

กระจายอ านาจให้คณะมีอิสระในการบริหาร
จัดการงบประมาณในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ 

- บุคลากรในสังกัด: ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีโดยตรง 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและ
บัญชี: มหาวิทยาลัยยังไม่ได้สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับการ
บริหารการเงินในระดับคณะ 

(อุปสรรค) 
- โครงสร้างประชากร: รายได้ของคณะมีแนวโน้ม

ลดลง เนื่องจากประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โครงสร้างประชากรวัยเด็กซึ่งจะเป็นตัวป้อนเข้า
สู่ระดับอุดมศึกษาในอนาคตมีจ านวนน้อยลง 

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

 

 วิสัยทัศน์ทางการเงินของคณะ 
  บริหารการเงินด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้การ
วางแผนอย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานของทุก
ส่วนงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

(1) ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพของการบริหาร
จัดการทางการเงิน 

บูรณาการทรัพยากรที่คณะมีอยู่ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทางการเงิน 

- พัฒนาระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินให้มีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและหลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีให้มีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารการเงิน 

(2) ก าหนดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหา
รายได้ 

คณะมรีายได้นอกเหนือจาก
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจาก
มหาวิทยาลยั เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

- ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อ
น าเงินค่าธรรมเนียมจากการ
ให้บริการมาเป็นรายได้ของคณะ 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของคณะ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

(3) ควบคุมการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม 

การเบิกจ่ายเป็นไปเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของแตล่ะส่วนงาน
ในคณะให้สมัฤทธ์ิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด มผีล
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
รายไตรมาส 

- มีการเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใต้กรอบงบประมาณ 

- ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลด
รายจ่ายของคณะลง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 143 
 

4. การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 
   ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน
2561 ที่ประชุมมีมติให้แต่ละหลักสูตรจัดท าค าเสนอโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายทั้งใน
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (5.1-1-06) 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รวบรวมค าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่แต่ละหลักสูตรได้จัดท า
ขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุม ในคราวประชุมหารือเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
บรรจุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวลงในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ และให้น าเสนอ
แผนปฏิบัติราชการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมคราวต่อไป    
(5.1-1-07) 
 

5. การเสนอแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   แผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง) 

และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3-1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 (5.1-1-08) 

    จากนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของคณะ (5.1-1-09) 
 

6. การสื่อสารแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการให้ทุกส่วนงานในสังกัด
ทราบ 

     เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแผนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6-4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีมติรับทราบผลการ
พิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ ราชการของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มอบหมายให้แต่ละหลักสูตร ด าเนินการสื่อสารแผนให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป  
(5.1-1-10) 
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7. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 
     คณะได้ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นประจ าทุกไตรมาส (5.1-1-11) 

- ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2561) 
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.05/13 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 

- ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2562) 
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.05/401 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 

- ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2562) 
ตามหนังสือที่ ศธ 0583.05/738 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

- ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562) 
ยังไม่ถึงก าหนดติดตาม 

 
8. การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งช้ีตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

   คณะได้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ณ วันสิ้น
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.1-1-12) สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวนตัวบ่งช้ี ผลสัมฤทธ์ิการ

ด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ที่สัมฤทธ์ิผล 

(1) พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพือ่ผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิ
ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ท่ีมี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 

5 5 100.00 

(2) ผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีม่ีการน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

4 3 75.00 

(3) บูรณาการองค์ความรู้ทางดา้นศิลปกรรม การออกแบบ 
และสถาปัตยกรรม กับภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3 2 66.67 

(4) ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่น อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บูรณาการควบคูไ่ปกบัการจัดการเรยีนการ
สอน 

1 1 100.00 

(5) พัฒนาระบบ กลไก และวิธีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานสู่การเป็นองค์กรคณุภาพ 

6 5 83.33 

รวม 19 15 84.21 
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 ทั้งนี้ จะได้น าเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นต่อไป 
 

9. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
 คณะจะได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.1-1-13) และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 (5.1-1-14) ไปใช้
ประกอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึง
การก าหนดแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะต่อไปอีกด้วย 
 

 

5.1-1-01   ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 137/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

5.1-1-02   รายงานการประชุมหารือเพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 
5.1-1-03   รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็น 
  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 
5.1-1-04   รายงานการประชุมเพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
  เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 
5.1-1-05   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ของคณะ 
5.1-1-06   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
5.1-1-07   รายงานการประชุมหารือเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในห้วงปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
5.1-1-08   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3-1/2562 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2562 
5.1-1-09   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 
5.1-1-10   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6-4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 21  
  พฤษภาคม 2562 
5.1-1-11   หนังสือติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
- ไตรมาสที่ 1 หนังสือที่ ศธ 0583.05/13 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 
- ไตรมาสที่ 2 หนังสือที่ ศธ 0583.05/401 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
- ไตรมาสที่ 3 หนังสือที่ ศธ 0583.05/738 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
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5.1-1-12   รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ณ วันสิ้น 
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.1-1-13   ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1-1-14   ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
   คณะได้จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(5.1-2-01) 
 

1. ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

3,438.06 

2,097.00 
1,585.66 1,472.24 1,334.42 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

หน่วย: FTES
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2. ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

 
 

3. ความเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศลิป์ และประยุกต์ศลิป ์

เงินในงบฯ 65,932,205.33 68,755,209.02 71,052,719.43 66,619,168.68 

เงินนอกงบฯ 15,963,489.77 23,058,778.34 23,443,159.79 19,905,200.19 

งบกลาง 2,396,229.56 4,968,268.54 3,899,215.54 1,602,860.96 

ค่าเสื่อมราคา 18,396,841.43 33,264,462.94 27,235,358.16 30,802,282.10 

ต้นทุนรวม (A) 102,688,766.09 130,046,718.84 125,630,452.91 118,929,511.92 

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เงินในงบฯ 21,977,401.78 17,928,357.35 26,603,268.34 24,382,436.83 

เงินนอกงบฯ 5,321,163.27 7,884,163.04 7,948,566.58 9,028,573.20 

งบกลาง 798,743.19 2,049,169.13 1,683,831.13 755,151.72 

ค่าเสื่อมราคา 6,132,280.49 13,452,940.21 11,638,245.66 14,511,799.27 

ต้นทุนรวม (B) 34,229,588.73 41,314,629.74 47,873,911.72 48,677,961.01 

รวม (A + B) 136,918,354.82 171,361,348.58 173,504,364.63 167,607,472.93 

 
 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 148 
 

 
 
 ต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะมีความผันผวนในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 มีต้นทุน 141.79 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุน 136.92 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ *** 
จากปีก่อน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุน 171.36 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ *** จากปีก่อน) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีต้นทุน 173.50 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ *** จากปีก่อน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุน 
167.61 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ *** จากปีก่อน) 
 ในขณะที่รายได้ของคณะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากจ านวนตัวป้อนท่ีน้อยลง จึงเป็น
ข้อท้าทายที่ส าคัญของคณะ ซึ่งต้องทบทวนกระบวนการด าเนินงานในปัจจุบัน และวางแผนการด าเนินงานใน
อนาคตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

4. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร ต้นทุนรวม จ านวนผลผลติ FTES ต้นทุนต่อหน่วย 

คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 167,607,472.93 1,334.42 125,603.24 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศลิป์ และ

ประยุกตศ์ิลป ์
118,929,511.92 889.36 251,046.05 

1.1 หลักสตูรทัศนศลิป ์ 32,105,802.94 261.94 122,569.30 
1.2 หลักสตูรออกแบบอุตสาหกรรม 18,245,202.18 147.90 123,361.75 
1.3 หลักสตูรออกแบบสื่อสาร 20,919,878.90 154.53 135,377.46 
1.4 หลักสตูรสิ่งทอและเครื่องประดับ 16,392,829.94 116.94 140,181.55 
1.5 หลักสตูรเซรามิก 11,083,815.31 67.34 164,594.82 
1.6 หลักสตูรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ 20,181,982.65 140.71 143,429.63 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 48,677,961.01 445.06 220,530.47 
2.1 หลักสตูรสถาปัตยกรรม 32,006,200.88 297.41 107,616.42 
2.2 หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายใน 16,671,760.13 147.65 112,914.05 
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 ต้นทุนรวม 

 
 

 
  ต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 19.82 ล้านบาท หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ได้แก่ หลักสูตรทัศนศิลป์ (32.11 ล้านบาท) หลักสูตรออกแบบสื่อสาร (20.92 ล้านบาท) และหลักสูตรหลักสูตร
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (20.18 ล้านบาท) ส่วนหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตร
ออกแบบอุตสาหกรรม (18.25 ล้านบาท) หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ (16.39 ล้านบาท) และหลักสูตรเซรา
มิก (11.08 ล้านบาท) 
  ต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 
2561 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 24.34 ล้านบาท หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
(32.01 ล้านบาท) ส่วนหลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (16.67 ล้าน
บาท) 
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 ต้นทุนต่อหน่วย 

 
 
  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 138,252.42 บาท มี 3 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย คือ หลักสูตรทัศนศิลป์ (122,569.30 บาท) หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (123,361.75 บาท) และ
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร (135,377.46 บาท) 
  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 
2561 ของคณะมีค่าเฉลี่ย 110,265.24 บาท หลักสูตรสถาปัตยกรรมเป็นหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย (107,616.42 บาท) 
 

5. ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
5.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
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กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาช้ันปี

สุดท้าย 

จ านวนนกัศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษาตาม

ก าหนดเวลา 

ร้อยละของ 
จ านวนนักศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลา 

คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 481 353 73.39 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 

และประยุกต์ศิลป์ 
348 260 74.71 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ 123 76 61.79 
1.2 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 73 45 61.64 
1.3 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 76 53 69.74 
1.4 หลักสูตรสิ่งทอและ

เครื่องประดับ 
48 42 87.50 

1.5 หลักสูตรเซรามิก 15 13 86.67 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์ 
38 31 81.58 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 108 93 86.11 
2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 76 63 82.89 
2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 32 30 93.75 
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 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา มีค่าเฉลี่ย 78.19 โดยหลักสูตรที่มี
จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (ร้อยละ 
93.75) สิ่งทอและเครื่องประดับ (ร้อยละ 87.50) หลักสูตรเซรามิก (ร้อยละ 86.67) และหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
(ร้อยละ 82.89) ส่วนหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ 
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร (ร้อยละ 69.74) หลักสูตรทัศนศิลป์ (ร้อยละ 61.79) และหลักสูตรออกแบบ
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 61.64) 
 

5.2 บัณฑิตที่มีงานท า 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร จ านวนบัณฑติ 
จ านวนบัณฑติ 

ที่มีงานท า 

ร้อยละของ 
จ านวนบัณฑติ 

ที่มีงานท า 

คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 353 243 68.84 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 

และประยุกต์ศิลป์ 
260 176 67.69 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ 76 54 71.05 
1.2 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 45 32 71.11 
1.3 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 53 35 66.04 
1.4 หลักสูตรสิ่งทอและ

เครื่องประดับ 
42 28 66.67 

1.5 หลักสูตรเซรามิก 13 8 61.54 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์ 
31 19 61.29 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 67 72.04 
2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 63 44 69.84 
2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 30 23 76.67 
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 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า มีค่าเฉลี่ย 68.84 โดยหลักสูตรที่มีจ านวนบัณฑิตมีงานท าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน (ร้อยละ 76.67) หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ร้อยละ 71.11) 
หลักสูตรทัศนศิลป์ (ร้อยละ 71.05) หลักสูตรสถาปัตยกรรม (ร้อยละ 69.84) ส่วนหลักสูตรที่มีจ านวนบัณฑิตมี
งานท าต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ (ร้อยละ 66.67) ออกแบบสื่อสาร (ร้อยละ 66.04) 
หลักสูตรเซรามิก (ร้อยละ 61.54) และหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 61.29) 
 

5.3 รายได้ของบัณฑิตที่มีงานท า 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
เทียบเกณฑ์รายไดผู้้ที่มีวุฒิปรญิญาตรี  

(15,000 บาท/เดือน) 
ต่ ากว่าเกณฑ ์ ตามเกณฑ ์ สูงกว่าเกณฑ ์

คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 139 29 58 
(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศลิป์ และ

ประยุกตศ์ิลป ์
110 17 39 

1.1 หลักสตูรทัศนศลิป ์ 34 5 12 
1.2 หลักสตูรออกแบบอุตสาหกรรม 14 3 7 
1.3 หลักสตูรออกแบบสื่อสาร 27 3 5 
1.4 หลักสตูรสิ่งทอและเครื่องประดับ 20 3 5 
1.5 หลักสตูรเซรามิก 4 1 3 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 11 2 7 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 12 19 
2.1 หลักสตูรสถาปัตยกรรม 21 8 11 
2.2 หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายใน 8 4 8 
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 สัดส่วนรายได้ของบัณฑิตที่มีงานท า (ร้อยละของบัณฑิต) 

 
 
5.4  ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความส าคัญ

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
นักศึกษา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล
ล้านนา 

คุณลักษณะ
เฉพาะผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4.35 4.29 4.29 4.23 4.27 4.41 4.52 

(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม 
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ 

4.29 4.25 4.25 4.22 4.25 4.36 - 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ 4.34 4.31 4.31 4.29 4.30 4.34 - 
1.2 หลักสูตรออกแบบ

อุตสาหกรรม 
4.29 4.44 4.42 4.33 4.37 4.47 - 

1.3 หลักสูตรออกแบบ
สื่อสาร 

4.22 4.17 4.12 4.04 4.09 4.26 - 

1.4 หลักสูตรสิ่งทอและ
เครื่องประดับ 

4.46 4.40 4.33 4.28 4.33 4.50 - 
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กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความส าคัญ

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อัตลักษณ์
นักศึกษา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล
ล้านนา 

คุณลักษณะ
เฉพาะผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

1.5 หลักสูตรเซรามิก 4.17 4.00 4.13 4.20 4.17 4.33 - 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยี

การพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

4.23 4.15 4.18 4.15 4.23 4.23 - 

(2) กลุ่มสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4.41 4.34 4.33 4.24 4.28 4.47 4.52 

2.1 หลักสูตร
สถาปัตยกรรม 

4.52 4.42 4.45 4.32 4.36 4.57 4.53 

2.2 หลักสูตร
สถาปัตยกรรม
ภายใน 

4.31 4.26 4.21 4.17 4.21 4.36 4.51 
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ประสทิธิผลในการผลิตบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย 
นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตาม
ก าหนดเวลา 

บัณฑิตมีงาน
ท า 

รายได้ของบัณฑิต 

คะแนนประเมิน
คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตร
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 

ค่าเฉลี่ย  
= 138,252.42 

ค่าเฉลี่ย  
= 74.71 

ค่าเฉลี่ย  
= 67.69 

เกณฑ์  
= 15,000 

ค่าเฉลี่ย  
= 4.27 

1.1 หลักสูตรทัศนศิลป์ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกวา่ค่าเฉลี่ย เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ ์ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
1.2 หลักสูตรออกแบบ

อุตสาหกรรม 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ ์ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

1.3 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ ์ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
1.4 หลักสูตรสิ่งทอและ

เครื่องประดับ 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ ์ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

1.5 หลักสูตรเซรามิก สูงกว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ ์ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีการ

พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ ์ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

(2) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย = 
110,265.24 

ค่าเฉลี่ย = 86.11 ค่าเฉลี่ย = 
72.04 

เกณฑ์ = 15,000 ค่าเฉลี่ย = 4.37 

2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ ์ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม

ภายใน 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ย เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ ์ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

 

 เรียงล าดับหลักสูตรที่มีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 
 

 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
 ล าดับ 1 ทัศนศิลป์, ออกแบบอุตสาหกรรม > ล าดับ 2 สิ่งทอและเครื่องประดับ, เซรามิก > ล าดับ 3 
ออกแบบสื่อสาร, เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 ล าดับ 1 สถาปัตยกรรมภายใน > ล าดับ 2 สถาปัตยกรรม 
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หลักสูตรทัศนศิลป์ 
 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 17,088,811.44 12,181,771.47 16,281,084.72 17,274,109.52 
เงินนอกงบฯ 4,137,538.94 3,215,586.20 6,268,770.76 5,748,808.88 
งบกลาง 621,073.04 795,327.37 987,202.32 483,355.87 
ค่าเสื่อมราคา 4,768,233.56 5,863,059.12 7,443,791.67 9,350,449.31 
ต้นทุนรวม 26,615,656.98 22,055,744.15 30,980,849.47 32,856,723.57 
FTES 472.39 223.50 277.42 261.94 
ต้นทุนต่อหน่วย 56,342.55 98,683.42 111,674.90 125,436.07 
จ านวนนักศึกษา 402 376 444 329 
 
 
 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 

 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 13,815,581.39 10,793,184.55 11,896,834.87 10,723,094.41 
เงินนอกงบฯ 3,345,025.26 5,056,966.57 3,541,575.09 2,773,608.86 
งบกลาง 502,111.29 1,054,458.19 584,058.53 252,696.69 
ค่าเสื่อมราคา 3,854,915.20 7,773,340.84 4,403,970.61 4,888,380.79 
ต้นทุนรวม 21,517,633.14 24,677,950.15 20,426,439.10 18,637,780.74 
FTES 299.11 296.32 164.13 147.90 
ต้นทุนต่อหน่วย 71,938.86 83,281.42 124,452.81 126,016.10 
จ านวนนักศึกษา 325 315 326 172 
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 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร 
 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 13,560,524.50 10,745,495.93 11,860,430.99 11,648,313.80 
เงินนอกงบฯ 3,283,270.95 5,066,355.69 3,671,797.91 3,888,092.50 
งบกลาง 492,841.54 1,009,694.03 648,004.98 286,487.52 
ค่าเสื่อมราคา 3,783,747.53 6,628,712.70 4,886,145.43 5,542,059.62 
ต้นทุนรวม 21,120,384.52 23,450,258.36 21,066,379.30 21,364,953.44 
FTES 341.06 296.32 182.10 154.53 
ต้นทุนต่อหน่วย 61,925.72 79,138.29 115,685.77 138,257.64 
จ านวนนักศึกษา 319 260 290 195 

 
 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 

 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 9,054,519.49 15,010,976.62 9,694,971.20 10,197,204.54 
เงินนอกงบฯ 2,192,278.09 6,086,870.52 2,885,418.65 2,358,175.70 
งบกลาง 329,076.01 1,400,843.72 486,911.16 204,214.18 
ค่าเสื่อมราคา 2,526,452.11 10,326,853.93 3,671,451.28 3,950,493.78 
ต้นทุนรวม 14,102,325.70 32,825,544.79 16,738,752.29 16,710,088.20 
FTES 302.83 393.66 136.83 116.94 
ต้นทุนต่อหน่วย 46,568.46 83,385.52 122,332.47 142,894.55 
จ านวนนักศึกษา 213 200 212 139 

 
 หลักสูตรเซรามิก 

 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 3,783,343.83 6,567,053.97 6,888,705.59 7,354,929.40 
เงินนอกงบฯ 916,022.30 1,261,423.07 1,919,965.19 1,547,889.32 
งบกลาง 137,501.25 333,325.79 258,774.97 116,064.18 
ค่าเสื่อมราคา 1,055,653.70 2,457,238.24 1,951,238.30 2,245,244.67 
ต้นทุนรวม 5,892,521.08 10,619,041.07 11,018,684.05 11,264,127.56 
FTES 102.78 93.67 72.72 67.34 
ต้นทุนต่อหน่วย 57,331.40 113,366.51 151,522.06 167,272.46 
จ านวนนักศึกษา 89 88 98 79 
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 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 8,671,934.16 11,595,614.72 11,657,108.99 11,706,821.05 
เงินนอกงบฯ 2,099,646.62 3,423,683.41 3,673,136.16 3,588,624.93 
งบกลาง 315,171.39 845,431.21 569,753.31 260,042.52 
ค่าเสื่อมราคา 2,419,700.61 6,232,418.73 4,296,105.13 5,030,484.89 
ต้นทุนรวม 13,506,452.78 22,097,148.07 20,196,103.58 20,585,973.39 
FTES 302.83 237.58 160.11 140.71 
ต้นทุนต่อหน่วย 44,600.78 93,009.29 126,138.93 146,300.71 
จ านวนนักศึกษา 204 196 222 177 
 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 14,198,166.72 9,818,312.41 18,234,364.24 1,713,3491.75 
เงินนอกงบฯ 3,437,656.73 5,281,763.12 5,388,394.30 5,845,039.68 
งบกลาง 516,015.91 1,335,651.79 1,037,341.75 480,417.54 
ค่าเสื่อมราคา 3,961,666.70 9,846,266.71 7,821,857.51 9,293,607.67 
ต้นทุนรวม 22,113,506.06 26,281,994.03 32,481,957.81 32,752,556.64 
FTES 194.12 77.30 291.51 297.41 
ต้นทุนต่อหน่วย 113,918.41 217,511.67 111,426.56 110,125.94 
จ านวนนักศึกษา 334 317 387 327 
 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

เงินในงบฯ 7,736,725.58 8,206,828.75 8,701,702.03 8,325,614.43 
เงนินอกงบฯ 1,873,214.15 2,583,344.74 2,639,921.59 3,183,533.52 
งบกลาง 281,182.32 804,365.99 513,493.24 274,734.19 
ค่าเสื่อมราคา 2,158,752.51 5,929,690.75 3,871,887.89 5,314,693.07 
ต้นทุนรวม 12,049,874.56 17,524,230.23 15,727,004.75 17,098,575.20 
FTES 291.94 226.04 144.30 147.65 
ต้นทุนต่อหน่วย 41,275.17 77,527.12 108,988.25 115,804.78 
จ านวนนักศึกษา 182 182 215 187 
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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
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน (5.1 -3-02)  มีการประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA (5.1-3-03) 
     คณะฯ  ได้จัดประชุมท าแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้ท า
การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   โดยน าผลการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณ 2561  มาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2562  ตามประเด็นความเสี่ยง  ดังนี้  (5.1-3-04)  

1. บัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ
นวัตกรรม ไม่ถึงเป้าหมาย 

3. งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและ
การบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ
นวัตกรรม ไม่ถึงเป้าหมาย 

5. ประสิทธิภาพของกระบวนการบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการผลิตบัณฑิต 
ยังไม่ทั่วถึงทุกหลักสูตร 

6. ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

7. เหตุไม่คาดคิดอันน ามาซึ่งการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน หรือกระทบต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 
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แบบประเมินความเสี่ยง 

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการ

ของตลาด

 4 5 20 (สงูมาก) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1

บณัฑติทีจ่บลา้ชา้กวา่ปกตติามระยะเวลาที่

หลกัสตูรก าหนด

 5 4 20 (สงูมาก) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

3

บณัฑติทีจ่บมาแลว้ไมอ่ยากท างานตรงตาม

สาขาหรอืไมท่ างานประจ า

 3 5 15 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

2

ล าดบัความส าคญั

แบบประเมนิความเสีย่ง

คณะศลิปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร์

การประเมนิความเสีย่ง

บณัฑติทีม่งีานท าตรงสาขาวชิาชพี

มงีานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จ

การศกึษา ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

ก
า
ร
ผ
ล
ติ
บ
ณั
ฑ
ติ เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพื่อผลติบณัฑตินักปฏบิตัทิางดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทีม่ศีกัยภาพในการประกอบอาชพีตรงตามสมรรถนะวชิาชพี

บณัฑติสามารถน าเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา ประยุกตใ์ชก้ับการท างาน/การประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รหสัความเสีย่งประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง ()

 
วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดป้ระโยชน์

จากการใชผ้ลงานวจัิย ผลงาน

สรา้งสรรค ์การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรม ไมถ่งึเป้าหมาย

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค ์การบรกิาร

วชิาการและนวตักรรมไมต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 4 3 12 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1

งบประมาณและมลูคา่ทรัพยากรที่

ไดรั้บการสนับสนุนจากเครอืขา่ย

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในประเทศและตา่งประเทศ

เพื่อสง่เสรมิพันธกจิของ

มหาวทิยาลยัดา้นการวจัิย 

นวตักรรมและการบรกิารวชิาการ ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

เครอืขา่ยและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไมม่ี

งบประมาณ หรอืทรัพยากรทีส่นับสนุน

มหาวทิยาลยั

 4 3 12 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

2

ล าดบัความส าคญั
การประเมนิความเสีย่ง

ก
า
ร
ว
จิ
ยั

ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง ()

รหสัความเสีย่ง

ผลติงานวจัิยและงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารน าไปใชป้ระโยชน ์หรอืเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่โดยไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ

มผีลงานวจัิยและงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการน าไปใชป้ระโยชน ์หรอืเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่โดยไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ

ประเด็นความเสีย่ง

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื
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วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดป้ระโยชน์

จากการใชผ้ลงานวจัิย ผลงาน

สรา้งสรรค ์การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรม ไมถ่งึเป้าหมาย

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค ์การบรกิาร

วชิาการและนวตักรรมไมต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 4 3 12 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1

ล าดบัความส าคญั
การประเมนิความเสีย่ง

รหสัความเสีย่ง

ก
า
ร
บ
ร
กิ
า
ร
ว
ชิ
า
ก
า
ร เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

บรูณาการองคค์วามรูท้างดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม กับภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชมุชนทอ้งถิน่อย่างยั่งยนื

ชมุชนมคีวามเขม้แข็งซึง่เกดิจากการทีนั่กศกึษาและอาจารยน์ าองคค์วามรูท้างดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม บรูณาการกับภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาและตอบสนองความตอ้งการของชมุชน

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง ()

 
 

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

ประสทิธภิาพของกระบวนการ

บรูณาการศลิปะ วฒันธรรม ภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ กับการผลติบณัฑติ

 ยังไมท่ั่วถงึทุกหลกัสตูร

การสรา้งผลงานไมต่อบโจทยห์รอืขาดองค์

ความรูใ้นการสรา้งผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม 

ภมูปัิญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติ

ส ิง่แวดลอ้ม และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 3 3 9 (ปานกลาง) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1

ล าดบัความส าคญั
การประเมนิความเสีย่ง

รหสัความเสีย่ง

ก
า
ร
ท
 า
น
บุ
 า
ร
ุง
ศ
ลิ
ป
ะแ
ล
ะว
ฒั
น
ธ
ร
ร
ม เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

สอดแทรกศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ในกระบวนการเรยีนการสอน

นักศกึษาไดรั้บการสง่เสรมิและพัฒนาใหม้ศีกัยภาพทางวชิาการและวชิาชพี โดยอาศยักระบวนการทีม่กีารบรูณาการกับศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง ()
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วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

รอ้ยละผลการประเมนิของ

มหาวทิยาลยัทางดา้นหลกัธรรมาภิ

บาล  ตามเกณฑก์ารประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไมเ่ป็นไป

ขาดความตระหนักในการใชห้ลกัธรรมาภบิาล 

10 ขอ้ อย่างจรงิจังท่ัวทัง้องคก์ร

 5 5 25 (สงูมาก) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1

เกดิความสญูเสยีชวีติหรอืทรัพยส์นิจากอัคคภัีย



1 5 5 (ต า่)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

4

การเกดิอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง



1 5 5 (ต า่)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

3

การเกดิฝุ่ นพษิ มลภาวะทางอากาศ



5 5 25 (สงูมาก)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไมส่ามารถ

ด าเนนิงานไดต้อ่เนือ่ง  และไมม่ปีระสทิธภิาพ



3 5 15 (ปานกลาง)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

2

เหตไุมค่าดคดิอันน ามาซึง่การ

สญูเสยีชวีติ ทรัพยส์นิ หรอืกระทบ

ตอ่การบรหิารจัดการภายในองคก์ร

ล าดบัความส าคญั
การประเมนิความเสีย่ง

รหสัความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง ()

ก
า
ร
บ
ร
หิ
า
ร
จ
ดั
ก
า
ร เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

พัฒนาระบบ กลไก และวธิกีารก ากับตดิตามผลการด าเนนิงานสูก่ารเป็นองคก์รคณุภาพ

มรีะบบก ากับตดิตามตวัชีว้ดัตามแผนยุทธศาสตร ์บรรลตุามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง

 
 

 
ได้น าผลจากการประเมินความเสี่ยงมาจัดท ากิจกรรมควบคุม  ดังแผนการบริหารความเสี่ยง   
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แผนการบริหารความเสี่ยง 

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนไม่

เป็นไปตามความตอ้งการ

ของตลาด

 4 5 20 (สงูมาก) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1 1. เพิม่มาตรการ วเิคราะหค์วามตอ้งการของ

ตลาดทุกครัง้กอ่นอนุมัตเิปิดหลกัสตูรหรอื

ปรับปรงุหลกัสตูร

2. พัฒนาหลกัสตูรรว่มกับสถานประกอบการ

อย่างจรงิจัง

รองฯ ดา้น

วชิาการฯ

ปีงบประมาณ 

2562

บณัฑติทีจ่บลา้ชา้กวา่ปกติ

ตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูร

ก าหนด

 5 4 20 (สงูมาก) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

3 1. ปรับกระบวนการประเมนิผลของบณัฑติ

การศกึษา

รองฯ ดา้น

วชิาการฯ

ปีงบประมาณ 

2562

บณัฑติทีจ่บมาแลว้ไมอ่ยาก

ท างานตรงตามสาขาหรอืไม่

ท างานประจ า

 3 5 15 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

2 1. ปลกูฝังและสรา้งแรงจงูใจแกบ่ณัฑติใหรั้กใน

วชิาชพีมากขึน้

2. สรา้งบณัฑติใหเ้ป็นผูป้ระกอบการในสาย

วชิาชพีนัน้ๆ

รองฯ ดา้น

วชิาการฯ

ปีงบประมาณ 

2562

ผูรั้บผดิชอบ
ก าหนดแลว้

เสร็จ

บณัฑติทีม่งีานท าตรงสาขา

วชิาชพีมงีานท าภายใน 1 ปี

 หลงัส าเร็จการศกึษา ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

รหสัความเสีย่ง
ล าดบั

ความส าคั
แนวทางการจัดการความเสีย่ง/โครงการ/กจิกรรม

แผนการบรหิารความเสีย่ง

คณะศลิปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร์

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพื่อผลติบณัฑตินักปฏบิตัทิางดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทีม่ศีกัยภาพในการประกอบอาชพีตรงตามสมรรถนะวชิาชพี

บณัฑติสามารถน าเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา ประยุกตใ์ชก้ับการท างาน/การประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง () การประเมนิความเสีย่ง

 
 

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ด ้

ประโยชนจ์ากการใช ้

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรมไมต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่น

 4 3 12 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1 1. ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค ์การบรกิาร

วชิาการและนวตักรรมตอ้งมาจากความตอ้งการ

ของชมุชน ผูป้ระกอบ หรอืผูท้ีต่อ้งใชป้ระโยชน์

อย่างแทจ้รงิ

รองฯ ดา้น

วจัิยฯ

ปีงบประมาณ 

2562

งบประมาณและมลูคา่

ทรัพยากรทีไ่ดรั้บการ

สนับสนุนจากเครอืขา่ยและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในประเทศและ

ตา่งประเทศเพื่อสง่เสรมิ

พันธกจิของมหาวทิยาลยั

ดา้นการวจัิย นวตักรรมและ

การบรกิารวชิาการ ไมเ่ป็นไป

เครอืขา่ยและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ไมม่งีบประมาณ หรอื

ทรัพยากรทีส่นับสนุน

มหาวทิยาลยั

 4 3 12 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

2 1. สรา้งเครอืขา่ยใหม่ๆ  หรอืกลุม่เป้าหมายที่

ไดรั้บผลประโยชนทั์ง้ทางตรงและทางออ้อม

จากการด าเนนิงานตามพันธกจิของมหาวทิยาลยั

รองฯ ดา้น

วจัิยฯ

ปีงบประมาณ 

2562

ก าหนดแลว้

เสร็จ
ผูรั้บผดิชอบปัจจัยความเสีย่ง

ปัจจัยความเสีย่ง () การประเมนิความเสีย่ง
รหสัความเสีย่ง

ล าดบั

ความส าคั
แนวทางการจัดการความเสีย่ง/โครงการ/กจิกรรม

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

ผลติงานวจัิยและงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารน าไปใชป้ระโยชน ์หรอืเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่โดยไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ

มผีลงานวจัิยและงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการน าไปใชป้ระโยชน ์หรอืเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่โดยไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ

ประเด็นความเสีย่ง
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วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ด ้

ประโยชนจ์ากการใช ้

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรม ไมถ่งึเป้าหมาย

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรมไมต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี

 4 3 12 (สงู) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1 1. ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค ์การบรกิาร

วชิาการและนวตักรรมตอ้งมาจากความตอ้งการ

ของชมุชน ผูป้ระกอบ หรอืผูท้ีต่อ้งใชป้ระโยชน์

อย่างแทจ้รงิ

รองฯ ดา้น

วจัิยฯ

ปีงบประมาณ 

2562

ผูรั้บผดิชอบ ก าหนดแลว้เสร็จ
ล าดบั

ความส าคั
แนวทางการจัดการความเสีย่ง/โครงการ/กจิกรรม

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

บรูณาการองคค์วามรูท้างดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม กับภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชมุชนทอ้งถิน่อย่างยั่งยนื

ชมุชนมคีวามเขม้แข็งซึง่เกดิจากการทีนั่กศกึษาและอาจารยน์ าองคค์วามรูท้างดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม บรูณาการกับภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาและตอบสนองความตอ้งการของชมุชน

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง () การประเมนิความเสีย่ง

รหสัความเสีย่ง

 
 

 
วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

ประสทิธภิาพของ

กระบวนการบรูณาการศลิปะ 

วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

 กับการผลติบณัฑติ ยังไม่

ท่ัวถงึทุกหลกัสตูร

การสรา้งผลงานไมต่อบ

โจทยห์รอืขาดองคค์วามรูใ้น

การสรา้งผลงานดา้น

ศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญา

ลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติ

 3 3 9 (ปานกลาง) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1 ก ากับใหก้ารท าผลงานของนักศกึษา ตอ้งมกีาร

ประยุกตใ์ชห้รอืบรูณาการศลิปะ วฒันธรรม

ลา้นนา ในทุก ๆ หลกัสตูร

รองฯ ดา้น

วชิาการฯ

ปีงบประมาณ 

2562

ผูรั้บผดิชอบ
ก าหนดแลว้

เสร็จ

การประเมนิความเสีย่ง
รหสัความเสีย่ง

ล าดบั

ความส าคั
แนวทางการจัดการความเสีย่ง/โครงการ/กจิกรรม

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

สอดแทรกศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ในกระบวนการเรยีนการสอน

นักศกึษาไดรั้บการสง่เสรมิและพัฒนาใหม้ศีกัยภาพทางวชิาการและวชิาชพี โดยอาศยักระบวนการทีม่กีารบรูณาการกับศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง ()
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วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง

รอ้ยละผลการประเมนิของ

มหาวทิยาลยัทางดา้นหลกั

ธรรมาภบิาล  ตามเกณฑก์าร

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ

ขาดความตระหนักในการใช ้

หลกัธรรมาภบิาล 10 ขอ้ 

อย่างจรงิจังท่ัวทัง้องคก์ร

 5 5 25 (สงูมาก) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1 1. สง่เสรมิกระตุน้การใชห้ลกัธรรมภบิาลอย่าง

เป็นรปูธรรม

2. สรา้งความเขา้ใจในหลกัธรรมาภบิาลท่ัวทัง้

องคก์ร

รองฯ ดา้น

บรหิารฯ

ปีงบประมาณ 

2562

เกดิความสญูเสยีชวีติหรอื

ทรัพยส์นิจากอัคคภัีย



1 5 5 (ต า่)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

4 1. เผยแพรใ่หทุ้กหน่วยงานและบคุลากร

รับทราบแผนป้องกันและระงับอัคคภัียของ

คณะฯ และรณรงคใ์หม้กีารปฏบิตัติาม

2. ซกัซอ้มความพรอ้มหากเกดิอัคคภัีย

3. บ ารงุดแูลรักษาระบบดบัเพลงิหรอืเครือ่ง

ดบัเพลงิเพื่อใชร้ะงับเหตแุละป้องกันความ

เสยีหายจากอัคคภัีย

รองฯ ดา้น

บรหิารฯ

ปีงบประมาณ 

2562

การเกดิอบุตัเิหตจุากการ

เดนิทาง



1 5 5 (ต า่)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

3 1. จัดท ามาตรการและสรา้งวนัิยใหบ้คุลากร

และนักศกึษาปฏบิตัติามกฎจราจร เพื่อป้องกัน

อบุตัเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้

2. ประสานงานกับมหาวทิยาลยัฯ เรือ่งประกัน

อบุตัเิหตขุองบคุลากรและนักศกึษา เพื่อ

บรรเทาคา่ใชจ้า่ยและความสญูเสยีหากมเีหตุ

เกดิขึน้

รองฯ ดา้น

บรหิารฯ

ปีงบประมาณ 

2562

การเกดิฝุ่ นพษิ มลภาวะทาง

อากาศ



5 5 25 (สงูมาก)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1 1. เผยแพรว่ธิปีฏบิตัตินในชว่งการเกดิฝุ่ นพษิ

2. คณะมกีารแจกจา่ยหนา้กากอนามัยชนดิ 

N95 ตดิตัง้ระบบฉดีฝอยน ้าบนอาคารเพื่อลด

ผลกระทบ

3. หากคณุภาพอากาศถงึขัน้วกิฤต อาจารยอ์าจ

เลือ่นการจัดการเรยีนการสอนในชว่งนัน้ ๆ ไป

กอ่น

รองฯ ดา้น

บรหิารฯ

ปีงบประมาณ 

2562

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไมส่ามารถด าเนนิงานได ้

ตอ่เนือ่ง  และไมม่ี

ประสทิธภิาพ



3 5 15 (ปานกลาง)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

2 1. บ ารงุดแูลรักษาระบบส ารองขอ้มลูและกูค้นื

ขอ้มลูใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา

2. บ ารงุดแูลรักษาระบบ Firewall  เพื่อท า

หนา้ทีป้่องกันไมใ่หม้กีารบกุรกุจากระบบ

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  เขา้สูร่ะบบเครอืขา่ย

สารสนเทศและฐานขอ้มลู

3. ตดิตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัส  และอัพเดท

ขอ้มลูไวรัสอย่างตอ่เนือ่ง

4. จัดใหม้เีจา้หนา้ทีด่แูลระบบเครอืขา่ยท าการ

ตรวจสอบระบบวา่พบความผดิปกตหิรอืไม ่เพื่อ

หาสาเหตแุละการป้องกันตอ่ไป

5. บ ารงุดแูลรักษาระบบส ารองไฟฟ้าเพื่อ

ควบคมุการจา่ยกระแสไฟฟ้าใหเ้ครือ่งแมข่า่ย

และเครือ่งลกูขา่ย

รองฯ ดา้น

บรหิารฯ

ปีงบประมาณ 

2562

ก าหนดแลว้

เสร็จ

เหตไุมค่าดคดิอันน ามาซึง่

การสญูเสยีชวีติ ทรัพยส์นิ 

หรอืกระทบตอ่การบรหิาร

จัดการภายในองคก์ร

ผูรั้บผดิชอบปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง () การประเมนิความเสีย่ง

รหสัความเสีย่ง
ล าดบั

ความส าคั
แนวทางการจัดการความเสีย่ง/โครงการ/กจิกรรม

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

พัฒนาระบบ กลไก และวธิกีารก ากับตดิตามผลการด าเนนิงานสูก่ารเป็นองคก์รคณุภาพ

มรีะบบก ากับตดิตามตวัชีว้ดัตามแผนยุทธศาสตร ์บรรลตุามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด

ประเด็นความเสีย่ง
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  การติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินงานที่วางไว้ คณะได้ท าการติดตามผลจากการส่งแบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ได้ข้อมูล ดังนี้ 
 

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน
ภายนอ

ก
โอกาส

ผลกระ

ทบ

ระดบั

ความ

แลว้

เสร็จ

อยู่

ระหวา่

ยัง

ไมไ่ด ้
หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนไม่

เป็นไปตามความตอ้งการ

ของตลาด

 4 5 20 

(สงู

มาก)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. เพิม่มาตรการ วเิคราะหค์วาม

ตอ้งการของตลาดทุกครัง้กอ่น

อนุมัตเิปิดหลกัสตูรหรอืปรับปรงุ

หลกัสตูร

2. พัฒนาหลกัสตูรรว่มกับสถาน

ประกอบการอย่างจรงิจัง

 1. ด าเนนิโครงการปรับปรงุหลกัสตูร

 จ านวน 2 หลกัสตูร คอื หลกัสตูร

เซรามกิ และหลกัสตูรเทคโนโลยี

การพมิพบ์รรจภัุณฑ ์ซึง่เป็น

หลกัสตูรทีป่ระสบปัญหา

โดยเฉพาะจ านวนผูเ้รยีนใหม ่

ปรับปรงุหลกัสตูรใหทั้นสมัยเท่า

ทันวทิยาการ ใหค้วามส าคญักับ

ตลาดแรงงาน

ระยะเวลาของการด าเนนิการ

คอ่นขา้งนอ้ยเมือ่เทยีบกับปรมิาณ

งานทีต่อ้งท า

บณัฑติทีจ่บลา้ชา้กวา่ปกติ

ตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูร

ก าหนด

 5 4 20 

(สงู

มาก)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. ปรับกระบวนการประเมนิผลของ

บณัฑติการศกึษา

 มกีารก ากับดแูลนักศกึษาอย่าง

ใกลช้ดิโดยอาจารยท์ีป่รกึษา

-

บณัฑติทีจ่บมาแลว้ไมอ่ยาก

ท างานตรงตามสาขาหรอืไม่

ท างานประจ า

 3 5 15 

(สงู)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. ปลกูฝังและสรา้งแรงจงูใจแก่

บณัฑติใหรั้กในวชิาชพีมากขึน้

2. สรา้งบณัฑติใหเ้ป็น

ผูป้ระกอบการในสายวชิาชพีนัน้ๆ

 1. ในการจัดการเรยีนการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเนือ้หา

เพื่อปลกูฝังใหผู้เ้รยีนรักในวชิาชพี

ทีเ่กีย่วขอ้งตามหลกัสตูรนัน้ ๆ อยู่

เสมอ

2. มกีารจัดโครงการฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารวชิาชพีในหลกัสตูรตา่ง ๆ

 โดยมวีทิยากรจากสถาน

ประกอบการ ศษิยเ์กา่ทีป่ระสบ

ความส าเร็จเขา้มามสีว่นรว่ม สรา้ง

แรงบนัดาลใจ

ทัศนคตขิองผูเ้รยีน และการ

เปลีย่นแปลงของวทิยาการตา่ง ๆ 

สง่ผลกระทบในตลาดแรงงาน

บณัฑติทีม่งีานท าตรงสาขา

วชิาชพีมงีานท าภายใน 1 ปี

 หลงัส าเร็จการศกึษา ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

รหสัความเสีย่ง
แนวทางการจัดการความเสีย่ง/

โครงการ/กจิกรรม

สถานะการด าเนนิงาน
ผลการด าเนนิงาน ปัญหา/อปุสรรค

แบบตดิตามผลการด าเนนิงานบรหิารความเสีย่ง

คณะศลิปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร์

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพื่อผลติบณัฑตินักปฏบิตัทิางดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทีม่ศีกัยภาพในการประกอบอาชพีตรงตามสมรรถนะวชิาชพี

บณัฑติสามารถน าเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา ประยุกตใ์ชก้ับการท างาน/การประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความ การประเมนิความเสีย่ง
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วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน
ภายนอ

ก
โอกาส

ผลกระ

ทบ

ระดบั

ความ

แลว้

เสร็จ

อยู่

ระหวา่

ยัง

ไมไ่ด ้
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ด ้

ประโยชนจ์ากการใช ้

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรมไมต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่น

 4 3 12 

(สงู)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค ์

การบรกิารวชิาการและนวตักรรม

ตอ้งมาจากความตอ้งการของชมุชน

 ผูป้ระกอบ หรอืผูท้ีต่อ้งใช ้

 - -

งบประมาณและมลูคา่

ทรัพยากรทีไ่ดรั้บการ

สนับสนุนจากเครอืขา่ยและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้

ภายในประเทศและ

ตา่งประเทศเพื่อสง่เสรมิ

พันธกจิของมหาวทิยาลยั

ดา้นการวจัิย นวตักรรมและ

การบรกิารวชิาการ ไมเ่ป็นไป

เครอืขา่ยและผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี ไมม่งีบประมาณ หรอื

ทรัพยากรทีส่นับสนุน

มหาวทิยาลยั

 4 3 12 

(สงู)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. สรา้งเครอืขา่ยใหม่ๆ  หรอื

กลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บผลประโยชน์

ทัง้ทางตรงและทางออ้อมจากการ

ด าเนนิงานตามพันธกจิของ

มหาวทิยาลยั

 - -

แนวทางการจัดการความเสีย่ง/

โครงการ/กจิกรรม

สถานะการด าเนนิงาน
ผลการด าเนนิงาน ปัญหา/อปุสรรคปัจจัยความเสีย่ง

ปัจจัยความ การประเมนิความเสีย่ง
รหสัความเสีย่ง

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

ผลติงานวจัิยและงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารน าไปใชป้ระโยชน ์หรอืเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่โดยไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ

มผีลงานวจัิยและงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดรั้บการน าไปใชป้ระโยชน ์หรอืเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่โดยไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาติ

ประเด็นความเสีย่ง

 
 

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายในภายนอกโอกาส
ผลกระ

ทบ

ระดบั

ความ

แลว้

เสร็จ

อยู่

ระหวา่

ยัง

ไมไ่ด ้
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ด ้

ประโยชนจ์ากการใช ้

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรม ไมถ่งึเป้าหมาย

ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์

 การบรกิารวชิาการและ

นวตักรรมไมต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี

 4 3 12 

(สงู)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. ผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค ์

การบรกิารวชิาการและนวตักรรม

ตอ้งมาจากความตอ้งการของชมุชน

 ผูป้ระกอบ หรอืผูท้ีต่อ้งใช ้

ประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ

 การด าเนนิโครงการบรกิารวชิาการ

ตา่ง ๆ คณะจัดใหม้กีารลงพื้นที่

ส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร

 และการจัดท าแผนงานบรกิารโดย

ใหผู้รั้บบรกิารไดม้สีว่นรว่ม 

นอกจากนัน้ระหวา่งด าเนนิการมี

การตดิตามประเมนิผลอย่างใกลช้ดิ

 เป็นการท างานรว่มกับชมุชนอย่าง

เขม้ขน้

บคุลากรตอ้งลงพื้นทีบ่อ่ยครัง้ การ

ประสานงานกับผูรั้บบรกิารซึง่เป็น

บคุคลภายนอกทีอ่าจไมเ่ขา้ใจ

กระบวนการหรอืระบบการท างาน

แบบราชการ ตอ้งใชเ้วลาและความ

อดทนในการตดิตอ่สือ่สาร

ประสานงานและสรา้งความเขา้ใจ

แนวทางการจัดการความเสีย่ง/โครงการ/กจิกรรม
สถานะการด าเนนิงาน

ผลการด าเนนิงาน ปัญหา/อปุสรรค

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

บรูณาการองคค์วามรูท้างดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม กับภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชมุชนทอ้งถิน่อย่างยั่งยนื

ชมุชนมคีวามเขม้แข็งซึง่เกดิจากการทีนั่กศกึษาและอาจารยน์ าองคค์วามรูท้างดา้นศลิปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม บรูณาการกับภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาและตอบสนองความตอ้งการของชมุชน

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความเสีย่ง ()การประเมนิความเสีย่ง

รหสัความเสีย่ง

 
 

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน
ภายนอ

ก
โอกาส

ผลกระ

ทบ

ระดบั

ความ

แลว้

เสร็จ

อยู่

ระหวา่

ยัง

ไมไ่ด ้
ประสทิธภิาพของ

กระบวนการบรูณาการศลิปะ 

วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

 กับการผลติบณัฑติ ยังไม่

ท่ัวถงึทุกหลกัสตูร

การสรา้งผลงานไมต่อบ

โจทยห์รอืขาดองคค์วามรูใ้น

การสรา้งผลงานดา้น

ศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญา

ลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติ

ส ิง่แวดลอ้ม และปรัชญา

 3 3 9 

(ปาน

กลาง)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

ก ากับใหก้ารท าผลงานของ

นักศกึษา ตอ้งมกีารประยุกตใ์ช ้

หรอืบรูณาการศลิปะ วฒันธรรม

ลา้นนา ในทุก ๆ หลกัสตูร

 ก าหนดให ้ในรายวชิา Project จะ

ก าหนดใหนั้กศกึษาบรูณาการองค์

ความรูศ้ลิปะวฒันธรรมทอ้งถิน่ใน

การสรา้งผลงานหรอืแกปั้ญหา

นักศกึษาไมต่อ้งการใชภ้มูปัิญญา

หรอืองคค์วามรูท้อ้งถิน่มาใชใ้น

การผลติผลงาน

ปัญหา/อปุสรรค
การประเมนิความเสีย่ง

รหสัความเสีย่ง
แนวทางการจัดการความเสีย่ง/

โครงการ/กจิกรรม

สถานะการด าเนนิงาน
ผลการด าเนนิงาน

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

สอดแทรกศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม ในกระบวนการเรยีนการสอน

นักศกึษาไดรั้บการสง่เสรมิและพัฒนาใหม้ศีกัยภาพทางวชิาการและวชิาชพี โดยอาศยักระบวนการทีม่กีารบรูณาการกับศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

ประเด็นความเสีย่ง ปัจจัยความเสีย่ง
ปัจจัยความ
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วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายของยทุธศาสตร์

ภายใน ภายนอ

ก

โอกาส ผลกระ

ทบ

ระดบั

ความ

เสีย่ง

แลว้

เสร็จ

อยู่

ระหวา่

ง

ยัง

ไมไ่ด ้

รอ้ยละผลการประเมนิของ

มหาวทิยาลยัทางดา้นหลกั

ธรรมาภบิาล  ตามเกณฑก์าร

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ

ขาดความตระหนักในการใช ้

หลกัธรรมาภบิาล 10 ขอ้ 

อย่างจรงิจังท่ัวทัง้องคก์ร

 5 5 25 

(สงู

มาก)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. สง่เสรมิกระตุน้การใช ้

หลกัธรรมภบิาลอย่างเป็นรปูธรรม

2. สรา้งความเขา้ใจในหลกัธรร

มาภบิาลท่ัวทัง้องคก์ร

 ผูบ้รหิารและบคุลากรทุกระดบักึษา

ท าความเขา้ใจเกีย่วกับเรือ่งการ

ปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล โดยมี

การเผยแพ่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใน

เว็บไซต์

บคุลากรยังใหค้วามส าคญันอ้ย คดิ

วา่เป็นเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรมทีรั่บ

รูอ้ยู่แลว้ จงึไมเ่ขา้ใจอย่างแทจ้รงิ

เกดิความสญูเสยีชวีติหรอื

ทรัพยส์นิจากอัคคภัีย

 1 5 5 (ต า่) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. เผยแพรใ่หทุ้กหน่วยงานและ

บคุลากรรับทราบแผนป้องกันและ

ระงับอัคคภัียของคณะฯ และ

รณรงคใ์หม้กีารปฏบิตัติาม

2. ซกัซอ้มความพรอ้มหากเกดิ

อัคคภัีย

3. บ ารงุดแูลรักษาระบบดบัเพลงิ

หรอืเครือ่งดบัเพลงิเพื่อใชร้ะงับ

เหตแุละป้องกันความเสยีหายจาก

อัคคภัีย

 1. จัดอบรมการป้องกันอัคคภัีย

2. จัดหาถุงดบัเพลงิใหม่

-

การเกดิอบุตัเิหตจุากการ

เดนิทาง

 1 5 5 (ต า่) Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. จัดท ามาตรการและสรา้งวนัิยให ้

บคุลากรและนักศกึษาปฏบิตัติาม

กฎจราจร เพื่อป้องกันอบุตัเิหตทุี่

อาจจะเกดิขึน้

2. ประสานงานกับมหาวทิยาลยัฯ 

เรือ่งประกันอบุตัเิหตขุองบคุลากร

และนักศกึษา เพื่อบรรเทา

คา่ใชจ้า่ยและความสญูเสยีหากมี

เหตเุกดิขึน้

 1. ใหค้วามรูเ้กีย่วกับวนัิยจราจรแก่

บคุลากรและนักศกึษา

2. ท าป้ายรณรงคข์บัขีป่ลอดภัยใน

คณะ

-

การเกดิฝุ่ นพษิ มลภาวะทาง

อากาศ

 5 5 25 

(สงู

มาก)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. เผยแพรว่ธิปีฏบิตัตินในชว่งการ

เกดิฝุ่ นพษิ

2. คณะมกีารแจกจา่ยหนา้กาก

อนามัยชนดิ N95 ตดิตัง้ระบบฉดี

ฝอยน ้าบนอาคารเพื่อลดผลกระทบ

3. หากคณุภาพอากาศถงึขัน้วกิฤต

 อาจารยอ์าจเลือ่นการจัดการเรยีน

การสอนในชว่งนัน้ ๆ ไปกอ่น

 1. จัดซือ้หนา้กากอนามัยให ้

นักศกึษา

-

แนวทางการจัดการความเสีย่ง/

โครงการ/กจิกรรม

เหตไุมค่าดคดิอันน ามาซึง่

การสญูเสยีชวีติ ทรัพยส์นิ 

หรอืกระทบตอ่การบรหิาร

จัดการภายในองคก์ร

สถานะการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน ปัญหา/อปุสรรคปัจจัยความเสีย่ง ปัจจัยความ การประเมนิความเสีย่ง รหสัความเสีย่ง

เป็นคณะชัน้น าดา้นการผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิโดยบรูณาการเทคโนโลย ีนวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และภมูปัิญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยนื

พัฒนาระบบ กลไก และวธิกีารก ากับตดิตามผลการด าเนนิงานสูก่ารเป็นองคก์รคณุภาพ

มรีะบบก ากับตดิตามตวัชีว้ดัตามแผนยุทธศาสตร ์บรรลตุามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด

ประเด็นความเสีย่ง
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไมส่ามารถด าเนนิงานได ้

ตอ่เนือ่ง  และไมม่ี

ประสทิธภิาพ

 3 5 15 

(ปาน

กลาง)

Treat - การ

ลด/การควบคมุ

ความเสีย่ง

1. บ ารงุดแูลรักษาระบบส ารอง

ขอ้มลูและกูค้นืขอ้มลูใหใ้ชง้านได ้

ตลอดเวลา

2. บ ารงุดแูลรักษาระบบ Firewall  

เพื่อท าหนา้ทีป้่องกันไมใ่หม้กีาร

บกุรกุจากระบบเครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต  เขา้สูร่ะบบเครอืขา่ย

สารสนเทศและฐานขอ้มลู

3. ตดิตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัส  

และอัพเดทขอ้มลูไวรัสอย่าง

ตอ่เนือ่ง

4. จัดใหม้เีจา้หนา้ทีด่แูลระบบ

เครอืขา่ยท าการตรวจสอบระบบวา่

พบความผดิปกตหิรอืไม ่เพื่อหา

สาเหตแุละการป้องกันตอ่ไป

5. บ ารงุดแูลรักษาระบบส ารอง

ไฟฟ้าเพื่อควบคมุการจา่ย

กระแสไฟฟ้าใหเ้ครือ่งแมข่า่ยและ

เครือ่งลกูขา่ย

 คณะมเีจา้หนา้ที ่เกีย่วกับระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีด่แูล

ระบบตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และ

จัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งตา่งๆ

-

 
 
จากผลการด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมทั้งหมด มีผลการด าเนินงานที่ถูกประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือลดลง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ทบทวนความเสี่ยงโดยระบุกรอบเวลาอย่างชัดเจน การทบทวนความเสี่ยงได้ระบุรอบเวลาแล้วใน
รายงานการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง พ.ศ.2562 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 2562 
 
 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
ประโยชน์ขององคก์รเป็นหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

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 ในทุก
โครงการที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ แบ่งเป็นรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์   แผนกลยทธ์และแผนปฏิบัติราชการ (5.1-4-01)  
ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย 84.21   (5.1-4-02) 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 172 
 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ในการบริหารราชการ คณะฯ มุ่งพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยระบบบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ มีระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มีขั้นตอนการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา ยึด
หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และพัสดุ การจัดการที่ดีท าให้มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลผลิตที่ท าให้เกิดประสิทธิผล  คณะฯ ได้คิดต้นทุนต่อหน่วยของทุก
หลักสูตรท าให้ทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน และได้น าระบบ ERP เข้ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ระบบ HR การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือลดต้นทุนของกระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แรงงาน ลด
ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การใช้โปรแกรม
ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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/ 

 สืบค้นฐานข้อมูล 
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) http://www.elibrary.rmutl.ac.th/ 
- สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Search)  
  http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx 

file:///C:/Users/ann/AppData/Roaming/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
http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register
http://arit.rmutl.ac.th/page/office365
http://arit.rmutl.ac.th/page/office365
http://download.rmutl.ac.th/
http://download.rmutl.ac.th/
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/
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
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- ระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ (Intellectual Repository)  
  http://repository.rmutl.ac.th/ 
- ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://datacenter.rmutl.ac.th/ 

 ทั้งนี้ยังได้มีการน าวิธีการสื่อสารในช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้ จ่ายในการสื่อสาร คือ 
การจัดประชุมต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (VDO-Conference) ในส่วนการบริหารวัสดุอุปกรณ์ อาคาร
และสถานที่ คณะได้น าหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันมาใช้  เช่น การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
หลักสูตร สาขาหรือต่างคณะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

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 ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน วางแผนการผลิต
บัณฑิต พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต มีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  วาระที่ 5.8  เรื่อง เสนอการจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียม
ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ และวาระที่ 5.9 เรื่อง เสนอการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบสร้างสรรค์  และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2561 วาระที่ 5.1 เรื่อง แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 มีการจัดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของทุกหลักสูตรเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงในรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา    
 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงขั้นตอนการ
ท างานโดยสามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ
ตามที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ เช่น ขั้นตอนในการฝึกงาน ขั้นตอนการขอสอบกรณีพิเศษ การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ  เป็นต้น 

http://repository.rmutl.ac.th/
http://repository.rmutl.ac.th/
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สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการท างาน โดยให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ที่บุคคลแต่ละคนได้ก าหนดไว้  ประจ าปี
งบประมาณ 2562  (5.1-4-03) 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรเพ่ือพร้อมรับกับการ
ท างาน ซึ่งได้มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ 
 คณะฯ มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน  โครงการศึกษารูปแบบของภาพถ่ายศิลปะ
บ าบัด กรณีศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ตุ๊กตาเชิงเทียนบ้านดงหลวง จ.ล าพูน โดยการต่อยอดภูมิปัญญาเทคนิคการขึ้นรูปและตกแต่งให้มีเอกลักษณ์  
โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนแม่สูนน้อย ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สตอว์เบอร์รี่อบแห้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่างเคี่ยน เชียงใหม่  
เป็นต้น 

มีการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ 
และสถาปัตยกรรมกับภูมิปัญญาล้านนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยคณะฯ ได้
ด าเนินงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของสังคมผ่านการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4 ต.ทาเหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่  
โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์แผนแม่บทมูลนิธิโครงการหลวง : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมความ
เข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวและชุมชนโดยรอบ  และ โครงการ
ออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพ่ือเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 

 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

 คณะฯ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในความ
รับผิดชอบที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึ งความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ ตามวิสัยทัศน์ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติโดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนาเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
แสดงความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการตลาดแรงงาน
ในอนาคต  
 คณะฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างชัดเจนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  (Job 
Description) เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลใดมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงานตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย (5.1-4-04)  ส่วนสายสอนได้จัดท าข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นเกณฑ์พิจารณาผล
การปฏิบัติงานตามภาระงาน  สายสนับสนุนได้คิดภาระงานเป็นชั่วโมงต่องานแล้วได้สรุปเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน
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การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนเมื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  (5.1-4-05) 
รวมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้การด าเนินการบรรลุตามพันธกิจของคณะ 
 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหาร
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
(5.1-4-06) 
  คณะฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม คณะฯ จึงสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนบุคลากร และ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น ยังแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจและผลงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผลงานนั้นตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ และแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาของสาธารณะ  
 มีส่วนในการเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยสนับสนุนการจัดโครงการงานวิจัยและการบริการวชาการแก่สังคม
สามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน  
 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
 คณะฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจรวมถึงตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง ความต้องการของบุคลากรในคณะฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอก) อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายเสรี  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนแอง ระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2560 บนเว็ปไซต์
ของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบผลการด าเนินงานของคณะ  
นอกจากนี้ยังมีตู้รับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน  และมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นทางระบบสังคมออนไลน์  
www.arts.rmutl.ac.th ทางไลน์ และ facebook (5.1-4-07) 
 มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเปิดเผย  (5.1-4-08) 
 มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561   (5.1-4-09) 
 การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่นการจัดซื้อวัสดุต้องมีการเปรียบเทียบร้านค้าเพ่ือให้ได้ร้านที่จ าหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพและราคาที่ดีท่ีสุด เป็นต้น 
 มีกระบวนการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าสัญญาจ้างและ
การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

http://www.arts.rmutl.ac.th/
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     ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้บุคลากรทุกระดับทราบ และผู้ รับการประเมินมีสิทธิ์
เสนอแนะ เมื่อประเมินเสร็จแล้วผู้รับการประเมินได้ทราบผลการประเมินของตนเองและผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้
สอบถามกรณีไม่พอใจในผลการประเมิน (5.1-4-10) 
  

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 คณะฯ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ต่างๆ ดังนี้ 
 - การบริหารของคณะฯ โดยวิธีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าสาขา ตัวแทนคณาจารย์ประจ า  นอกจากนี้ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ในคณะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
 - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานกับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาปรับปรุงพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ 
 - มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้คณาจารย์จากทุกสาขาเข้ามาร่วมเป็น
กรรมมการโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมตัดสินใจ 
 - ผู้บริหารคณะมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ และหลักสูตรเซรมิก มาร่วมกันรับรู้การตัดสินใจแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ และร่วมกันพิจารณาใน
เรื่องที่ส าคัญต่างๆ    

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

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 
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งานด้านพัฒนานักศึกษา  งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ คณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านต่างๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ร่วมเป็นกรรมการในการจัดโครงการ/กิจกรรมและ
ด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือระดมความคิดในการพิจารณาการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของคณะฯ 
 กระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่หัวหน้าสาขาในการบริหารงานภายในสาขา รวมถึงมอบหมายงานและความ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
หลักสูตร หัวหน้างานกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงานของหลักสูตร 
 อีกท้ังยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหารจัดการในระดับ
หลักสูตร  (5.1-4-11) 
 

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

บริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ในปี
การศึกษา 2/2561 ได้มีการสอบความผิดกรณีอาจารย์ผู้สอนกรอกระดับคะแนนผลการศึกษาผิดพลาด   โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พ.ศ.2548 ในการนี้คณะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความผิดกรณีกรอกระดับคะแนนผิดพลาด 
นักศึกษา จ านวน 9 ราย มติคณะกรรมการได้ตักเตือนอาจารย์ผู้กระท าผิด ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมาก
ขึ้นโดยให้ติดตามเอกสารการลงทะเบียน ก าหนดการและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและมอบหมายให้
หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบผลระดับคะแนนอย่างใกล้ชิด และท าหนังสือส่งรายงานการประชุม
พิจารณาการสอบสวนฯ ไปยังผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพื่อให้นักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรม (5.1-4-12) 

ในการพิจารณาการลาศึกษาต่อและจัดสรรทุนการศึกษาของคณาจารย์จะน าเข้า พิจารณา                   
โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  การให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การลา
ศึกษาต่อ เช่น การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  29 พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 5.3 เรื่องรายชื่อ
บุคลากรที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ และขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา และวาระที่ 5.4 เรื่องการขอปลี่ยนมหา
วิทยาลัยที่ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเห็นชอบในหลักการ และมอบงานบุคลากรคณะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อกองบริหารงานบุคคล  พร้อมทั้ง
มีการแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เมื่อมีผลอย่างเป็นทางการ  

กรณีที่บุคลากรของคณะฯ ที่ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยหรือถูกกล่ าวหาว่าประพฤติผิด
จรรยาบรรณ จะมีการด าเนินการโดยคณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนในการสอบสวนทางวินัย การสอบสวนเพ่ือพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ 
ตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรไว้อย่าวชัดเจน  
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(5.1-4-13) 
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 2562 
 มีนโยบายการปฏิบัติต่อบุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน เช่น การจัดการศึกษาให้กับ
นักศึกษาพิการ เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดระบบการบริการทางกายภาพส าหรับผู้พิการ เช่น ปรับปรุงทางเดินในอาคาร ห้องน้ า
ส าหรับคนพิการ เป็นต้น 
 ทุกหลักสูตรของคณะที่เปิดรับนักศึกษาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่แบ่งแยกด้านเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ความสมบูรณ์ของร่างกายและอ่ืนๆ 
 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 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตร ศล.บ.ทัศนศิลป์ และหลักสูตร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ จ าเป็นต้องมีการเลือกประธานหลักสูตร
คนใหมแ่ละเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดขอบหลักสูตรแทนคนเดิม ในการนี้ทั้ง 2 หลักสูตรได้มีการหาข้อตกลงโดย
ใช้การเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ท าให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  (5.1-4-14) 
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  ผู้บริหารคณะฯ  ไดส้นับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
5.1-4-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
  ราชการปีงบประมาณ 2562 
5.1-4-02   รายงานผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.1-4-03   การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP  (Individual Development Plan) 
5.1-4-04   ค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่ง 
5.1-4-05   แบบเสนอให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทน 
5.1-4-06   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการบริหาร 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน 
  สถาบันอุดมศึกษา 
5.1-4-07   ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ 
5.1-4-08   เอกสารแสดงกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5.1-4-09 มติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561   
5.1-4-10   แจ้งผลการพิจารณาการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5.1-4-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-4-12 การพิจารณาสอบสวนกรณีการกรอกคะแนนผิดภาคเรียนที่ 2/2561 
5.1-4-13 เอกสารกรณีบุคลากรถูกร้องเรียน 
5.1-4-14 เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดย
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และผนวกเข้ากับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นทิศทางในการ
ด าเนินการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความร้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้ KM สายวิชาการ 
โดยแบ่งประเด็นการจัดการความรู้ออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

1.ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   
2. ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย  

  ในการนี้ กิจกรรมการจัดการความรู้นั้นได้มีการก าหนดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ทั้ง 3 ครั้ง ดังนี้ (1) 
การบรรยายของวิทยากรในประเด็นการจัดการความรู้ (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์ตรง
และผู้สนใจ และ (3) การสรุปประเด็นการจัดการความรู้ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าโครงการนี้ มุ่งสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม  พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 คือ การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง  และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีแนว
ทางการประเมิน ดังนี้ คือ  

1.  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีหัวหน้าสาขา หัวหน้า
หลักสูตรร่วมเป็นคณะท างาน  

2.  มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ของคณะอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และ ก าหนด บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง  

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผ้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ก าหนดในข้อ 2 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ไปสู่บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ
หรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ  

5.  รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่น าไปใช้ในงานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดีมาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และน ามาปรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริง  
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6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ จัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผล 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

7. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ในปีต่อไป 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน (5.1-5-01) เพ่ือหาแนวทางการ
จัดการความรู้และด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะตามกระบวนการมีการพิจารณาความรู้ที่จ าเป็น
ภายในคณะ  โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้ตามยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ    

- การพัฒนาการศึกษา 
- สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ความรู้ใหม่และมีระดับน้ าหนัก 

          ผลงานที่ตีพิมพ์เวทีระดับชาติ นานาชาติ 
คณะกรรมการได้น าประเด็นการจัดการความรู้มาประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานและค้นหาหัวข้อองค์
ความรู้ที่จ าเป็นเมื่อได้หัวข้อที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันเป็นที่เรียบร้อย จึงได้ร่วมกันก าหนดผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ เพ่ือก าหนดเป็นผู้ที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อนั้น  (5.1 -5-02) 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
เหตุผลความจ าเป็น 

1. การพัฒนา
การศึกษา 

 

บัณฑิตสามารถน า
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาล้านนามาประ
ยุต์ใช้กับการท างาน
และประกอบอาชีพ
อิสระอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

ร้อยละของบณัฑิตสามารถ
น าเทคโนโลยี นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาล้านนามาประยตุ์
ใช้กับการท างานและ
ประกอบอาชีพอิสระอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 80 
 

เทคนิคการเรียน
การสอนที่มีการบูร
ณาการความรูด้้าน
ศิลปะกับภูมิ
ปัญญาล้านนา 
และนวัตกรรม 
เทคโนโลย ี

2. สร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์หรือเป็นองค์
ความรู้ใหม่และมรีะดับ
น้ าหนักผลงานท่ีตีพมิพ์
เวทีระดับชาติ 
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์หรือเป็น
องค์ความรู้ใหม่และมี
ระดับน้ าหนักผลงาน
ที่ตีพิมพ์เวทีระดบัชาต ิ
นานาชาติ 

ร้อยละผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์หรือเป็นองค์
ความรู้ใหม่และมรีะดับ
น้ าหนักผลงานท่ีตีพมิพ์
เวทีระดับชาติ นานาชาต ิ
ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 65 การน าผลงานวิจัยไป
เผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับด ี
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2.  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการจากการก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นในปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการ

จัดกิจกรรม/โครงการ (5.1-5-03) โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น

ทางด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะกับภูมิปัญญาล้านนา และนวัตกรรม 

เทคโนโลยีถ่ายทอดให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีจนสามารถน าไปใช้

ประโยชน์/ได้จริง ดังนี้ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (KS) 

เหตุผลความ
จ าเป็น 

ผลด าเนินการ การ
จัดการความรู้  

ในปกีารศึกษา 2561 
(KA) 

- การผลิต
บัณฑิตนัก
ปฏิบัต ิ

- มีการน า
เทคนิค 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ล้านนา 
เทคโนโลยี 
Google 
classroom 
น ามา
สร้างสรรค์
ผลงานสอน
นักศึกษา
เรียนรู้
ร่วมกับ
ชุมชน
ล้านนา   

บุคลากรมี
การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
องค์ความรู้
ทางด้าน

ทักษะการ
สอน  

- การสังเคราะห์วิธี
ปฏิบัติที่ดีของการสอน
ด้านวิชาชีพ ศิลปะ 
การออกแบบและ
เทคโนโลยีศิลป์ เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการ
สอนนักศึกษาเรียน
วิดีโอ สร้างสรรค์
ร่วมกับชุมชนล้านนา  
ชุมชนควรค่าม้า  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
การฉายภาพยนตร์ 
VDO Mapping 
เทศกาล Art Fest 
กิ๋นหอมต๋อมม่วน วันท่ี 
8-9 ธันวาคม 2561 
เป็นการเรียนรู้นอก
สถานท่ีร่วมกับชุมชน 
บูรณาการเรียนการ
สอนร่วมกับรายวิชา
สื่อศิลปะ 
Experimental Film 
and Video Art  
(อ.อนุสรณ์ คาบเพชร) 

(5.1.5.04) 
 

- เพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลีย่น 
วิธีการสอน 
กิจกรรม การ
ประเมินผล 
เพื่อหา
แนวทาง
ปฏิบัติที่ด ี

- บุคลากรสายสอน 
ตัวแทนจาก 8 
หลักสตูร จ านวน 20 
คน ร่วมแบ่งปัน 
แลกเปลีย่นและหา
ข้อสรุปแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
วิธีการสอน การจดั
กิจกรรมและการ
ประเมินผลที่ด ี
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ (KS) 

เหตุผลความ
จ าเป็น 

ผลด าเนินการ การจัดการ
ความรู้  

ในปกีารศึกษา 2561 
(KA) 

- การผลิต
งานวิจัย 
และงาน
สร้างสรรค ์

- สร้าง
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ที่
น าไปใช้
ประโยชน์หรือ
เป็นองค์
ความรู้ใหม่
และมรีะดับ
น้ าหนัก
ผลงานท่ี
ตีพิมพ์เวที
ระดับชาติ 
นานาชาติ 
 

- จ านวน
งานวิจัย 
งาน
สร้างสรรค์ที่
น าไปใช้
ประโยชน์
หรือเป็น
องค์ความรู้
ใหม่และมี
ระดับ
น้ าหนัก
ผลงานท่ี
ตีพิมพ์เวที
ระดับชาติ 
และ
นานาชาติมี
จ านวน
เพิ่มขึ้น 
 

โครงการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่)  
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  
บุคลากรสาย
วิชาการของคณะ
เข้าร่วมรบัการ
อบรมจ านวน 12 
คน วันท่ี 4-8 
มิถุนายน 62 
(5.1.5.05) 
 

- ผลงานวิจัย
ของ
บุคลากรใน
คณะมีน้อย 
ส่งผลต่อ
การท า
ต าแหน่ง
ทางวิชาการ
และ
งบประมาณ
สนับสนุน
การท าวิจัย
ไม่ได้ตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 
 

บุคลากรสายสอน ตัวแทนจาก 
8 หลักสูตร จ านวน 20 คน 
ร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและหา
ข้อสรุปงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
หรือเป็นองค์ความรู้ใหม่และมี
ระดับน้ าหนักผลงานท่ีตีพิมพ์
เวทีระดับชาติ นานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ า 

 

 

เมื่อการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ ในที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ (5.1-5-06) โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ให้มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีและวางแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2562 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.arts.rmutl.ac.th และได้สร้างกลุ่มทาง facebook ทางไลน์  เนื่องจากมีข้อดีคือเป็นแหล่งจัดเก็บที่เป็น
ระบบ เป็นช่องทางที่สามารถสืบค้นได้สะดวกทั้งอาจารย์และนักศึกษา และสามารถน าความรู้มาต่อยอดได้ ใน
ประเด็นการเรียนการสอน คือบุคลากรได้ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสอนการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลที่ดี และในประเด็นการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครง
ร่างวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ ผลที่ตามมาคือได้รับงบประมาณสนุนในการท าวิจัยจากภายในและ
ภายนอกเพ่ิมขึ้น ส่งผลไปถึง การน าเทคนิคการเขียนและการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอก าหนด

http://www.arts.rmutl.ac.th/
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ต าแหน่งทางวิชาการ มาจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอพิจารณาก าหนดต าแหน่งท าให้เกิดการพัฒนาความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือน าไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบต ารา หนังสือ 
ผลงานวิจัย หรือบทความประเภทต่างๆ   
 
5.1-5-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  (KM) ปีการศึกษา 2561 
5.1-5-02   ประเด็นการจัดการองค์ความรู้ คณะศิลปะกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศีกษา 2561 
5.1-5-03   แบบสรุปรายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1-5-04   ประเด็นการเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกับชุมชนควรค่าม้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บูรณาการเรียนการ

สอนร่วมกับรายวิชาสื่อศิลปะ Experimental Film and Video Art  
5.1-5-05   หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  
5.1-5-06   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง ผลการด าเนินกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้ 
 
 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยได้ท า
การรวบรวมข้อมูลจากการเสนอซ่ึงผ่านการพิจารณากลั่นกรองของแต่ละหลักสูตร ของทุกสาขา ดังนี้  
 คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 (5.1-6-01)  และ
แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 (5.1-6-02) โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีจิตส านึกรักองค์กร มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นรูปธรรมและชอบธรรม  คณะฯ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีศักยภาพและ
ความก้าวหน้าตามสายงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ เพ่ือให้มี
คุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ สร้างแรงกระตุ้นให้
บุคลากรทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมด้านการปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสั่งสมความเชี่ยวชาญและ
พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการท างาน  (5.1-6-03 ) 
 ทั้งนี้ การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวบรวมและ
ทบทวนข้อมูลโดยส่งให้แต่ละสาขาพิจารณา คณะฯ จึงสรุปข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
( 5.1-6-04) และผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. คณะฯ ได้จัดท ารายละเอียดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปี 2562 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 2562-2566 (5.1-6-06) 

และมีการส ารวจความประสงค์ของบุคลากรสายวิชาการทุกสาขา (ประเภทข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ในการขอลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 โดยมี
การแนบข้อมูลแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต่อ การขอรับการจัดสรร
ทุนการศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบัติ( 5.1-6-07) โดยคณะมีการน ารายชื่อผู้ประสงค์ศึกษา
ต่อ เสนอรายชื่อน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 (5.1-6-08) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอไปยังกองบริหารงานบุคคล 
มทร.ล้านนา ด าเนินการพิจารณาต่อไป (5.1-6-09)  คณะฯ ได้มีการสนับสนุนและมีการติดตาม
ผลการเรียนของบุคลากรที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อ ให้รายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
ตลอดจนติดตามผลความก้าวหน้าการเรียนของผู้ที่กลับเข้ารับราชการโดยที่ยังไม่จบการศึกษา 
(5.1.6.10) รวมทั้งผลักดันให้บุคลากรได้พัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้นให้เพ่ิมขึ้นในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง 

- คณะฯ ได้มีการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท าผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น 
ในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564  (5.1-6-11) และได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ (ผศ. ,รศ.) โดยกองบริหารงานบุคคล มทร.
ล้านนา เป็นผู้จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2562  โดยได้แจ้งให้แต่ละหลักสูตร/สาขา 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 31 คน (5.1-6-12)  คณะได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ร้อยละคณาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นร้อยละ 30  แต่ได้ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 24 
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีบุคลากรได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์)จ านวน 10 คน และรองศาสตราจารย์จ านวน 1 คน  (5.1-6-13)  มีบุคลากรได้
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) จ านวน 9 คน มีบุคลากรได้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  (รองศาสตราจารย์) จ านวน 1 คน และอยู่ระหว่างประเมินผล
การสอนและประเมินผลงานทางวิชาการจ านวน 12 คน (5.1.6-14) ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการ
ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยการจัดโครงการส่งเสริม
การจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือผลักดันบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ( 5.1-6-
15) และจะท าการก ากับติดตามและผลักดันให้บุคลากรเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมขึ้น
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ในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายนอกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่   

- คณะฯ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุลากรรายบุคคล IDP สายวิชาการและสายสนับสนุน ในปี
การศึกษา 2561  โดยมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมายให้แต่ละหลักสูตร/ สาขา ด าเนินการ
ตามแผนดังกล่าว พร้อมทั้งมีการติดตามผล เพ่ือน าแผนดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ( 5.1-6-16)  

- คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่างๆ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของคณะฯ ผ่านการฝึกอบรมหรือดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ของทุกหลักสูตรและทุกสาขา โดยมีงบประมาณในการสนับสนุน รายละ 
6,000 บาท   (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 ได้ผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้จัดท ามีความเข้าใจเห็นความส าคัญและสามารถจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยมี
บุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าคู่มือ วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อีกทั้งสนับสนุนให้เข้า รับการ
ฝึกอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามสายงาน (5.1-6-19) 

- บุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะมีความรู้ความสามารถจัดท า
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการบนระบบออนไลน์ และมีการพัฒนาระบบให้ 
ทันสมัย ใช้ง่าย และเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้  (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 2562 
5.1-6-02   แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 
5.1-6-03   สรุปรายงานโครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
5.1-6-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 พฤษจิกายน 2561 
5.1-6-05   บันทึกข้อความเรื่อง ส่งข้อมูลความต้องการในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
5.1-6-06   แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 
5.1-6-07   บันทึกข้อความ เรื่อง การส ารวจผู้ประสงค์ศึกษาต่อของข้าราชการและ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2561 

5.1-6-08   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
5.1-6-09   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
5.1-6-10   แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการท าผลงานวิชาการ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 
5.1-6-11   ค าสั่งที่ 421/2562  เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
5.1-6-12   ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 9 ราย และรองศาสตราจารย์ 1 ราย 
5.1-6-13   สรุปรายชื่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-6-14   ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือผลักดันบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย                   
                     ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
5.1-6-15   แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการฝังตัว 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 
5.1-6-16   บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
5.1-6-17   สรุปรายการเข้าร่วมอบรม /ประชุม/สัมมนา /โครงการสายวิชาการ 
5.1-6-18   บันทึกข้อความ ศธ0583.05/ว.416  เรื่อง แจ้งให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561  
  ผ่านระบบ On line 
5.1-6-19   สรุปรายการเข้าร่วมอบรม /ประชุม/สัมมนา /โครงการสายสนับสนุน 
5.1-6-20   บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา 
  บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 ในปีการศึกษา 2561  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 2561 มีหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายใน 
จ านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และเมื่อได้รับผล
การประเมินแล้วทุกหลักสูตรต้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงให้เห็นผลในปีการศึกษา 2562 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด าเนินการประกันคุณภาพใน 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 2560  (5.1-7-02) จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 และกรอบระยะเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (5.1-7-03) 

1.3 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานในระดับคณะที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยึดถือและใช้ร่วมกัน   (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 1/2562  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และมีการชี้แจงให้ทุกสาขา 
ทุกหลักสูตรในคณะได้ด 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 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม (5.1-7-07) 
        นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพแก่
บุคลากรภายในคณะ  (5.1-7-08) 
 
     2. การตรวจสอบคุณภาพ   การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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   2.1 คณะฯ ได้ก าหนดจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะ และมอบให้
งานประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะในภาคการศึกษาที่ 1/2561 
และภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ดังนี้ 
  - การติดตามภาคการศึกษาที่ 1/2561 จากการติดตามผลดังกล่าว ระดับหลักสูตร ทั้ง 9 
หลักสูตร ได้รายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะครบทั้ง 9 หลักสูตร ส่วนระดับคณะได้รายงานครบทุก
องค์ประกอบ ได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
29  พฤศจิกายน 2561 มติที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามแนวทางการก ากับติดตามผลการด าเนินงานพร้อม
ทั้งมอบงานประกันคุณภาพคณะ ให้มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงานโดยให้หน่วยงาน
ปฏิบัติเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ  (5.1-7-09) 
  - การติดตามภาคการศึกษาที่ 2/2561 จากการติดตามผลดังกล่าว ระดับคณะได้รายงานครบ
ทุกองค์ประกอบ ส่วนระดับหลักสูตร ทั้ง 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่รายงานผ่านคณะ จ านวน 7 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรทัศนศิลป์, หลักสูตรออกแบบสื่อสาร, หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม, หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ
, หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรเซรามิก และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 
ยกเว้น 2 หลักสูตรที่ยังไม่ได้รายงานผ่านคณะ คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน  
ได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5 – 3/2562  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2562  มติที่ประชุมให้หลักสูตรที่ยังไม่ได้น าส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลในการส่งล่าช้าและแนวทางแก้ไขมายังคณะเพ่ือสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในภาพรวม  (5.1-7-10) 
  2.2 การก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกงาน โดย
หน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ และรายงานต่อผู้บริหาร
ทราบ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง  
นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนประกันของงานแต่ละงานและ
ระดับหลักสูตรด้วย   
   2.3 นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ยังได้จัดกิจกรรมวิพากษ์ (ร่าง)รายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562  ณ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ได้รับทราบผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นส าหรับการปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อไป 
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 3. การประเมินคุณภาพ  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตลอดจนด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะโดยเชิญผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ (5.1-7-11) ในการนี้คณะได้ด าเนินงานตาม
ก าหนดการดังกล่าว คือ   
     3.1 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร เมื่อวันที่ 27 – 31 
พฤษภาคม 2562  ได้แก่  

- วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสิ่งทอและ
เครื่องประดับ 

- วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และหลักสูตรเซรามิก 
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  หลักสูตรทัศนศิลป์ 
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และ

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม และหลักสูตรออกแบบ

สื่อสาร 
ได้ผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี  จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปานกลาง จ านวน 4 หลักสูตร ได้น าผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพ่ือพิจารณาผลการประเมินพร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงต่อไป (5.1-7-12) และได้น าผลการประเมินเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น รายงานต่อผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    3.2 คณะได้ด าเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. เพ่ือพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปปฏิบัติตามกระบวนการคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
5.1-7-01   ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-02   แผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2560 
5.1-7-03   แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-04   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
5.1-7-05   ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตรและ 
  ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-06   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  
  2561 
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5.1-7-07   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 
5.1-7-08   สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร  

(มคอ.7)  ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-09   รายงานการประชุม ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
5.1-7-10   รายงานการประชุม ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน  ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
5.1-7-11   ก าหนดการตรวจประเมินฯ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7-12   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 7 – 5/2562  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

 
เป้าหมาย 2561 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  1/2562  เมื่อวันที่  29 
พฤศจิกายน  2561 และมีการชี้แจงให้ทุกสาขา ทุกหลักสูตรในคณะได้ด าเนินงานตามนโยบายของคณะ (5.2-1-
04) ทั้งนี้ยังได้จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง (5.2-1-05) และสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามที่
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การเป็นผู้
ประเมินฯ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของหลักสูตรได้เข้าร่วม
การอบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นโดยเชิญผู้ เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นแนวทางเดียวกัน    

3. ส่วนกลไกส าคัญในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท าหน้าที่ก ากับและติดตาม

mailto:lsitthiroj@gmail.com
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การด าเนินงานของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีด้านวิชาการ
และกิจการนักศึกษา (5.2-1-06)  โดยได้ท าหนังสือติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรของภาคเรียนที่ 1/2561, 2/2561 และมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการที่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน
จาก สกอ. ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่  27 – 31  พฤษภาคม 2562  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนา 
 
5.2-1-01   มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน : ระบบและกลไกในการก ากับการประกันคุณภาพระดับ 
  หลักสูตร  ปีการศึกษา 2561 

5.2-1-02   แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2-1-03   แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร 
5.2-1-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
5.2-1-05 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7)   
5.2-1-06   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 คณะฯ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ตามค าสั่งที่ 
075/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนิน งานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยท าหน้าที่ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งก ากับให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  (5.2-1-06)  โดยมีการติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 2 รอบ  ดังนี้ 

1.  ท าหนังสือติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (5.2 -2-01)  
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าผลการด าเนินงานฯ  ส่งมายังคณะ ทั้งภาคการศึกษาที่ 1/2561 
และ 2/2561 ได้ผลสรุป คือ 

  - จากการก ากับติดตาม ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (5.2-2-02) 
ได้รับรายงานผลการด าเนินงานครบทั้ง 9 หลักสูตร  ได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2561 มติที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานและมอบงานประกันคุณภาพคณะ ให้มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน  (5.2-
2-03) 

 - จากการก ากับติดตาม ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 (5.2-2-04) 
ได้รับรายงาน จ านวน 7 หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน  ได้น าผล
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การติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5-3/2562  เมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน 
2562  มติที่ประชุมให้หลักสูตรที่ยังไม่ได้น าส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลในการส่งล่าช้าและแนวทางแก้ไขมายังคณะ เพ่ือสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานในภาพรวม  (5.2-2-05) 

2. ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รับผิดชอบและ
ก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด และการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การจัดท ารายงาน  มคอ.3-7 ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรเพ่ือน าผลการด าเนินงาน
หลักสูตรไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
5.2-2-01   หนังสือติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษา 
  ที่ 1/2561  และ 2/2561 
5.2-2-02   ผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  
  2561 
5.2-2-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2562  เรื่อง ผลการติดตามการ 
  ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา  
  1/2561 
5.2-2-04   ผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา  
  2561 
5.2-2-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5 – 3/2562  เรื่อง ผลการติดตามการ 
  ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา  
  2/2561 
 
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  ตลอดปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 

1.  การก ากับมาตรฐาน : บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จัดท าแผนพัฒนาของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2558  (5.2-3-01) ก ากับให้มีการจัดท าแบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  (5.2-3-02) ได้น าคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนกรณีอาจารย์พิเศษมาเป็น
เกณฑ์ในการจ้างอาจารย์พิเศษในปีการศึกษา 2561  และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จ านวน 2 หลักสูตรเพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้
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ความเห็นชอบ  (5.2-3-03)  รวมทั้งจัดท าโครงการและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด  
   2.  บัณฑิต : จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการออกไปท างานจริง (5.2-3-04) รวมทั้งจัดให้มีการอบรมบัณฑิตและศิษย์เก่าเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สู่กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยใหม่ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการท างาน (5.2-3-05) เพ่ือสร้างเสริมโอกาสการมีงานท าให้แก่บัณฑิต และคณะ
ร่วมกับหลักสูตรจัดท าแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของทุก
หลักสูตร 

3.  นักศึกษา : ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะและจัดสรรให้ทุก
หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 
2561 คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  (5.2-3-06) 
   4.  อาจารย์ : บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ และคณะได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
โครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ในการนี้อาจารย์ที่
เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาจัดท าขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีรายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 12 
ราย และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5 ราย ซึ่งมีผลต่อร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น (5.2-3-07)   ได้สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย น าเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (5.2-3-08) เป็นต้น 

 การส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  (5.2-3-09) เช่น  
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7)  ประจ าปี

การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ วันที่ 8 

มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา 
- ประชุมการพัฒนากรอบการวิจัย วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรมแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างและสาระรายวิชาของหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  จัดสรรงบประมาณจ้างอาจารย์
พิเศษเพ่ือสอนในหลักสูตรต่างๆ  รวมทั้งจัดซื้อวัสดุฝึกให้แก่นักศึกษา  การจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการส าหรับหลักสูตร โดยมอบหมายให้หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้งบประมาณของ
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ   
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ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัยสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขานั้นๆ  
จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์  หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์  และหลักสูตรเซรามิก  (5.2-3-10) 
   6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา โดยมี
การวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ตลอดจนแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการด าเนินการจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  
(5.2-3-11) 

รายการงบลงทุนครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัตพิื้นฐานด้านเซรามิก ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1 ชุด 3,500,000 

2 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการผลติสื่อกราฟฟิก ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1 ชุด 2,900,000 

3 ครุภณัฑ์ศูนยส์นับสนุนการเรียนรูด้้านศิลปะและการ
ออกแบบ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

1 ชุด 1,500,000 

 

รายการงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียน ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1 รายการ 2,000,000 

 

รายการงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุก
หลักสตูร 

200,000 
2 ค่าจ้างเหมาบริการ 782,000 

 

รายการวัสดุฝึก งบประมาณแผ่นดิน 
ล าดับ หลักสูตร งบประมาณ 

1 ทัศนศิลป ์ 193,800 
2 ออกแบบอุตสาหกรรม 394,070 
3 ออกแบบสื่อสาร 397,670 
4 สิ่งทอและเครื่องประดบั 329,630 
5 เซรามิก 156,140 
6 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 344,510 
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ล าดับ หลักสูตร งบประมาณ 
7 สถาปัตยกรรม 768,320 
8 สถาปัตยกรรมภายใน 408,940 
9 ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 10,800 

 
 นอกจากนี้คณะได้สนับสนุนการให้บริการเอกสารเชิงวิชาการทั้งในด้านเอกสารต ารา เอกสารบทความ
อิเล็คทรอนิกส์ ที่มีความจ าเป็นกับหลักสูตรโดยนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในห้องสมุดของคณะและ
ห้องค้นคว้าของสาขาสถาปัตยกรรม  ทั้งนี้คณะได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
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   เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
5.2-3-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5 – 3/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  
  เรื่องการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 
5.2-3-03 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  จ านวน  2 หลักสูตร   
5.2-3-04   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2-3-05   โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
  ควบคุม 
5.2-3-06   โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ประจ าปี ประเด็นนักศึกษา 
5.2-3-07   เอกสารแสดงรายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2-3-08 แบบสรุปงบประมาณวิจัย และงบน าเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ประจ าปีงบประมาณ  
  2562   
5.2-3-09 ค าสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการลอก 
  เลียนผลงานทางวิชาการ 
5.2-3-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2 – 7/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  
  2561 เรื่องพิจารณาร่างหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
5.2-3-11   งบประมาณท่ีคณะจัดสรรเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
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 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
   คณะฯ   มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรที่มีค าสั่งแต่งตั้งขึ้นตามเกณฑ์ของ สกอ.  ระหว่างวันที่ 27 - 31  พฤษภาคม 2562  ได้ผล
การประเมิน ดังนี้  (5.2-4-01) 
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

1) สถ.บ.สถาปัตยกรรม ผ่าน 2.49  คะแนน  
2) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน 2.84  คะแนน  
3) ศล.บ.ทัศนศิลป์ ผ่าน 3.37  คะแนน  
4) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ผ่าน 2.81  คะแนน  
5) ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ผ่าน 3.09  คะแนน  
6) ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ผ่าน 3.04  คะแนน  
7) ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่าน 3.06  คะแนน  
8) ทล.บ.เซรามิก ผ่าน 3.09  คะแนน  
9) ศป.ม.ศิลปะและออกแบบสร้างสรรค์ ผ่าน 2.71  คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  26.50 คะแนน  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9  หลักสูตร  

คะแนนที่ได ้ 2.94  
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 แยกรายละเอียดตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

มาตรฐานตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
การ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ปี 
2558) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน - 

 ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

        - 

 ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

        - 

 ข้อ 3 คุณสมบัตอิาจารย์ประจ 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
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

 

 
ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

- 

 
ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

 

 
ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 
ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 
ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- - - - - - - -  

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 4.23 4.31 4.28 4.36 4.13 4.19 4.13 - 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 

3.33 3.85 3.56 3.52 3.54 3.57 3.57 3.75 - 

2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ปริญญาโท) 

เฉพาะระดับปริญญาโท 1.67 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 3.67 4.04 3.94 3.90 3.95 3.85 3.88 3.94 1.67 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 2.67 2.33 3.00 2.33 2.33 2.67 2.67 2.67 2.67 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 0.56 2.78 5.00 1.67 3.33 2.78 5.00 3.33 3.83 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4 1.52 2.59 3.33 1.89 2.78 2.26 3.00 3.11 2.94 
 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5 2.63 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.25 3.00 
 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)  2.49 2.84 3.37 2.81 3.09 3.04 3.06 3.09 2.71 

ระดับคุณภาพ ปาน 
กลาง 

ปาน
กลาง 

ดี 
 

ปาน
กลาง 

ดี ดี ดี ดี ปาน
กลาง 

 
  และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 7 – 5/2562  เมื่อวันที่ 1 

เดือนกรกฎาคม 2562  เพ่ือพิจารณาและน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้คุณภาพดีข้ึน 
 
5.2-4-01   สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561   

จ านวน 9 หลักสูตร 
5.2-4-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7 – 5/2562  เมื่อวันที่ 1  

เดือนกรกฎาคม 2562 
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 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่  24 – 
28  พฤษภาคม 25621  ได้น าผลการประเมินฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  (5.2-5-01) ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ปีการศึกษา 2560 

ผลการปรับปรุงจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
ปีการศึกษา 2561 

1.  ควรน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมิน 
ทั้ง 9 หลักสูตร ให้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  และ
รายงานคณะกรรมการประจ าคณะทราบในคราวต่อไป 

1. ทุกหลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตร ได้น าข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโดยมี
โครงการ/หรือกิจกรรมที่ด าเนินการในปีการศึกษา 
2561 ทุกตัวบ่งชี้  (5.2-1-03) 
และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  
(5.2-5-02) 

2. ควรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้
ต่อเนื่องภายในปีการศึกษานั้น และพร้อมในการตรวจ
มิใช่ท าเล่มภายในเดือนสุดท้ายที่จะตรวจ 

1. คณะฯ โดยคณ ะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้มีการ
ติดตามให้ทุกหลักสูตรรายงานความก้าวหน้าของการ
จัดท า มคอ.7 ทุกภาคการศึกษา และมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้การ
ด าเนินงานทุกหลักสูตรมีแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  โดยมีคะแนนผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ปีการศึกษา 2560 

ผลการปรับปรุงจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
ปีการศึกษา 2561 

3. ในตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่เป็นเชิงปริมาณควรน า 
ตัวเลขที่ได้จากผลการส ารวจมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและ 
แนวทางในการแก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ
ควรท าให้ครบตามกระบวนการ PDCA 

1. คณะฯ ก ากับให้ทุกหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์ถึงผล
การประเมินเชิงปริมาณ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงที่มา
และปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 
น าผลการส ารวจที่ได้มาศึกษาและหาวิธีการแก้ปัญหา 
2. คณะฯ ก ากับให้ทุกหลักสูตรได้ด าเนินการ โดยมี
ระบบและกลไก ได้น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ มีการ
ประเมินกระบวนการ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน และมีผลจากการปรับปรุงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4. ควรให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรู้ถึงบทบาทและหน้าที่
ตนเองในการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจน 

1. คณ ะฯ  ได้ ด า เนิ น การจั ดกิ จกรรมอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการให้ความรู้ตั วบ่ งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความ
เข้าใจและบทบาทของตนเองให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2. ให้ทุกหลักสูตรมีการทบทวนแนวทางการบริหารการ
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ .ศ .  2 5 5 8  แ ล ะ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
3. คณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.
7) ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 – 24 เมษายน 
2562  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
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ในปีการศึกษา 2561  ได้น าผลการประเมินจากการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่  27 – 31   
พฤษภาคม 2562  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (5.2-4-02)  
มีข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

1.   ให้คณะเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่องของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต าแหน่ง
ทางวิชาการและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ควรวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ความเชี่ยวชาญของบัณฑิตตามหลักสูตรที่ก าหนดที่จ าเป็นต้องมี 
และน ามาระบุในเนื้อหาสาระของรายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความโดดเด่นตามศาสตร์ของตน 

3. ให้คณะพิจารณาหลักสูตรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อให้เป็นต้นแบบในการด าเนินงาน
ส าหรับปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

  ในการนี้ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอต่อคณะกรรมการก ากับติดตามการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือน าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ให้มีคุณภาพดีข้ึนต่อไป 
 
5.2-5-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
5.2-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 
 
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 คณะรับการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 27 - 31  พฤษภาคม 2562  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 2561 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 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  จากผลการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561  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 
 

26.50 
= 2.94 คะแนน 

 

ไม่บรรล ุ 2.94  คะแนน 
9 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
16 

 

11 X 100 = 8.46 % 
 

ไม่บรรล ุ 1.06  คะแนน 
130 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
30 

 

40 X100 = 30.77 % 
 

ไม่บรรล ุ 2.56 คะแนน 
130 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

น้อยกว่า
หรือ

เทา่กับ 
0 

 กลุ่ม 1  (629.51/71)  = 8.87 
           (8.87-20)/20x100  = -55.65 
กลุ่ม 2  (254.55/22)  = 11.57 
           (11.57-15)/15x100  = -22.87 
กลุ่ม 3  (459.84/36) = 12.77 
           (12.77-8)/8x100  = 59.63 

 
 

ไม่บรรล ุ
3.33 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)  

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)  

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.32 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

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 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์

สังคมฯ  
25,000 
วิทย์ 
60,000 

 654,630   = 
    21 
6,362,510 = 
    106 

 

31,172.86 
 
60,023.68 
 

 
 

บรรล ุ

 
 

5.00 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม  
ร้อยละ 
20 

21 
21 

X 100 = 
 

100% 
 

 
 

บรรล ุ

 
 

4.23 คะแนน 

 วิทย์  
ร้อยละ 
20 

   22.6 
109 

X 100 = 
 
20.73% 

 

  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.73 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 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 

 
 

6 ข้อ 

 
 

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 

 
 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่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 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.32 5.00 2.94 3.32 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.23 4.74 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     ดี 
ผลการประเมิน 2.99 5.00 3.59 4.16  

พอใช้ ดีมาก ดี 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 าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

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. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวชิาการอย่างเปน็ระบบ 

3. ผู้บริหารควรวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต เพื่อให้มีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปกีารศึกษา 2561 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด - 
2 - ---ระดับปริญญาตร ี 8 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท 1 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 
7 จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญาตร ี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา - 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,561 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ - 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 8 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง - 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - 
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  13 
21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 106 
22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  11 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ - 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 9 
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 74 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 4 
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 28 
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา - 
40 - - --ระดับปริญญาตร ี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท 39 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 6 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 21 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 19 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร - 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
28 

52 - - --บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

1 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร - 
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
2 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 2 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน - 
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  9 
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- 

70 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 360 
71 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 328 
72 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 206 
73 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 22 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 9 
75 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
76 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท - 
78 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 4.26 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
- 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 3 
84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันท่ีออกประกาศ 

- 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 
87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

- 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
- 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) - 
97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
- 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันท่ีออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 
102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศใหท้ราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานาน
ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

- 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
- 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) - 
112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร - 
113 - ---ระดับอนุปริญญา - 
114 - ---ระดับปริญญาตร ี 1,337.9 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญาโท 6 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญาเอก - 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน - 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน - 
124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,362,510 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 654,630 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 
128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 106 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 21 
131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 
132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 
137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  - 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
139 จ านวนนกัวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
- 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 
145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 
147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
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150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
151 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที ่2 
- 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
158 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
175 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
176 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
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177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - 
180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
- 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
195 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 
196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
199 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ - 
200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
203 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
207 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 
208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
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210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
211 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 
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