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ค ำน ำ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  ด้วยการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเองและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  คณะฯ มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยมีปณิธานที่ยืนหยัดสร้างให้การศึกษา การท างานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในศาสตร์ของศิลปะบริสุทธิ์ ศิลปะประยุกต์ และสถาปัตยกรรม 
อย่างมีคุณภาพ 

 ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เล่มนี้เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 17  มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2563  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยด าเนินการประเมินตนเองด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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ส่วนที ่1 ส่วนน ำ  
 1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบง่ช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

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

ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพ ระดับคณะ 
วิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

  รายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
ข้อมูลทั่วไปของคณะ  
 ปรัชญำ     นวัตกรรมทางด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชน 
 วิสัยทัศน์ 
  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: รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
- ภูมิปัญญาล้านนา: ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม สถาปัตยกรรมแห่งภูมิปัญญา

ล้านนา 
- 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 การออกแบบและสถาปัตยกรรม อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าไปบูรณาการกับวิชาชีพ 

5. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 

 

  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 ด้วยการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นต้นมา เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเองและเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  คณะฯ มีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยมี
ปณิธานที่ยืนหยัดสร้างให้การศึกษา การท างานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในศาสตร์ของศิลปะบริสุทธิ์ ศิลปะประยุกต์ และสถาปัตยกรรม อย่างมีคุณภาพ 
ดังนี้ 
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 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมการท าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(สกอ.) ก าหนดแผนในการปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ที่เปิดสอน มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินคุณภาพการสอน มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการสอนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามต้องการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาตามที่ก าหนด   มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้ง่ายและทั่วถึง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้
เพ่ิมเติมแก่ศิษย์เก่า  

ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอาจารย์ผู้สนใจท างานวิจัยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จุดแข็งของคณะ 

คือ ศาสตร์ที่เป็นศิลปกรรม การออกแบบการสร้างสรรค์ และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่ ที่เน้นการเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม  งานวิจัยที่เป็นงบประมาณภายในจึงสามารถสอด
รับกับการพัฒนาท้องถิ่น  อีกทั้งทางคณะยังมีงานสร้างสรรค์ ทางศิลปกรรมที่สามารถเทียบเคียงกับงานวิจัยเป็น
จ านวนมาก  ท าให้มีความเข็มแข็งในงานดังกล่าว 
 มีงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่เป็นงานเฉพาะตน จึงท าให้สามารถสร้างความต่อเนื่องในระดับชาติและ
นานาชาติได้ตลอดทุกปี 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ใช้การจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการ 
งานจัดการความรู้ ทิศทางมุ่งประเด็นไปที่ ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์   

ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีทุนทางความรู้ บุคลากร ภูมิปัญญา ในการสนับสนุนสังคม 

ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ในงานศิลปะหัตกรรม งานสินค้าชุมชน OTOP มาหลายปีจนเป็นที่รู้จักของสังคม  รวมทั้ง
จะใช้นักศึกษาไปเป็นผู้ช่วย อาจารย์ในการลงพ้ืนที่บริการวิชาการ เพ่ือสร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา    

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้กลไกกรรมการคณะ ในการพิจารณาวิเคราะห์ชุมชน และ
สร้างแผนบริการวิชาการมาจากสาขาวิชาขึ้นมาสู่เบื้องบน 

 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ/วัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการด าเนินการด้านศิลปะ/ วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรที่มีความ
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เชี่ยวชาญในทางวิชาการและปฏิบัติงานท านุบ ารุงศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีเครือข่ายและ
ระบบกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะ/วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตลอดจนมีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามล าดับขั้น ด าเนินงานตามกรอบภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนดสู่การปฏิบัติ 
ของรองคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร 

ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีระเบียบและกฎเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้
เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ทุกหน่วยงานภายในคณะ มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี มีการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ใหม่
ของ สกอ. มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ และมีการถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพลงสู่สาขาและผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ให้ทุกสาขา หลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
และมีการตรวจประเมินเพ่ือสะท้อนให้เห็นคุณภาพในการจัดการศึกษาในแต่ละสาขา ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษา
น ากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ ในภาคเหนือ 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

องค์ประกอบ จ ำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.65 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  3 4.82 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  2 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.26 ดี 
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จุดเด่นและแนวทำงเสริม/ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
1. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา 
2. มีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรม 
3. มีโครงการ/กิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
4. ผู้บริหารคณะมีนโยบายการบริการเชิงรุกในหลายด้านซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คณาจารย์มีศักยภาพสูงในศาสตร์เฉพาะด้าน 
5. บุคลากรมีองค์ประกอบหลายรุ่น (อายุ) แต่ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างทีมงานให้มีการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการสร้างความร่วมมือเพ่ือเตรียมความพร้อมสหกิจให้มีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว ให้ทันกับความต้องการใช้ก าลังคนนักปฏิบัติของสถานประกอบการ 
2. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3. พิจารณาเพิ่มรายวิชาหรือการอบรมเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร 
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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 าคณ ะศิลปกรรม 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. ปรัชญำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ปรัชญำ 

  “นวัตกรรมทางด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชน” 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งาน 
 สร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

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

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ : ทุกหลักสูตร มีการด าเนินงาน WIL ภายในปี 2566 
- บูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ : รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
- ภูมิปัญญาล้านนา : ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม สถาปัตยกรรมแห่งภูมิปัญญา

ล้านนา 
- พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : Social Lab พัฒนาท้องถิ่น ผู้เรียน ผู้สอน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ที่มีสมรรถนะ

วิชาชีพหรือเป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ มีระดับน้ าหนักผลงานอยู่ใน
เกณฑ์ดี เป็นผลงานระดับชาติ นานาชาติ มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ 

3. พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าไปบูรณาการ
กับวิชาชีพ 

5. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
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3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
3.1 โครงสร้ำงองค์กร 

1) สาขาศิลปกรรม 
1.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

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

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 
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4) สาขาสถาปัตยกรรม 
4.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

(หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ.) 
4.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

(หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ.) 
 
ส ำนักงำนคณบดี 

1. กลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
1.1 งานวิชาการ 
1.2 งานกิจการนักศึกษา 

 
 2. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 

2.1 งานวิจัย 
2.2 งานบริการวิชาการ 

 
 3. กลุ่มงานบริหารและกิจการพิเศษ 

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

ด้านกิจการนักศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ด้านวิชาการ

ประธานท่ีปรึกษา คณะกรรมการประจ าคณะ

คณบดี

ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

หัวหน้างาน
ยกระดับชุมชน

รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษารองคณบดีด้านบริหาร

ด้านวิชาการ

ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้างาน
วิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าศูนย์ DSS

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านการจดัต้ังคณะสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจยัและบริการวิชาการ

หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์และแนะแนว

หัวหน้างาน
งานส่ือสารสนเทศ

หัวหน้างาน
งานอาคารสถานท่ี

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา

 
 

 
4. รำยช่ือผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  

4.1 รำยช่ือผู้บริหำร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   นายนที   สัมปุรณะพันธ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโรจน ์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
   รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  หล้าสมศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
   นายดุสิต  ทองเปรมจิตต์   หัวหน้าสาขาการออกแบบ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  จุติสีมา หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  วิชัยกุล  หัวหน้าสาขาศิลปกรรม 
       ดร.กนกวรรณ  คชสีห์   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 
ปรญิญาตร ี 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 304 - 304 
2 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 152 - 152 
3 เซรามิก 64 - 64 
4 ออกแบบสื่อสาร 165 - 165 
5 ออกแบบอุตสาหกรรม 170 - 170 
6 สิ่งทอและเครื่องประดับ 115 - 115 
7 สถาปัตยกรรม 331 - 331 
8 สถาปัตยกรรมภายใน 191 - 191 
9 ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ - 4 4 

รวม 1,492 4 1,496 
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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 66 - 13 45 8 32 28 6 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 48 - - 45 3 38 10 - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 10 - - 10 - 10 - - - 

รวม 124 - 13 100 11 80 38 6 - 
 

 

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่  
8.1  งบประมำณ 

งบรายจ่าย / หมวดรายการ ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน ์ รวม 

1. งบบุคลากร      
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

เงินเดือน - อัตราเดิม บุคลากรฯ 32,428,500  32,428,500 
เงินเดือน - ค่าตอบแทนรายเดือน
ส าหรับข้าราชการ 

บุคลากรฯ 1,752,000  1,752,000 

เงินเดือน - เงินประจ าต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

บุคลากรฯ 1,819,200  1,819,200 

ค่าจ้างประจ า - อัตราเดิม บุคลากรฯ 258,800  258,800 
ค่าจ้างชั่วคราว บุคลากรฯ - 4,050,000 4,050,000 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ บุคลากรฯ 202,800  202,800 
2. งบด าเนินงาน     
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้

ราชการ 
วิทยาศาสตร์ฯ - 300,000 300,000 

ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บุคลากรฯ 9,000 168,900 177,900 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
(ลูกจ้าง+พนง.ราชการ) 

บุคลากรฯ - 7,906 7,906 

3. งบลงทุน -     
4. งบเงินอุดหนุน     
ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก และ 

ค่าพาหนะ 
วิทยาศาสตร์ฯ 868,500 - 868,500 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ฯ 70,157 - 70,157 
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน วิทยาศาสตร์ฯ 300,000 - 300,000 

วัสดุการศึกษา สังคมศาสตร์ 168,000 - 168,000 
วิทยาศาสตร์ฯ 2,331,000 - 2,331,000 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  บุคลากรฯ 18,461,600 36,923 18,498,523 
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งบรายจ่าย / หมวดรายการ ผลผลิต 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน ์ รวม 

5. งบรายจ่ายอื่น 
ค่าอบรมจริยธรรม วิทยาศาสตร์ฯ - 99,000 99,000 
พัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏบิัติการ วิทยาศาสตร์ฯ - 995,200 995,200 
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม ่ วิทยาศาสตร์ฯ - 330,000 330,000 
โครงการพัฒนาสาขาสถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ฯ - 2,616,400 2,616,400 
แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการ
สังคม 

วิทยาศาสตร์ฯ - 500,000 500,000 

แผนงานงานวิจัยภายนอก วิทยาศาสตร์ฯ - 500,000 500,000 
รวมงบประมาณ 58,669,556 9,604,329 68,273,885 

 

      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 
อค. 14 สาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับ

และอัญมณี 
16.30 23.50 383.05 4.00 1532.20 
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หมำยเลข
อำคำร 

ชื่ออำคำร 
กว้ำง 
(ม.) 

ยำว 
(ม.) 

รวม 
(ตร.ม) 

จ ำนวน
ชั้น 

รวมทั้งหมด 
(ตร.ม) 

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   
เอกลักษณ์คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 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 2561 
แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ 

กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

 1. การตั้งเป้าหมายจากผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 และผลการเรียนรู้ตาม
ฐานสมรรถนะรายปีให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม  

1. คณะฯ ด าเนินการให้ทุก
หลักสูตรจัดท าสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน
โดยสะท้อนเอกลักษณ์ และ
จุดเด่นของหลักสูตร 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัด
ประชุมเพ่ือก าหนดสมรรถนะรายปีท่ี
ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามปรัชญา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
อัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และสมรรถนะบัณฑิต 

หลักสูตรมีสมรรถนะ
รายป ี

9 หลักสูตร ตุลาคม 2562 หัวหน้าหลักสูตร รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 2. ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการ
สร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมความ
พร้อมสหกิจให้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ให้ทันกับความต้องการใช้
ก าลังคนนักปฏิบัติของสถาน
ประกอบการ 

1. วางระบบและกลไก พร้อม
ท้ังจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ด าเนินการสหกิจศึกษา 
2. สร้างความร่วมมือ (MOU.) 
กับหน่วยงานและสถาน
ประกอบการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
 

มีคู่มือท่ีใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานสห

กิจศึกษา 

1 ชุด พฤศจิกายน 
2562 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
สหกิจศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 3. ปรับรูปแบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้
ผู้สนใจทราบถึงข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอนและอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษาให้ 
สาธารณะชนทราบ 

1. ประสานงานกับส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.ล้านนา
เกี่ยวกับพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลทาง 
เวบไซต์ 
2. จัดเตรียมเน้ือหา ข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนและอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษาและ
รูปแบบแนวทางการ  

1. ปรับปรุงรูปแบบของการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

จ านวนช่องทางการ
สื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ 

3 ช่องทาง พฤศจิกายน 
2562 

งาน
ประชาสัมพันธ์

คณะ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

   ประชาสมัพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. เพิ่มช่องทางการติดต่อรับรู้
ข่าวสารกับบุคคลภายนอก
รวมทั้งศษิย์เก่า 

      

 4. พิจารณาเพิม่รายวิชาหรือการ
อบรมเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทุก
หลักสตูร 

1. อบรมความรูด้้านธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นักศึกษา  
2. เสริมสร้างโอกาสในการ
เป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นช่อง
ทางการประกอบอาชีพใหม่ 
ในยุค Thailand 4.0 & 
Internet of Things 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ด้านธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา 
บุคลากร และศิษยเ์ก่า 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้ากิจกรรม
ทั้งหมดมีความรู้ด้าน
ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 ธันวาคม 
2562 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี
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ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

1. ควรหาแนวทางในการสร้าง
ความเข้าใจการจัดท าตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการและ
แผนงานให้กับผู้ปฏิบตัิงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
และน า 
เสนอผลการประเมินความส าเร็จ
ของตัวช้ีวัดให้ผู้บริหารหาแนวทาง
ในการพัฒนาให้นักศึกษาเกิด
คุณภาพตามแผนพัฒนานักศึกษา
ได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนงาน
โครงการและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จทีส่อดคล้องและ
ต่อเนื่องกัน มีกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมที่ครบถ้วน
ตามหลัก PDCA 
 

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันให้กับบุคลากรทั้งอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้ากิจกรรม

ทั้งหมดมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 มีนาคม 
2563 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

1. คณะต้องเก็บรวบรวมข้อมลู 
และวิเคราะห์ข้อมลูในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร เช่น การวเิคราะห์
ความสามารถของบุคลากรใน
คณะฯ การตดิตามนักวจิัยเพื่อการ
ส่งงานวิจัย, การเบิกงบประมาณ
ตามงวดงานวิจัย, การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลงานและ
บทความ 

1. จัดเก็บข้อมูลและจ าแนก
ประเภทของข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารของ
คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์โดยตรง 

ระบบงานสารสนเทศ
เพื่อการบริการและ

ตัดสินใจ 

1 ระบบ พฤศจิกายน 
2562 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

 2. คณะต้องจัดและท ากิจกรรม
การสร้างขวัญก าลังใจและยกย่อง
อาจารย์นักวิจัยที่มผีลงานดีเด่นใน
ระดับ นักวิจัยหน้าใหม่, นักวิจัยรุน่
กลาง, นักวิจัยอาวุโส และงานอ่ืนๆ 
ที่ดีเด่นเกี่ยวข้อง เช่น ดีเด่นด้าน
การเรยีนการสอน, การวิจัย, การ
บริการวิชาการ, ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1. จัดท าป้ายประกาศ บุคคล
ที่ดีเด่นหรือไดร้ับรางวัลต่างๆ 
เผยแพร่นอกจากเว็บไซต์หรือ
เฟสบุ๊ค 
2. แนะน าตัวบุคคลดีเด่นใน
กิจกรรมของคณะ  

1. จัดพิมพ์ประกาศไวนิลบคุคลที่
ดีเด่นหรือไดร้ับรางวัลต่างๆ แสดง
ในหอศิลป์ฯ ของคณะ พร้อมทั้ง
มอบโล่ห์หรือเกียรติบตัรให้แก่ผู้ที่
เป็นตัวอย่างในด้านต่างๆ 
2. แนะน าตัวบุคคลดีเด่น วัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และงาน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปสีุดท้าย 

ภาคการศึกษา 2  ครั้ง ตุลาคม 
2562 และ 
กุมภาพันธ์ 

2563 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

3. คณะฯ จะต้องด าเนินการจัดท า
ระบบและกลไก การคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 
โดยด าเนินการในระดับคณะเอง 
เพื่อตอบรับการเพิ่มมูลค่า จัดท า
รายได้และการออกนอกระบบ 
 

1. จัดท าระบบในการ
คุ้มครองสิทธ์ิงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ให้เป็น
มาตรฐานและขั้นตอนการ
ท างาน 

1. จัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถจากภายนอก
มาให้รายละเอยีดทุกขั้นตอน 

มาตรฐานและ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1 
flowchat 

มกราคม 
2563 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

องค์ประกอบ
ที่ 3 

1. คณะต้องด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมในการตั้งเปา้หมายร่วมกับ
ชุมชน และด าเนินตามเปา้หมาย
ตัวช้ีวัดและการใช้ประโยชน์ตามที่
โครงการและชุมชนตั้งไว ้

1. คณะด าเนินการส ารวจ
และประชุมประชาคมเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ร่วมกับชุมชน เพื่อใช้ศาสตร์
ของคณะบริการวิชาการ โดย
ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ด้าน
การเรยีนการสอนและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

1. จัดประชุมประชาคมระหว่าง
ผู้รับผิดขอบโครงการและตัวแทน
ชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการและ
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ
สังคม 
 
 
 
 
 

กิจกรรมมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

ทุก
กิจกรรม 

ตุลาคม 
2562 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร

ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 
แนวทำงกำรปรับปรุง/

พัฒนำ 
กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 4 

1. คณะจะต้องด าเนินการตาม
ตัวช้ีวัด ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยการมีส่วนร่วม และ
ต้องออกแบบแบบประเมินใน
หลายๆ รูปแบบ เพื่อวัด
วัตถุประสงค์ของโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมบูรณาการกบั
พันธกิจอื่นๆ และความรู้ตาม
ศตวรรษที่ 21 ในระดับแผนของ
คณะและหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิงานและ
โครงการให้มคีวามชัดเจน
และท าการประเมินโครงการ
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของผู้รับผดิชอบ
โครงการความส าเร็จที่
สอดคล้องและต่อเนื่องกัน มี
กระบวนการด าเนินกิจกรรม
ที่ครบถ้วนตามหลัก PDCA 
3. สร้างความเข้าใจกับ
อาจารยผ์ู้สอนให้น ากิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณา
การกับการเรียนการสอนให้
ครอบคลมุทุกหลักสูตร 
 
 

1. จัดประชุมสร้างคาวามเข้าใจ
ร่วมกันให้กับบุคลากรทั้งอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 

ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้
เข้ากิจกรรมทั้งหมดมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
60 

มีนาคม 
2563 

งานศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดี
ด้าน 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2561 
แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ 

กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะได้น าแผนกลยุทธ์
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมาก าหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ควรตอบ
โจทย์ทิศทาง การพัฒนาของคณะได้
ชัดเจน ท าให้การสะท้อนภาพการพัฒนา
ของคณะเห็นภาพจุดมุ่งหมายเด่นชัด 
 
 
 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ 
โดยการพิจารณาตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ชัดเจน 
ให้เช่ือมโยงกับแผน
มหาวิทยาลยัและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์คณะ “ภมูิปัญญา
ล้านนา”  
2. แปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
โดยมีการเน้นย้ าให้แผนต้องมี
ความเชื่อมโยงและสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาคณะได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-
2565  (ฉบับปรับปรุง) และ
แผนปฏิบัตริาชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรคณะ ท่ีได้ร่วมกัน
ระดมความคดิเห็นร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
และได้ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิ
ราชการไปสู่หน่วยงานภายใน
คณะ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ  
 

บุคลากรมีความ
เข้าใจในทิศ

ทางการ
ด าเนินงานตาม

แผน 

ร้อยละ 80 กันยายน 
2562 

งานยุทธศาสตร์
และแผน 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 2. คณะมีการค านวณต้นทุนต่อหนว่ยของ

แต่ละหลักสูตรจากข้อมูลทีไ่ด้มาจาก

มหาวิทยาลยัฯ แต่ควรเพิ่มการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง

โอกาสในการแข่งขันให้เห็นภาพในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องชัดเจน 

1. ให้แต่ละหลักสตูร

ด าเนินการวเิคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วยของแต่ละหลักสตูร 

1. จัดอบรมสมัมนาให้กับ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการ

ค านวณต้นทุนต่อหน่วย การ

จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ 

โดยวิทยากรทีม่ีความรู้

ความสามารถ 

หลักสตูร

วิเคราะหต์้นทุน

ได ้

9 

หลักสตูร 

กรกฎาคม 

2562 

งานยุทธศาสตร์

และแผน 

รองคณบดฝี่าย

บริหาร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

3. การบริหารจัดการด้านการบริหาร
ความเสีย่ง การจัดการความรู้ การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ควรมีการ
วิเคราะหเ์พิ่มเติมอย่างเป็นระบบ เพื่อ
วางแผนบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนว่าใครควรจะไดร้ับการ
พัฒนาด้านใด และแผนพัฒนา
บุคลากรควรเป็นแผนอย่างน้อย 5 ปี 
เพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าแต่ละคนจะ
ได้รับการพัฒนาอย่างไร จะท าให้
บุคลากรทุกระดับเข้าใจเส้นทางการ
เดินของต าแหน่งงาน (Career Path)
และโอกาสก้าวหน้าของตนเอง 
 

 

 

 

ความเสีย่ง 
1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
ด้านการบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาว่าอะไรคือปัญหา และ
ความเสีย่งท่ีแท้จริง และเลือก
ประเด็นความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการ
ไม่บรรลุวสิัยทัศน์เพ่ือน ามาบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม และก ากับ
ติดตามอย่างชัดเจน เพื่อให้ความ
เสี่ยงน้ันมีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถท าให้ความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
การท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1. จัดท าแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2562-2566) 
แผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจ าปี 2563 ท่ี
สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของคณะ 

ความเสีย่ง 
1. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  
2.ประชุมเพื่อจัดท าแผนความ
เสี่ยงคณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1. ส ารวจและจัดประชุมเพื่อ
ร่วมกันก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากร (Individual 
Development Plan : IDP)  
แบบมีส่วนร่วม 
 
 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนาเป็นไป

ตามแผน 

ร้อยละ 80 กันยายน 
2562 

งานยุทธศาสตร์
และแผน 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 

แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ กิจกรรม/โครงกำรตำม 
แนวทำงกำรปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนแบบมสี่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 21 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   
ผศ.สิทธิโรจน์  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 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 เปิดสอนทั้ งหมด 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        3.06    คะแนน  
2) ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ผ่าน 3.15    คะแนน  
3) สถ.บ.สถาปัตยกรรม ผ่าน 2.83    คะแนน  
4) ทล.บ.เซรามิก ผ่าน 3.20    คะแนน  
5) ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่าน 3.25    คะแนน  
6) ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ผ่าน 3.30    คะแนน  
7) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน 3.61    คะแนน  
8) ศล.บ.ทัศนศิลป์ ผ่าน 3.21    คะแนน  
9) ศป.ม.ศิลปะและออกแบบสร้างสรรค์ ไม่ผา่น  2.97    คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  25.61 คะแนน  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9  หลักสูตร  

คะแนนที่ได ้ 2.85 คะแนน  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.01 ค่าเฉลี่ย 25.61 คะแนน 2.85 ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2562  จ านวน 9 หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
อาจารย์นที  สัมปรุณะพันธ ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางรักษ์คณา   กวาวสิบสาม/นางสาวรุจริาพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  089 6313446 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail : sam_natee@hotmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 124  คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 11 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ  8.87  คะแนนที่ได้เท่ากับ  1.11  คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 124 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 11 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 11 
x 100 =  ร้อยละ  8.87 

 124 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 8.87 

x 5 =   1.11  คะแนน 
 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ  8.87  1.11 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตวับง่ชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
อาจารย์นที  สัมปรุณะพันธ ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางรักษ์คณา   กวาวสิบสาม/นางสาวรุจริาพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  089 6313446 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail : sam_natee@hotmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 124  คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  44 คน  เมื่อค านวณตาม
สูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ  35.48  คะแนนที่ได้ 
เท่ากับ  2.96  คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 124 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 80 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   38 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  6 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 44 

 
แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 44 
x 100 =  ร้อยละ  35.48 

 124 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 35.48 

x 5 =  2.96    คะแนน 
 60 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ  35.48 2.96  คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

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

ราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   
ผศ.สิทธิโรจน์  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 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 สาขาการออกแบบ-เทคโนโลยีศิลป์ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 740 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  615.67 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  67 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 9.19 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 20 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-0.5405 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -54.05 
 
 

 สาขาศิลปกรรม 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 314 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  250.29 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  21 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 11.92 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 15 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-0.2053 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -20.53 
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 สาขาสถาปัตยกรรม 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 509 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  464.90 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  36 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 12.91 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 15 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สดัส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-0.1393 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -13.93 
 
 

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. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- แพทยศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

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

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

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

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

    2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

    2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนท่ีได้ = 5 - ( ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 ) 4 
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ผลการด าเนินงาน   
  ในปีการศึกษา 2562  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าดังนี ้

ข้อมูล จ านวน 

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

 
615.67 
205.29 
464.90 

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

 
-54.05 
-20.53 
-13.93 

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

 
5 
5 
5 

 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 
ร้อยละ -54.05 
ร้อยละ -20.53 
ร้อยละ -13.93 

5.00 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1-01 สรุปจ านวนค่า  FTES  ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   
ผศ.สิทธิโรจน์  เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นายสุพจน์  ใหม่กันทะ/นางสาวรจุิราพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :  lsitthiroj@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 2562 โดยให้แต่ละหลักสูตรได้ท า
การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอให้คณะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  (1.5-1-01)  
และได้มีนักวิชาการประจ 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 
62 มีก าหนดเวลาชัดเจน (ก่อนนักศึกษาทุกรหัส) ในการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลาง โดยการ

mailto:lsitthiroj@gmail.com
mailto:ann_arch@hotmail.com
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ก ากับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้อัตราการลงทะเบียนล่าช้า และการลงทะเบียนไม่ครบหน่วยกิจตาม
แผนการเรียน ลดลง 

1.2 นอกจากนี้หากนักศึกษามีปัญหาด้านวิชาการ สามารถขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามชั่วโมง
ว่างที่อาจารย์ได้แจ้งไว้หรือวันที่อาจารย์ผู้สอนไม่มีการเรียนการสอน หรือบางสาขาใช้คาบกิจกรรมนักศึกษาคือ 
วันพุธ เวลา 15.00–17.00 น. ซึ่งในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรึกษาเรื่องต่างๆ  ได้มีการจัดท าแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้กรอกข้อมูลก่อนขอค าแนะน าและข้อมูลดังกล่าวอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ได้เก็บเข้าแฟ้มงานที่ปรึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 พบว่า ปัญหาด้านการลงทะเบียนที่พบจะเป็นในเรื่อง
จ านวนการรับนักศึกษาต่อชั้นเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เต็ม นักศึกษาต้องมาปรึกษาเพ่ือขอเปิดเพ่ิม ผล
การเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือจบช้ากว่าแผน ที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษามองว่าการก ากับดูแลนักศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพได้ควรเกิดจากสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา จึงมีมติร่วมกันว่าอาจารย์ที่
ปรึกษาควรจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพบปะนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือจะได้ติดตามดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา และควรมีการปรับปรุงจาก
ผลการประเมินให้ครบทุกด้าน ซึ่งจะท าให้  (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 2562  
            นักศึกษาได้บันทึกค าปรึกษาลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
ให้ค าปรึกษากรณีนักศึกษาที่มีความเสี่ยง เช่น นักศึกษาลงทะเบียนไม่ครบตามแผนการเรียน หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนผิดรายวิชา หรือนักศึกษาขอปรึกษาเรื่องย้ายหลักสูตร มีนักวิชาการการศึกษาได้แนะน าให้อาจารย์ที่
ปรึกษาท าหนังสือผ่านมายังคณะเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าร้องของนักศึกษา ซึ่งผลที่ได้คือนักศึกษา
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของคณะให้ลงทะเบียนเพ่ิมในรายวิชาได้ เป็นต้น  การให้ข่าวสารแก่นักศึกษา
และติดต่อประสานงาน จัดป้ายนิเทศหน้าคณะเพ่ือให้ข่าวสารด้านต่างๆ เกี่ยวกับวิชาการ การลงทะเบียน 
ก าหนดการสมัครงาน และข่าวสารในแวดวงวิชาชีพ  ด้านวิชาการแก่นักศึกษาโดยการโฮมรูม  การติดต่อโดย
การตั้งกลุ่มออนไลน์สื่ออินเตอร์เน็ตผ่านทาง facebook, Line ฯลฯ กรณีที่พบว่ามีปัญหาหรือมีความเสี่ยง
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีเฉพาะ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบให้ค าปรึกษา เพ่ือด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการดูแลและให้ค าปรึกษาต่อไป มีการก ากับติดตามและสรุปผลการให้ค าปรึกษาในทุกๆ ด้าน   
และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิเศษด้านปัญหาการได้ยิน จัดผู้เชี่ยวชาญภาษามือมาช่วยแปลภาษาในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา  

โดยการให้ค าปรึกษาผู้ที่ให้ค าปรึกษาได้จัดท าการสรุปผลการให้ค าปรึกษารวมถึงแนวทางใน
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การแก้ปัญหาและการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนาส าหรับการ
ด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป  

2. การให้บริการค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต  
2.1 คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและอาจารย์กิจกรรม (1.5-1-

03)  ในแต่ละสาขาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กิจกรรมจะจัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาปัญหา 
โดยปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษามักมีสาเหตุเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ เช่นปัญหาครอบครัว 
ปัญหาการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือแฟน ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ตามล าพังก่อให้เกิดความรู้สึกตึงเครียด วิตกกลังวล ฯลฯ หากนักศึกษาต้องเผชิญกับสภาวะตึงเครียดตามล าพัง
เป็นเวลาที่นานเกินไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตป ระจ 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  
(1.5-1-04) 
 3. นอกจากนี้ในระดับหลักสูตร ยังได้มีการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ผ่านรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  ในหัวข้อ การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
 4. คณะได้จ้ดโครงการที่สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านโครงการต่างๆ เช่น   
  - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L   
  - โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
1.5–1–01   ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5–1–02 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5–1–03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษางานกิจการและกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 
  การศึกษา 2562 
1.5–1–04 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการให้การปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม 
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการจัดช่องทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการฯ ดังนี้ 

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

    1.1 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 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 โดยเปิดให้บริการในวัน-เวลาราชการ และเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
ในช่วงก่อนสอบกลางภาค/ปลายภาคเพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือหรือจัดกิจกรรมติวเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ จากการประเมินการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
หนังสือใหม่มีไว้บริการแล้ว จึงเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ที่จัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท าขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการเพิ่มขึ้น 

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
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ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษานอกจากนี้นักศึกษาใน
คณะยังได้รับข้อมูลบริการเกี่ยวกับการรับสมัครงานจากหน่วยงานที่เปิดรับสมัครตามช่องทางที่คณะได้เผยแพร่  
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดคณะ หน้าเว็บไซต์ (http://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. ประกาศเสียงตามสาย ประกาศข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ในคณะ 
  5. ข้อมูลแหล่งข้อมูลการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาซี่งก่อนจะจบการศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานซึ่งบรรจุไว้ในแผนการเรียน  (1.5-2-05)  ได้มีการติดตามประเมินคุณภาพแหล่ง
ฝึกงานทุกปี   

6. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมจากการเรียนในหลักสูตร ได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง เช่น ได้พา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  การบรรยายพิเศษโดย
วิทยากรจากภายนอก การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  กิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นต้น (1.5-2-06)  และได้
ให้ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา http://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 
 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจและเป็นการกระตุ้นให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม ได้แก่ 
   1.  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562   จัดขึ้นในวันที่  29 กุมภาพันธ์  2563 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในภาคเช้า จะเป็นการจัด
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมสอนให้

http://arch.rmutl.ac.th/
http://arts.rmutl.ac.th/
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นักศึกษากรอกสมัครงานออนไลน์ จากทีมวิทยากรบริษัทชั้นน าที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ ช่วงบ่ายได้เชิญผู้บริหารจากบริษัท ตือ จ ากัด ได้มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน และยังได้เชิญ
หน่วยงานชั้นน ามาตั้งบูธรับสมัครงานในวันดังกล่าวมากกว่า 20 บูธ โดยการจัดโครงการดังกล่าวได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จากการประเมินโครงการนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 306 คน มีความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมาก (1.5-3-01) 
     เมื่อด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศแล้วเสร็จ ทางคณะจัดท าแบบฟอร์มการประเมินวัตถุประสงค์
การจัดโครงการโดยให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละสาขาประเมินความพึงพอใจสรุปคะแนน จากนั้น คณะ
รายงานผลการด าเนินโครงการและคะแนนความพึงพอใจให้กับคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบและ
พิจารณาข้อเสนอแนะและการปรับปรุงโครงการในแผนการด าเนินงานในปีถัดไป (1.5-3-02) 
 2. ในส่วนของสาขาได้มีการจัดสัมมนาและเชิญรุ่นพ่ีหรือศิษย์เก่าที่เรียนจบได้ท างานในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมและที่มีกิจการเป็นของตัวเองมาบรรยายให้นักศึกษาฟังในหัวข้อ เกี่ยวกับวิชาชีพ 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
รวมถึงการด ารงชีวิตและสภาพการท างานในชีวิตจริงหลังจบการศึกษา ซึ่งจ าเป็ นต้องมีทักษะการคิดและองค์
ความรู้เพ่ิมขึ้นมากมาย ความสามารถในการท างานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชีวิตที่มี
ความซ้ าซ้อนให้ประสบความส าเร็จ การพัฒนาทักษะชีวิต โดยจัดกิจกรรมในลักษณะการสัมมนา ให้มีการ
ซักถามแลกเปลี่ยนกันระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือให้นักศึกษาปั จจุบันสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากศิษย์เก่าได้อย่างเต็มที่  (1.5-3-03)  ได้แก่ 
  - โครงการ  Siam Toppan Campus Recreitment 2020   วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2563 
ณ คณะศิลปะกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งการด าเนินโครงการได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 เป็น
การแนะน าแนวทางและเทคนิคในการสัมภาษณ์งานเพ่ือให้โดนใจและตรงตามความต้องการของบริษัท โดย HR 
Manager ของบริษัท ช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้
ตอบโจทย์ระบบอุตสาหกรรมและผลิตออกมาได้จริง  ช่วงที่ 3 Work shop รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในระบบ
อุตสาหกรรม  
  -  โครงการอุ่นละไมพี่ให้น้อง Vol.9 (Experience)  วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 4 หลักสูตรออกแบบ
อุตสาหกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบ
ผลส าเร็จในการประกอบอาชีพมาให้ความรู้  แนะน า และบอกเล่าประสบการณ์ในการท างานเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษารุ่นน้องให้เห็นเส้นทางการประกอบอาชีพต่อในอนาคต  และเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างพ่ีและน้องในรุ่นต่อๆ ไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรัก
ความสามัคคีและคุณธรรมจริยธรรมของรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
  - การบรรยายพิเศษการเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ International Work Shop 
ในต่างแดน โดยคุณภูริดล พิมสาร และคุณพีระพงษ์ สุทธิเวทย์ จาก Have a Hug Studio ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่
ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพเป็นศิลปินช่างปั้นดินเผา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเซรามิก ในวันที่ 10 
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กรกฎาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามองเห็นแนวทางในการแสดงผล
งานของตนเอง และเพ่ือให้แนวคิดแก่นักศึกษาในการประกอบอาชีพเป็นช่างปั้นอิสระ 

 - การจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “จากต้นทุนวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑ์ Life Style เพ่ือการต่อยอด
ทางธุรกิจ” วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยว คุณยุจเรศ สมนา ซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์และเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์  ได้แก่ Ethica Brand, Craft de Quarr Shop, Find 
Folk เป็นต้น มาบรรยายและให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แรง
บันดาลใจในการท างาน ตลอดจนการสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่
ประยุกต์ใช้กับรายวิชาในหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่  4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาน าไปต่อยอดเพ่ือการ
ประกอบอาชีพต่อไป 
 3. นอกจากนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริ งเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การงาน คุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ในอนาคต สามารถท างานได้อย่างเต็มภาคภูมิหลังจากส าเร็จการศึกษา เช่น โครงการ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับ ณ บริษัท จอร์จ เจนเซน(ประแทศไทย) จ ากัด, การศึกษาดูงานการ
ทอผ้าในงานหัตกรรม ณ กลุ่มทอผ้าน้ ามอญแจซ้อน จ.ล าปาง, ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและตกแต่งเซรามิก 
ณ หจก.ชวนหลงเซรามิก บ้านป้อเลี้ยงหมื่นและโรงงานศรีวรรณาเซรามิก, ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติเทคนิค
การตกแต่ง ณ เตาหลวงสตูดิโอและบริษัทเปรมประชาคอลเลคชั่นจ ากัด, ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ   เป็นต้น  (1.5-2-06) 
 
1.5–3–01   สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
1.5–3–02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 6/2563 
1.5–3–03 โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาของสาขาต่างๆ 
 
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผลคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการโดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น โดยภาพรวมมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51  เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ 1 – 3 พบว่า 
  - ข้อ 1 ด้านบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะโดยประเมินจาก
นักศึกษาที่มาขอรับการปรึกษา จากประเด็นที่นักศึกษาปรึกษา เช่น เรื่องวิชาการ เรื่องส่วนตัว ปัญหาใน
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รายวิชาต่างๆ และการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และผลการประเมินความพึงพอใจของการบริการมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01  จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก  (1.5-4-01) 
  - ข้อ 2 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาโดยประเมินจากประเด็นที่นักศึกษาและศิษย์ เก่าขอข้อมูลเช่น ช่องทางการรับข้อมูล
ของนักศึกษา การบริการแหล่งข้อมูลด้านการจัดหางาน การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เป็นต้น และผลการประเมินความพึงพอใจของการให้ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 จากคะแนนเต็ม 5 
อยู่ในระดับ มาก (1.5-4-02) 
  - ข้อ 3 ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ มาก (1.5-4-03) และมาจากโครงการปัจฉิมนิเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเมินจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.01 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ใน
ระดับมาก อยู่ในระดับมาก (1.5-3-01)    
 
1.5–4–01   สรุปผลการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5–4–02   สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรพิเศษนอก 
  หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5–4–03  สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จ 
  การศึกษาแก่นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ใน
การประชุม ครั้งที่ 5-3/2562  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ท าให้ผล
การประเมินเป็นที่พอใจของนักศึกษา  (1.5-5-01) ดังนี้ 
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1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2561 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

1. ช่องทางการสื่อสารและความสะดวกในการ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. มีการพัฒนาระบบบริการให้ค าปรึกษาโทรศัพท์
สายตรง หมายเลข 083 5820788 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ
เป็นผู้รับโดยตรง โดยนักศึกษาที่อยู่ทางห้วยแก้วหรือ
พ้ืนที่ตาก สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้
ในวันและเวลาท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในคณะได้ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายและประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษาที่
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และด าเนินการสร้าง
กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊คส าหรับนักศึกษาเพ่ือแจ้งข่าวสารที่
เป็นประโยชน์และกิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม 
2. คณะได้มีการเพ่ิมช่องทางที่สามารถติดต่อที่ 
สะดวกทางออนไลน์หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
ค ณ ะ  ก ลุ่ ม ไลน์  ก ลุ่ ม  facebook รวม ทั้ ง ก า ร 
ติดต่อสื่ อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ 
ปรึกษา โดยใช้การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์  
เป็นต้น 

2. เมื่อได้รับค าปรึกษาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. คณะได้ก าหนดขั้นตอนแนวทางการก ากับติดตาม
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ /เจ้าหน้าที่  และ
รายงานต่อคณะทุกกรณีเพ่ือแก้ปัญหาได้ทันเวลา
และได้น าผลการติดตามมาวิ เคราะห์ เพ่ื อเพ่ิม
ศักยภาพในการให้ค าปรึกษาดีขึ้น หรือถ้าเป็นปัญหา
ที่ ร้ายแรงไม่สามารถแก้ไขได้จะได้ส่ งต่อไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2561 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2562 

1. การให้บริการแหล่งค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เช่น 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต 
 

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

ช่วงก่อนสอบ 2 สัปดาห์และช่วงสัปดาห์สอบจะ
ขยายเวลาเปิดให้บริการเป็น  8:30-18:30 น. ซึ่ง
นักศึกษาเห็นด้วยกับการขยายเวลา 
3. ห้องสมุดได้จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หนังสือที่
จัดซื้อเข้าห้องสมุดประจ าปีขึ้น คือ ระบบe-library 
ซึ่งระบบดังกล่าวมีช่องทางประชาสัมพันธ์สื่อการ
เรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ 

นักศึกษาเพ่ิมเติมด้วย  

2. ความสะดวกในการเข้าหาหน่วยงานที่ให้บริการ 
 

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

3. ความทันสมัยและความชัดเจนของแหล่งงาน  
รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือจัดหางานของคณะ 

5. คณะได้กลั่นกรองต าแหน่งงานบริษัทในเบื้องต้น 
และได้มีการเก็บสถิติข้อมูล การสอบถามต าแหน่ง
งานของนักศึกษาที่สนใจ ให้ทันต่อสถานการณ์ การ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลา
แก่นักศึกษา ในการปรับแก้ไขการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ทั่วถึงและได้เพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางระบบออนไลน์เพื่อช่วยในการกระจายข้อมูล  
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3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2561 การปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
1. คณะจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

  

1.  คณะได้วางแผนการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
และวิเคราะห์ถึงผลดีและการน าไปใช้ประโยชน์ที่จะ
เกิดกับนักศึกษา 
2. ด าเนินการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
3. น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงเพ่ือก าหนด
แผนงานในปีต่อไป 
 

2. อยากให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเฉพาะสาขา 

4. คณะได้ประสานกับสาขาและหลักสูตรในการจัด
โครงการ/กิ จกรรม เตรียมความพร้อม ให้ กั บ
นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 นอกจาก
นั กศึ กษาจะเข้ าร่ วม โครงการของคณ ะและ
มหาวิทยาลัยแล้ว มีหลักสูตรที่จัดกิจกรรมแต่ยังไม่
ครบทุกหลักสูตร 
 

3. อยากให้มีการจัดโครงการ Job Fair ในช่วง
บ่ายที่คณะ 

 

5. ประสานงานกับบริษัท/สถานประกอบการที่ตรง
กับสายงานของนักศึกษาในการมาจัดบูธรับสมัคร
งานในวันปัจฉิมนิเทศในช่วงบ่าย  
  

 
 ในปีการศึกษา 2562 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 
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1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2562 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2563 
1. คณะสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ 
และการใช้ชีวิตได้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 

1. ส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านการให้
ค าปรึกษาทางด้างวิชาการและการใช้ชีวิตในทุก
หลักสูตร 
2. น าผลการส ารวจมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา 
3. จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษาให้ทุกหลักสูตรทราบและถือปฏิบัติ   
 

2. มีอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิชาการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตที่เพียงพอและ
เหมาะสม 
 
 

4 . เ พ่ิ ม จ าน วน อาจารย์ ที่ ป รึ กษ า ป ระจ า ปี 
การศึกษา 2563 ให้มากขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ และมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจ าอยู่ที่ อาคาร 9 ชั้น 2 
และจะมอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติมให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจการนักศึกษาที่ประกอบไปด้วย 
อาจารย์ทุกสาขา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในกรณี 
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ปรึกษาท้ังวิชาการและการใช้ชีวิต 
 

3. ให้ความช่วยเหลือ หรือถ่ายทอดประสบการณ์
อ่ืนๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 

5. จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะใน
การให้ค าปรึกษาและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การสื่อสาร 
6. ประสานงานกับงานแนะแนวในการให้ความรู้เข้า
เข้าใจในกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
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2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2562 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2563 
1. คณะสามารถให้ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง ทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

1. จัดหาและประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่างทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลเพ่ือนักศึกษาจะได้รับ
ข้อมูลทั่วถึง 
2. จัดเก็บสถิติข้อมูล การสอบถามต าแหน่งงานของ
นักศึกษาท่ีสนใจ การปรับแก้ไขการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ทั่วถึง เพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมข้ึนโดยได้มีการจัดท าการสื่อสาร online ขึ้นมา
เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และใช้ 
https://arts.rmutl.ac.th/ อีกช่องทาง และจะมี
การแจ้งหนังสือเวียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา สโมสร
นักศึกษาทราบและช่วยในการกระจายข้อมูล 
รวมกันท าป้ายประชาสัมพันธ์  และในการจัด
กิจกรรมจะด าเนินการสอบถามความต้องการของ
นักศึกษาก่อนว่าต้องการในลักษณะไหนโดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลมายังคณะเพ่ือจะได้
ด าเนินการต่อไป 
3. ประสานขอข้อมูลต าแหน่งงาน part time จาก
จัดหางานจังหวัด และบริษัทเอกชนที่ท างาน
เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน 

2. คณะสามารถให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ 

4. คณะด าเนินการแจ้งทุกหลักสูตรให้มีโครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ในแผนการพัฒนาการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วย
ประสบการณ์จริง เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต 

3. หน่วยงานที่บริการเพียงพอและเหมาะสม 
ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษา 
 

5. รวมรวมข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ในคณะที่
ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการของ
นักศึกษาเพ่ือสามารถให้ข้อมูลนักศึกษาได้ตามความ
ต้องการ 

https://arts.rmutl.ac.th/
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ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2562 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2563 
6. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือ 

ข้อมูลที่นักศึกษาควรต้องรู้ และพัฒนา/ปรับปรุง 

ช่องทางการติดต่อให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้ 
อย่างทั่วถึง 
 

 
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2562 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2563 
1. คณะจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ทั่วถึงเพียงพอ 
2. อยากให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเฉพาะหลักสูตร 
 

1. ประสานขอข้อมูลการจัดกิจกรรมจากทุก
หลักสูตร พร้อมทั้งส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานในทุกหลักสูตร 
2. น าผลการส ารวจมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้ 
สอดคล้อง เหมาะสม กับความต้องการของ
นักศึกษา 
 

2. อยากให้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษามาก 

 
3. คณะได้มีการวางแผนการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาให้นักศึกษาสมัครทดสอบ
ด้านภาษาฟรีโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือจะได้รู้
พ้ืนฐานด้านภาษาและน ามาประเมินผลเทียบก่อน
จบการศึกษา  
4. ประสานกับศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยในการ
เชิญบุคลากรมาสอนให้กับนักศึกษาในช่วงเย็นหลัง
เลิกเรียน 
 

 
 
1.5–5–01   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5-3/2562   
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 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
   คณะฯ  มีการแจ้งข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของคณะ 

https://arts.rmutl.ac.th/  เว็บไซต์ของศิษย์เก่าแต่ละสาขา  Facebook คณะ,หลักสูตรและชมรมศิษย์เก่าแต่
ละสาขา  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า  เป็นแหล่งเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ของศิษย์เก่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้น การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ทุนวิจัย  การอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ Star Up  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่า  เป็น
ต้น (1.5-6-01)   

ในปีการศึกษา 2562 ไดม้ีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ให้ศิษย์เก่า  ดังนี้ 
 1. โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2563 ณ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ (1.5-6-02) 
  - นักศึกษาและศิษย์เก่าได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการผลิตผลงานที่โดดเด่นและมีคุณค่าส่ง
เข้าประกวดในเวทีต่างๆ 
  - นักศึกษาและศิษย์เก่าได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่ดีในอนาคต 
  - ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพด้านการสอนในการน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดสู่กระบวนการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่สนามการประกวดทั้งในระดับชาติ 
ภูมิภาค และนานาชาติ 
 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวัสดุไม้ บริษัทพาแนลพลัส  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ (1.5-6-03) 
  - นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ และศิษย์เก่าที่สนใจ ได้ความรู้
เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งประเภทไม้แปรรูป จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
  - นักศึกษา และศิษย์เก่า สามารถน าความรู้ วัสดุตกแต่งประเภทไม้แปรรูปชนิดต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และประกอบวิชาชีพได้ 
 
1.5–6–01   ช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
1.5–6–02   สรุปโครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย   
1.5–6–03   สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวัสดุไม้ บริษัทพาแนลพลัส   
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ  6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 

 

https://arts.rmutl.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   
ผศ.สิทธิโรจน์  เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นายสุพจน์  ใหม่กันทะ/นางสาวรจุิราพร   แสงปวง 

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

 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 คณะฯ มีกระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. ได้แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นที่ปรึกษาและร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเป็นตัวแทนนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา  (1.6-1-01) 

2. ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมประจ าปี 2562  (1.6-1-02)  

3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ และผู้น านักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุงแผน ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมาหาวิทยาลัย (1.6-1-03) 

4. น าเสนอแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  (1.6-1-03), (1.6-1-04) 

5. ในการน าสู่การปฏิบัติผู้รับผิดชอบจัดท าค าของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

mailto:lsitthiroj@gmail.com
mailto:ann_arch@hotmail.com
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6. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนานักศึกษาที่วางไว้  

 
1.6–1–01   ค าสั่งคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา และค าสั่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

   ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6–1–02   รายงานการประชุม เรื่องผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
  และข้อเสนอจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1.6–1–03   การประชุมจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6–1–04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7-5/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
1.6–1–05   แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 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  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม  ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  อาทิ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  เป็นแบบอย่างที่ดี  เข้าใจผู้อ่ืน
และเข้าใจโลก  ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  จัดขึ้นในวันที่ 22  มิถุนายน 2562  เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ มีทัศนคติ ค่านิยมความเชื่อที่ถูกต้อง
เหมาะสม แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  (1.6-2-01) 
  - โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จัดขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยการจัดโครงการฯ ท าให้นักศึกษามีที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวม
จิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นต่อไป ได้สร้างวินัยในการลดละเลิกอบายมุข โดยผู้ร่วมโครงการได้พร้อม
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ใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวแสดงออกถึงจิตใจที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  (1.6-2-02) 
  -  โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย จัดขึ้นวันที่ 16 มิถุนายน 2562  ท าให้นักศึกษามีหลักคิด
ทางคุณธรรมจริยธรรม  นักศึกษาได้ทราบถึงพิธีการที่ส าคัญและธ ารงค์รักษาไว้โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี  
กิจกรรมดังกล่าวยังได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนล้านนาในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่  (1.6-2-03) 
  - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  จัดขึ้นวันที่  16  มิถุนายน 2562 ส าหรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2562  โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษารุ่นพ่ีได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในการท า
กิจกรรมที่ปราศจากยาเสพติด โดยให้นักศึกษาได้ปฏิญาณตนกล่าวค าสัตยาบันในการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น เป็นแบบอย่างที่
ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  (1.6-2-04) 
  - โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดขึ้นวันที่ 21  
มิถุนายน 2562  โดยการจัดโครงการท าให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณีอันดีงาม  มีพิธีกรรมที่น่าเชื่อถือดูขลัง
ท าให้นักศึกษามีพลังเกิดความเข้มแข็ง และเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาเอง  (1.6-2-05) 
 
 2. ด้านความรู้   มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนัก  รู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขาวิชา  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ในปี
การศึกษา 2562 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  จัดขึ้นในวันที่ 22  มิถุนายน 2562  เป็น
กิจกรรมทีน่ักศึกษาได้รับความรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยแปลงตามสถานการณ์  (1.6-2-01) 
  - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  จัดขึ้นวันที่ 16  มิถุนายน 2562 เป็นกิจกรรมที่
นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้น  (1.6-2-04) 
  - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 
2562  จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้นักศึกษามีความรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ มีความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไก
ประกันคุณภาพและได้น าความรู้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการท ากิจกรรม/โครงการ   (1.6-2-06) 
  - โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  ด าเนินการในปีการศึกษา 
2562  นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีเข้าร่วมการแข่งขันและแสดงนิทรรศการ เข้าใจ
หลักการในทฤษฎีที่เก่ียวข้องน ามาปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความจริง ซึ่งจากการร่วมโครงการท าให้นักศึกษาได้รับ
รางวัลประเภทต่างๆ (1.6-2-07) 
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            - โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย  จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 9 มกราคม 
2563 นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง มีองค์ความรู้ในสาขาวิชา มีความเข้าใจในกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  (1.6-2-08) 
    - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมตัว
ศึกษาต่อและมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้พร้อมส าหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงานโดยมีจิตส านึกในแบบของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ (1.6-2-09) 
 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา   สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ 
ด้วยตนเอง  สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ  สามารถใช้ทักษะ
และความข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ    ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้จัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 
2562  โดยนักศึกษาได้น าความรูและวิธีปฏิบัติการประยุกตใชกระบวนการเรียนรู PDSA/PDCA ในการท า
กิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการเรียนการ
สอนและการท ากิจกรรมต่างๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตามสถานการณ์ได้  (1.6-2-06) 
   - โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  ด าเนินการในปีการศึกษา 
2562  โดยนักศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์การประกวดออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบ
หลายรางวัล  นักศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและน าประสบการณ์จากการเรียนการสอนมา
จัดนิทรรศการและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์   (1.6-2-07) 
            - โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย  จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 9 มกราคม 
2563 นักศึกษาได้มีกระบวนการคิดโดยการค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งและน ามาประยุกต์ใช้
อย่างสร้างสรรค์ และใช้ความถนัดในวิชาชีพมาจัดงานได้อย่างลงตัว  (1.6-2-08) 
 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์
ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา   มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและ
อาชีพ  ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  จัดขึ้นในวันที่ 22  มิถุนายน 2562  เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนช่วยเหลือท างานเป็นกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิก
ของกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน  (1.6-2-01) 
   - โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  จัดขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562   ในการจัดโครงการแสดงให้เห็นถึงการท างานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่น
น้อง การท างานเป็นทีมท าให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี และได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (1.6-2-
02) 
  - โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย จัดขึ้นวันที่ 16 มิถุนายน 2562  นักศึกษาร่วมกิจกรรม รุ่นพ่ี
ได้เป็นผู้น าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมอุปกรณ์ จัดท าขบวนรวมทั้งจัดหาเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ถือป้ายแสดง
ให้เห็นถึงการท างานเป็นกลุ่ม รุ่นพี่มีภาวะผู้น าท าให้รุ่นน้องท าตามในสิ่งที่ดีงาม (1.6-2-03) 
  - โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดขึ้นวันที่ 21  
มิถุนายน 2562  ในการจัดโครงการนักศึกษามีการท างานเป็นทีมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ตลอดจนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน นักศึกษาทั้งรุ่นพ่ี รุ่นน้องร่วมกันจัดสถานที่และพานบายศรีสู่ขวัญ หลังกิจกรรมเสร็จได้
ร่วมกันเก็บอุปกรณ์และสถานที่อย่างเรียบร้อย   (1.6-2-05) 
   - กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L    จัดขึ้นวันที่ 16  มิถุนายน 2562   โดย
นักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้แสดงออกที่ดีในการร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “มหกรรมรักน้อง” ที่สร้าง
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องโดยปราศจากบุหรี่และสิ่งมึนเมาและรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง เป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์  (1.6-2-04) 

  - โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  ด าเนินการในปีการศึกษา 
2562 จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะผู้น า การท างานเป็นทีมที่สามารถท างาน
ร่วมกันได้บรรลุความส าเร็จ  (1.6-2-07) 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถศึกษา
และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล แปลความหมาย  และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด  การเขียน  สามารถเลือกใช้รูปแบบของ การน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน  ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   - โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  ด าเนินการในปีการศึกษา 
2562  โดยนักศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์การประกวดออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และใช้ระบบสารสนเทศในการน าเสนอที่เหมาะสม ส่งผล
ให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด (1.6-2-07) 
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   - โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 
2562  จากการเข้าร่วมโครงการท าให้นักศึกษามีทักษะในกระบวนการเรียนรู้ PDCA/PDSA สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้สถิติมาใช้ในแบบประเมินโครงการ  (1.6-2-06) 
 
1.6–2–01    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2562  
1.6–2–02    โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
                     ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6–2–03    โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562  
1.6–2–04    กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง No S – No L  ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6–2–05    โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
  2562 
1.6–2–06    โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  
1.6–2–07    โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
1.6–2–08    โครงการเส้นทางสู่ฝันการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย 
1.6–2–09    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษา และนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้เรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2562  ผ่านกิจกรรม/โครการ ดังนี้ 
 - โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 
9  ตุลาคม  2562 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา ได้ให้ความส าคัญต่อระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาและกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ 
โดยนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ประการ ได้แก่ 1)คุณธรรม จริยธรรม  2)ความรู้  3)ทักษะ
ทางปัญญา   4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการน าวงจร PDCA/PDSA มาปรับใช้แก่นักศึกษาในรูปแบบของขั้นตอน
และกระบวนการพัฒนาทักษะกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนิน
โดยนักศึกษา ซึ่งในการจัดโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกข้อ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา
ในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ  (1.6-2-06) 
  - กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
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เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และโครงการอบรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2562  ณ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในก าหนดการได้มีการสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพ่ือให้ทราบบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ได้แจกแผ่นพับ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทของ
ตัวเองต่อการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน โดยแจกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 และแจกให้กับนักศึกษาทุกคนในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 
2562  (1.6-3-01) 
 - ตัวแทนนักศึกษามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตร
และระดับคณะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเพ่ือผลักดันให้งานประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
 จากการให้ความรู้ดังกล่าวแก่นักศึกษา ผู้น าองค์กรนักศึกษา ท าให้กระบวนการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจน มีหลักยึดและนักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของตนเองต่อกระบวนการคุณภาพ 
(PDCA/PDSA) และตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซี่งจะส่งผลโดยตรงถึงภาพรวมของ
คุณภาพนักศึกษาและคุณภาพของคณะ 
 
1.6–3–01   แผ่นพับ  “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” 
 
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมทีด่ าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  คณะฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลมาปรับปรุง ดังนี้ 
  - น าข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหาร มาเป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัด
ไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  - น าข้อเสนอแนะผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของปีการศึกษา 2561 มาเป็นข้อมูล
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562  (1.6-1-01) 
  - ในปีการศึกษา 2562 ได้จัดโครงการตามแผน จ านวน 9 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 

ข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรม/

โครงการ 

น าผลการประเมิน
วางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2563 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 1. หลังจากด าเนินโครงการนักศึกษา
ความเข้าใจ มีทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมือง
ดี มีความซ่ือสัตย์ อดทน และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
ประเมินโดยแบบสอบถาม ก่อน 
3.13  หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
3.91 

1. การประสานงาน
กับผู้รับผิดชอบ
โครงการเรื่อง 
ก าหนดการจัด
กิจกรรมยังไมแ่น่ชัด 

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 .2 4   ห ลั ง จ าก เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 4.36 

  

   3. หลังจากด าเนินโครงการนักศึกษาได้
เข้าใจถึงสภาวะทางอารมณ์ที่ เกิดขึ้น
และเทคนิคการแก้ปัญหาการจัดการ
ชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 3.21 เป็น 4.25 

  

2 โครงการบวงสรวงองค์พระ
วิษณุกรรม และครอบครูช่าง
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 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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โครงการ/กิจกรรม บรรลุ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรม/

โครงการ 

น าผลการประเมิน
วางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2563 

3 โครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 1. นักศึกษาร่วมกิจกรรม ท้ังรุ่นพี่ได้
เป็นผู้น าให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เตรียม
อุปกรณ์ จัดท าขบวนรวมท้ังจัดหา
เครื่องแต่ งกายส าหรับผู้ ถื อป้ าย 
นักศึกษา   จ านวน 261 คน เข้าร่วม
กิจกรรม  239 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.57 จากที่ต้ังไว้ ร้อยละ 90 

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

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

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

 

   3. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและพิธีกรรมในการจัด
ขบวนเพื่อน าเครื่องถวายสักการะ
นมัสการครูบาศรีวิชัย  หลั งจาก
กิ จ ก รรม เพิ่ ม ขึ้ น  จ าก ค่ า เฉ ลี่ ย
แบบสอบถาม 3.31  เป็น 4.65 

  

4 กิจกรรมซุ้มมหกรรมรักน้อง 
No S – No L  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 1. จากการสอบถามนักศึกษา  ชั้นปี
ท่ี 1 ถึงความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัย
ในการเรียนตลอดหลักสูตรในคณะ 
ก่อน ท่ี เข้ าร่วมกิ จกรรมในครั้ ง น้ี 
ค่าเฉลี่ย 3.11 อยู่ในระดับปานกลาง 
และหลังจากการเข้าร่วมนักศึกษามี
ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมและ
สิ่งท่ีได้รับ ค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับ
ดี 

1. อุปสรรคในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุและ
อุปกรณ์ จากคณะ
ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
ศาสตร์ มายังสนาม
กีฬากลาง มทร. 
ล้านนา 
2. ปัญหาเรื่อง 

1. วางแผนจัดสรร
งบประมาณในหมวด
ค่าใช้สอยเพิ่มเติมเพื่อ
จ้างเหมารถขนวัสดุ
อุปกรณ์ 
2. ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์คณาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรให้ 
ความช่วยเหลือใน 

   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

หน่วยพยาบาลมีไม่
เพยีงพอ 
3. ปัญหาเรื่อง 
งบ ป ระม าณ มี ไม่
เพียงพอ 
 
 

การแจ้งนักศึกษา ชั้น
ปีท่ี 2 ช่วยท าหน้าท่ี 
ดูแลสวัสดิการให้แก่
นั ก ศึ กษ าชั้ นปี ท่ี  1 
อย่างทั่วถึง 
3. ประสานงานจัด 
ให้หน่วยงานพยาบาล 
อยู่ตามจุดให้ชัดเจน 
เพื่อสะดวกต่อการ
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เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น จาก 2.95  
เป็น 4.15 และ จาก 2.89  เป็น 
4.39 

แจ้งการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้นได้ 
4. เสนอของบ 
ประมาณให้ 
ครอบคลุมทุกหมวด 3 . จ า ก ก า ร เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร

นักศึกษาได้รู้จักหน่วยงานภายใน
คณะและมหาวิทยาลัย ในระดับมาก
ท่ีสุด เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการ
ติดต่อในเรื่องต่างๆ 

5 โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง
สู่ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
2562 

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

1. เครื่องปรับ 
อากาศไม่เย็น 
2. ความเข้ าใจ ใน
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 
3. ควรให้นักศึกษาทุก
ชั้นปีทุกหลักสูตรเข้า
ร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
 
 
 
 
 

   2. นักศึกษา  จ านวน 261 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม  239 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.57 ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 80 
ท่ีตั้งไว้  นักศึกษาท้ังรุ่นพี่  รุ่นน้อง
ร่วมกันจัดสถานท่ีและพานบายศรีสู่
ขวัญ หลังกิจกรรมเสร็จได้ร่วมกัน
เก็ บ อุ ป ก รณ์ แ ละสถาน ท่ี อย่ า ง
เรียบร้อย 

   3. นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
ความหมายและกระบวนการของ
พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญหลังจากท่ีเข้า
ร่วมพิธี เพิ่มขั้นจาก 3.08 ระดับปาน
กลาง เป็น 4.47 ระดับดี 

6 โครงการอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 1. นักศึกษาให้ความส าคัญในการเข้า
ร่วมโครงการโดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ในการส่งเสริมคุณภาพของคณะ โดย
นักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง จ านวน 472 
คน จากแผนท่ีตั้งไว้ 500 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.40 จากแผนท่ีตั้งไว้ ร้อย
ละ 85 
 

1. สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมในห้อง
ประชุมกระแส 
ไฟฟ้าไม่พอท าให้
การท างานของแอร์
มีอุณหภูมิท่ีสูง 
2. ควรมีการศึกษา
ดูงานจากสถาบัน

1. ในการจัดโครงการ
ครั้งต่อไปควรมีการ
ตรวจสอบเครื่องใช้ 
ไฟฟ้าในห้องประชุม
ก่อนทุกครั้งหาก
พบว่าใช้การไม่ได้
จะต้องรีบท าเรื่องถึง
ผู้เกี่ยวข้องให้มา
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   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 2.51 หลังจากอบรม 4.15      
     2 . ค วาม รู ด านก ารส ง เส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ก่อน 
2.57 หลังจากอบรม 4.15 

อื่นๆ 
3. ควรมีประเด็นให้
มากกว่าน้ี 

ซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน 
2. วางแผนร่วมกันกับ
เครือข่ายสถาบันการ 
ศึกษาท่ี MOU จัด
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
3. เพิ่มแวลาและ
สอดแทรกหัวข้อท่ี
นักศึกษาต้องการ
ทราบและเป็น
ประโยชน์กับ 
นักศึกษา 

   3. นักศึกษาได้น าทักษะไปพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรม/โครงการ อยู่
ในระดับมาก 

 

7 โครงการส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 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. รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ใน
โครงการประกวดการออกแบบตรา
สั ญ ลั ก ษ ณ์  (Logo)   ส า ห รั บ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางภายใต้   แบ
รนด์  “EARTHIC” 
 

1. ก าหนดและวาง
แผนการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดย 
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม
จัดเตรียมความ
พร้อมให้พร้อมก่อน 
ด าเนินงาน 

1. ควรจัดกิจกรรมให้
มี ความหลากหลาย
มากขึ้น  
2. ควรก าหนด
ระยะเวลาให้ 
เหมาะสมในแต่ละ 
กิจกรรม  
3. วางแผนให้
นักศึกษาได้พัฒนา
อย่างกว้างขวาง 
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      2. นักศึกษาสาขา
สถาปัตยกรรม ได้ผ่านเข้ารอบการ
ประกวด Asia Young Designer 
Awards 2019 ภายใต้หัวข้อแนวคิด
ในการออกแบบระบบนิเวศ สังคม
และเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิต 
       3. นักศึกษาสาขาสถาปัตย 
กรรม ได้ผ่านเข้ารอบการประกวด 
SYS Student Design Contest 
2019  ภายใต้หัวข้อสถาปัตยกรรม
โครงสร้างเหล็ก 
   - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ
ผลงานนักศึกษา ในงานนิทรรศการ
เซรามิกแฟร์ ครั้งท่ี 32  จ.ล าปาง ใน
วันท่ี 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 
2562 ณ ลานเอนกประสงค์ห้างไท
วัสดุ สาขาล าปาง, เข้าร่วมการ
สัมมนาเชิง29 พฤศจิกายน – 10 
ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนก 
ประสงค์ห้างไทวัสดุ สาขาล าปาง, 
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้ง
ท่ี 5 “อ้อมกอดหลวงพระบาง วันท่ี 
18 – 24 ธันวาคม 2562 ณ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว, เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์
สกรีนระบบดิจิตอล วันท่ี 31 
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ
น าผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ
ศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งท่ี 12 
วันท่ี 18 พฤษภาคม – 12 
กรกฎาคม 2563 ณ หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
กรุงเทพมหานคร 
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   3. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ  บัณ ฑิ ตนั ก
ปฏิบัติ จากการประกวดแข่งขันจน
ท าให้ได้รับรางวัล   

  

   4. ได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 

  

8 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. เพิ่มระยะเวลาและ 

   2. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้พัฒนา
ตนเองสู่การเป็นนักออกแบบมือ
อาชีพท่ีดีในอนาคต 

2. เพิ่มระยะเวลาใน
การจัดโครงการ 

หัวข้อท่ีมีประโยชน์ให้ 
หลากหลาย 
 

   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 

  
 
 
 
 
 
 

9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 1. นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา
ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนใน
การออกไปท างานจริงจากวิทยากร
ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร
จากผู้ แทนส านั กงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนจาก
เจ้าของธุรกิจ มาชี้แนะในเรื่องการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การ
ท างาน ท้ังด้านบุคลิกภาพและการ
น าทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ทัน
ต่อความต้องการด้านแรงงานท่ีมี
ทักษะและความสามารถท่ีทันสมัย 
ผลประเมิน  หลังจากนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการมีความเข้ าใจแ นว
ทางการปฏิบัติตนฯ เพิ่มขึ้น จาก  

1. อยากให้จัด
กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ท างานเฉพาะ
หลักสูตร 
2. อยากให้มีการ
เตรียมความพร้อม
ด้านภาษามาก 
3. ให้มีการจัด
อบรมในเรื่องของ
การประกอบธุรกิจ
หรือการเป็น
เจ้าของกิจการ 
 
 

1. ประสานขอข้อมูล
การจัดกิจกรรมจาก
ทุกหลักสูตร พร้อมท้ัง
ส ารวจความต้องการ
ของนักศึกษาด้าน 
การจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานในทุก
หลักสูตร 
2. น าผลการส ารวจ
มาพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมให้สอดคล้อง 
เหมาะสม กับความ
ต้องการของนักศึกษา 
3. คณะได้มีการวาง
แผนการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อม 
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โครงการ/กิจกรรม บรรลุ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรม/

โครงการ 

น าผลการประเมิน
วางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานในปี
การศึกษา 2563 

   3.41 เป็น 4.01  ด้านภาษาให้ 
   2. ห ลั ง จ า ก นั ก ศึ ก ษ า เข้ า ร่ ว ม

โครงการมีความเข้าใจในการเตรียม
ตัวศึกษาต่อ เพิ่มขึ้น 

 นั ก ศึ ก ษ า ส มั ค ร
ทดสอบด้าน ภาษา
ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้  

   3. นัก ศึกษามีจิ ตส านึกของการ
ประพฤติ  ปฏิบัติตน ในแบบของ
บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 จ่าย เพื่อจะได้รู้
พื้นฐานด้านภาษา
และน ามาประเมินผล
เทียบก่อนจบ
การศึกษา 
4. ประสานกับศูนย์
ภาษาของ
มหาวิทยาลัยในการ
เชิญบุคลากรมาสอน
ให้กับนักศึกษาในช่วง
เย็นหลังเลิกเรียน 

 
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 2562 
1.6–4–02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะฯ ได้ด าเนินการสรุปและประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือให้ได้แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายของคณะ 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สอดดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

3. เพ่ือใช้สโมสรนักศึกษาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

ที่ครอบคลุมนโยบายของคณะ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน 
3. นักศึกษามีส่วนในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการ 

 
โดยได้ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามวัตถปุระสงค์ของแผนฯ สรุปไดด้ังนี้  (1.6-4-01) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  จ านวน  5  โครงการ

2. ด้านความรู้  จ านวน  6  โครงการ

2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบท้ัง

 5 ด้าน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

จ านวน  2 โครงการ

            เป้าประสงค์ : บัณฑิตสามารถน าเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และ

ภูมิปัญญาล้านนา ประยุกต์ใช้กับการท างาน/การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. จัดโครงการ จ านวน 9 โครงการซ่ึงแต่ละโครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด ดังน้ี

                   กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ

ตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมนโยบายของคณะ

                        ตัวช้ีวัดท่ี 27 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงานฯ ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด บรรลุ

    - ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

                        ตัวช้ีวัดท่ี 11 ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการ

ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัย  มากกว่าร้อยละ 80

3. ด้านทักษะทางปัญญา  จ านวน 3  โครงการ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  จ านวน 6 โครงการ





มีกิจกรรม/โครงการท่ีนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ  คือ  1) โครงการ

นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562    2) โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562  3) กิจกรรมซุ้มมหกรรม

รักน้อง No S – No L  ประจ าปีกาศึกษา 2562

3. เพ่ือใช้สโมสรนักศึกษาช่วยขับเคล่ือนกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาของคณะฯ  อย่างน้อย 2 

โครงการ

                        ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของนักศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี

ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 80
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เสนอแนะเพ่ิมเติม :   
1. ควรพิจารณาการท าโครงการเชิงบูรณาการ เช่น ระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานหรือสโมสร

นักศึกษา 
2. ควรเพ่ิมจ านวนโครงการด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้มากขึ้น 
 
ได้น าผลสรุปการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

แก้ไขในการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  (1.6-4-02)      
 
 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  จากการประเมินผลความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562  ได้น าผลการ
ประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหาในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของนักศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะและการสนับสนุนต่างๆ จากคณะ (1.6-4-02) และพิจารณาปรับแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามาก
ที่สุด   
  ได้ปรับปรุงแผนกิจกรรมตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ข้อเสนอแนะปีการศึกษาปีที่
แล้วไว้  ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
           - จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2561 ได้น าผลมาปรับปรุง คือ คณะได้ก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพ โดยคณบดี 
รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขา และหลักสูตร ได้ชี้แจงให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกันในการจัดโครงการ/กิจกรรม คือ 
   1) ในการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ในโครงการ/กิจกรรม ได้ระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมและจะต้องตอบโจทย์ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของคณะและมหาวิทยาลัย 
       2) ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมทั้งหมดเป็นหลัก  
       - ในส่วนของกิจกรรมจากข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2561 ได้น าผลมาปรับปรับปรุงในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์โครงการมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อยไม่ทั่วถึง ในการด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 นั้น 
คณะได้มีการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารเพ่ิมขึ้น ทั้งการติดประกาศตามโรงอาหาร อาคารเรียน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์กลาง สื่อสังคมออนไลน์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์และมีการท าบันทึกแจ้งสาขาทุกสาขาให้ส่ง 
อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ  ครั้งที่มีการจัดโครงการส่งผลให้การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2562 ปัญหาเรื่องนี้ลดลง 
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 ในปีการศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  มา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม (1.6-4-02) และปรับปรุงตามแผน ดังนี้ 
 การปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นนักศึษาที่มีจิตอาสามาก
ยิ่งขึ้น เช่น สนับสนุนชุมนุมที่ท ากิจกรรมจิตอาสา ส่งเสริมให้ทีมสโมสรสอดแทรกหัวข้อการมี
คุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรม เช่น การไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเรื่องกิริยามารยาทการเคารพครูอาจารย์ 

2. ด้านความรู้ ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาให้กับนักศึกษา เช่น จัดโครงการติวเพ่ือเสริม
ทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษาที่ต้องสอบวัดระดับทางภาษา และเพ่ิมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาสอดแทรกไปกับกิจกรรมของคณะฯ เช่น การจัดท าสื่อและการน าเสนองาน เพ่ือ
สร้างความคุ้นเคยของการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  

3. ด้านทักษะทางปัญญา ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมโดยใช้ศาสตร์ของแต่ละหลักสูตร มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมนุมต่างๆ ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ควรจัดท ากิจกรรมเสริมสอดแทรกใน
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนงานปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษารุ่นใหม่มีสัมมา
คาระวะมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่กับรุ่นพ่ีแต่ต้องรวมไปถึงครูอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยด้วย  รวมทั้ง
สนับสนุนโครงการการถ่ายทอดความรู้ของการจัดท ากิจกรรมให้กับนักศึกษารุ่นถัดไปที่จะมาสาน 
งานต่อในกิจกรรม 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดท าโครงการการจัด
นิทรรศการแสดงโครงงานนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมการใช้ทักษะ
ในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนต่างหลักสูตร
ได้อีกเช่นกัน 

 การปรับปรุงแผน 
1. ควรพิจารณาการท าโครงการเชิงบูรณาการ เช่น ระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานหรือ

สโมสรนักศึกษา 
2. ควรเพ่ิมจ านวนโครงการด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้มากขึ้น 
3. พิจารณาการท าโครงการใน 1 โครงการให้มีการบูรณาในหลายๆ ด้านและบูรณาการระหว่าง

หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ครอบคลุมจ านวนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และ
ให้การจัดท าโครงการไปในแนวทางเดียวกัน 
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 ควรมีส่วนร่วมในการให้นโยบายกับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  โดยข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบจะได้ประชุมวางแผนและ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 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 
 
 

1. ควรก าหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เฉพาะด้านที่จ าเป็นต่อการศึกษาในหลักสูตรและควร
การออกแบบกระบวนการที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

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

3. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
ศึกษาปริญญาเอก และจัดท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม       - 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.ไพบูลย์  หล้าสมศร ี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ/์นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

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

ผลการด าเนินงาน 
 
 

 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

คณะฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิจัยภายในคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลและบริหารงานวิจัย โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยน าระบบ https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php  ซึ่งเป็น
ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการโครงการงานวิจัยมาใช้บริหารจัดการจากงบประมาณเงินรายได้คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครอบคลุมทั้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบติดตามโครงการวิจัย 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย ระบบสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้ อมูล
ตามความจ าเป็นของผู้ใช้ ได้แก่ บุคลากรผู้ส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัย และผู้บริหารประเมิน
ข้อเสนอโครงการ ข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบนี้ จะถูกเก็บบันทึกลงฐานข้อมูล สามารถค้นคืน ตรวจสอบและสรุป
ข้อมูลได้ เพ่ือให้เกิดการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างแท้จริง จึงก าหนดให้บุคลากรผู้ส่งข้อเสนอโครงการ ส่ง
ข้อเสนอทางระบบแทนการส่งส าเนาข้อเสนอ ผู้ประสานงานวิจัยใช้ Google Drive เก็บเอกสารข้อมูลส าคัญ 
เพ่ือป้องกันการสูญเสียไฟล์จากไวรัส หรือการเสียหายของคอมพิวเตอร์ของผู้ประสานงาน และเพ่ือแชร์ให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูไฟล์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลารื้อค้นเอกสารที่เป็นกระดาษ และเพ่ือแชร์ให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับที่
อนุญาตให้เข้ามาแก้ไขไฟล์ได ้ (2.1-1-01) 

คณะฯ ท าการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://rdi.rmutl.ac.th  
มายังเว็บไซต์ของคณะ https://arts.rmutl.ac.th  และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานระบบสารสนเทศของ
คณะอย่างชัดเจน ซึ่งคณะฯ ได้ใช้ระบบดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย คู่มือและจรรยาบรรณนักวิจัย การสนับสนุนงบประมาณวิจัยและสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลงานวิจัย 
การประชุมวิชาการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดีเด่น 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยและกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์  ตลอดจนได้

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
https://rdi.rmutl.ac.th/
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เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย   นอกจากนี้คณะฯ ได้บริหารงานวิจัยโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศ เช่นประวัติและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย อายุการท างาน การติดค้างงานวิจัย ลักษณะ
ข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอขอ รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ฯลฯ มา
พิจารณาเพ่ือสนับสนุนงบประมาณได้ตามนโยบาย เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ ทั้งในเรื่องการพัฒนา
ศาสตร์ความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยหน้าใหม่ การกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกสาขา 
ตลอดจนเข้าใจภาพรวมสถานการณ์ที่ส าคัญต่อการบริหารและตัดสินใจ เช่น การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของปริมาณ
งานวิจัย สัดส่วนงบประมาณทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก การกระจายหรือกระจุกตัวขององค์ความรู้
ในบางสาขา ฯลฯ   (2.1-1-02) 
 สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ระบบบริหารงานวิจัยในคณะฯ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2562  คณะฯ 
ได้ใช้สารสนเทศจากทั้งสองแหล่งข้างต้นในการบริหารงานวิจัยของคณะฯ  พบว่าหัวข้องานวิจัยของบุคลากรใน
คณะยังกระจัดกระจายไม่สอดคล้องกับความส าเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นเอกลักษณ์คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ  ภูมิปัญญาล้านนา ในการนี้คณะจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม กรอบชุดวิจัยภายใต้ภูมิปัญญาล้านนา  “ตลาดสิบหมู่ล้านนา” เป็น
การเพ่ิมมูลค่าการออกแบบตามแนวทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  และจากข้อมูลยังพบว่าในปีการศึกษา 2561 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลทั้งกลุ่ม 1  และกลุ่ม 2 ยังมีจ านวนน้อย ดังนั้นในปี
การศึกษา 2562 คณะจึงจัดกิจกรรม KM เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้อาจารย์ที่ได้รับความรู้ สามารถน าไปสู่การ
ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติต่อไป  
 
2.1–1–01 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
2.1–1–02 หน้าเว็บไซต์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ลิงค์ไปยังระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หน้าเว็บไซต์   
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/
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 ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยเน้นนโยบาย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ดังนี้ 

-  จัดให้มีห้องปฏิบัติการเพ่ือท างานวิจัยของคณะ และห้องปฏิบัติการในส่วนของสาขาที่ใช้สนับสนุน
การท าวิจัย ทั้ง 2 ที่ตั้งทั้งที่เจ็ดยอดสามสาขา  ที่ห้วยแก้วในส่วนของสาขาสถาปัตยกรรม  อีกทั้งในระดับสาขา
ยังมีห้องปฏิบัติการที่มีทรัพยากรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการงานสภาพแวดล้อม Lab 
เพ่ืองานวิจัยสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอัญมณีและโลหะในงานเครื่องประดับ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวัสดุศาสตร์  ห้องปฏิบัติงานพร้อมด้วยอุปกรณ์เพ่ืองานสร้างสรรค์  (2.1-2-01)  

-  ในปีงบประมาณ 2563  ได้รับอนุมัติงบลงทุนที่จัดสรรแก่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ดังนี้  (2.1-2-02) 

   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานออกแบบสร้างสรรค์ จ านวน 1 ชุด  
งบประมาณ 1,595,200 บาท 

   ครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบวัสดุส าหรับงานออกแบบสร้างสรรค์ จ านวน 1 ชุด  งบประมาณ 
1,990,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมสีภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 2,900,000 บาท 

   -  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา (RMUTL Art and Cultural Center  RACC) เป็นอาคารที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็น
สถานที่รองรับศิลปิน นักออกแบบ ฯลฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
(2.1-2-03) 
  -  คณะมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการส าหรับสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้รวบรวม
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์และบุคลากรของคณะ  วารสารวิชาการด้านการวิจัย  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ไว้ในห้องสมุดของคณะ และของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเป็นที่
รวบรวมแหล่งอ้างอิงงานวิจัยจากหลากหลายฐานข้อมูลในหมวดหมู่  E-REFERENCE DATABASE นอกจาก
ทรัพยากรหนังสือแล้วยังมี E-Book ที่มี Text book ไว้บริการกว่า 393 เล่ม ที่นักวิจัยสามารถเข้าไปอ่านได้ฟรี
รวมถึงฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ หรือโครงงานของนักศึกษาที่นักวิจัยและนักศึกษา
สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทีม่ีให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุด  http://library.rmutl.ac.th/    
(2.1-2-04)   
  -  คณะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก โดยติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และ WiFi เพ่ือ
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร  และระบบ
รักษาความปลอดภัยในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย มีเจ้าหน้าที่ช่วย
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัย โดยการจ ากัดการเข้าถึง

http://library.rmutl.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 67 
 

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 ซึ่งระบบดังกล่าวมีการักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ RMUTL Sign-on 
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลก่อนเข้าใช้งานระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลในการป้องกันข้อมูลสูญหายทั้งใน
การส ารองข้อมูลบนเครือแม่ข่ายและหน่วยความจ าภายนอก   
  -  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและคณะไดมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูล
ข่าวสาร  ดังนี้ ขอมูลด้านแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกสถาบัน    ขอมูลดานการวิจัย
และงานสรางสรรคของสถาบัน ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา  ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูล การสนับสนุน
ของสถาบันในการเผยแพรผลงาน  ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการน าผลงานวิจัยและ
งาน สร้างสรรคไปใชประโยชน์ ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยและงานสรางสรรค ในระบบ https://datacenter.rmutl.ac.th   (2.1-2-05)  มีกล้องวงจรปิดทุก
อาคารโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลทั้งกลางวันและกลางคืน  มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารเพ่ือดูแลระบบสาธารณูปโภครวมทั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร   มีการติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  เช่น ตู้เก็บสารเคมีประเภทระเหยได้  ถัง
ดับเพลิง   กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 

-  ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (2.1-2-
06)  เช่น 

   การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” วันที่ 12 – 13 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น 

   การประชุมวิชาการระดับชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ภูษาอาเซียน” ครั้งที่ 5 
วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 

   น าเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะสถาปัตยกรรม : วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ครั้ง 4” วันที่ 5 – 7 กันยายน 2562  ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “กองประชุมสัมมนาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2  วันที่ 15 – 17  
พฤศจิกายน 2562  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” วันที่ 23 – 24 มกราคม 2563   
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ.พะเยา 

https://hrd.rmutl.ac.th/
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   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 15  วันที่ 30 
มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 15 
“RMUTL 15th International Art Workshop and Exhibition 2020”   วั น ที่  5  – 8 
กุมภาพันธ์  2563  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 

 
2.1–2–01 ภาพห้องปฏิบัติงานวิจัยคณะ   ห้องปฏิบัติงานวิจัยสาขา  ห้องปฏิบัติการงานสภาพแวดล้อม  

Lab เพ่ืองานวิจัยสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
2.1–2–02 บันทึกแจ้งรายละเอียดรายการงบลงทุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.1–2–03 ภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  RMUTL Art and Cultural Center RACC) 
2.1–2–04 ภาพห้องสมุดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.1–2–05 เว็บไซต์  http://hrd.rmutl.ac.th   http://datacenter.rmutl.ac.th 
2.1–2–06 เอกสารสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช 
มงคลล้านนา โดยงานวิจัยคณะฯ จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ อ านวยความสะดวก
ให้นักวิจัยในการประสานงานจัดส่งข้อเสนอโครงการ ด าเนินการจัดท าสัญญาทุนวิจัย การเบิกเงินงบประมาณ 
การเคลียร์เงินงวด การติดตามผลการ รายงานความก้าวหน้า และการขอปิดโครงการ 
 ในปีงบประมาณ 2563 คณาจารย์ของคณะได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันจากงบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณผลประโยชน์ ได้แก่  

1. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  จ านวน 6 แผนงาน  13 โครงการย่อย  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,530,000 บาท 
(2.1-3-01) 

2. ทุนวิจัย HANDS-ON  ประจ าปี 2563  จ านวน 1  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  35,000 บาท   
(2.1-3-02) 

3. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพ่ิม
รายได้ผู้ประกอบการ OTOP  ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จ านวน  3  โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น  4,030,000 บาท  (2.1-3-03) 

โดยผลส าเร็จของการสนับสนุนทุนวิจัย จากโครงการวิจัยที่เสนอในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุป
เป็นภาพรวม ดังนี้  

http://hrd.rmutl.ac.th/
http://datacenter.rmutl.ac.th/
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1) สร้างองค์ความรู้สาขาต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาพัฒนาประเทศ 

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

และเอกชน 
 
2.1–3–01   ประกาศผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.1–3–02   ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย  HANDS-ON  ประจ าปี 2563 
2.1–3–03   ประกาศผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการ การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มีโครงการงบประมาณสนับสนุนรายการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ได้แจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย ในเรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรร ค์
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 
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ล าดับ รายละเอียด งบประมาณสนับสนุน (บาท) หมายเหต ุ
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 2562  คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ
การตีพิมพ์ในวารสาร  จ านวน 10 โครงการ  งบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 266,5058 บาท  (2.1-2-06)  
ดังนี้ 
 
ล าดับ รายละเอียด จ านวนอาจารย ์

(คน) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 

“ศิลปะสร้างโลก” Art Create the World จ.ขอนแก่น 
1 5,462 

2 การประชุมวิชาการระดับชาติและน าเสนอผลงาน สาน
สัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน “ภูษาอาเซียน” คร้ังที่ 5  
จ.นครศรีธรรมราช 

2 13,676 

3 การประชุมวิชาการระดับชาติและน าเสนอผลงานศิลปะ
และงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงาน
สร้างสรรค”์ คร้ังที่ 4  จ.พิษณุโลก 

22 84,560 

4 การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานกองประชุมสัมมนา
สถาปัตยกรรม” คร้ังที่ 2  แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

4 64,300 

5 การประชุมวิชาการระดับชาติและน าเสนอผลงาน “พะเยา
วิจัย” คร้ังที่ 9  จ.พะเยา 

2 12,120 

6 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และ
นิทรรศการนานาชาติ คร้ังที่ 15  กรุงเทพมหานคร 

3 21,580 

7 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 15  จ.ปทุมธานี 

6 29,810 
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ล าดับ รายละเอียด จ านวนอาจารย ์
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

8 บทความทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ สาร
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

1 10,000 

9 บทความทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ   สาร
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   

1 10,000 

10 บทความที ได้ รับ การตี พิ มพ์ ใน วารสารระดับ ชาติ  
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

1 15,000 

รวมทั้งสิ้น 43 266,508 

 
2.1–4–01   หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และ 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการ 
  ตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย  
   
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
   คณะฯ มีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มุ่งเน้น
ให้อาจารย์และบุคลากร มีศักยภาพในการท าวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมได้ 
ทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา การแจกเอกสารหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การ
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ การ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัย การจัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และผลงาน
คุณภาพเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ฯลฯ โดยในปีการศึกษา 2562 ได้
ด าเนินการ ดังนี้ 

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

- ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและอ่านงานวิจัยที่น าเสนอ
ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์เพ่ือพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ  (2.1-5-02) 

- สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย โดยจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
ให้บุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย   
(2.1-4-01) 
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- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม สัมมนาผ่านสื่อมีเดีย เช่น เว็บไซต์คณะ  Facebook  Line ซึ่ง
เป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่อาจารย์ส่วนใหญ่จะได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลพร้อมทั้ง
จะแนบไฟล์เอกสารและติดป้ายเว็บไซต์ผู้จัดอบรมสัมมนาส าหรับเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น 

- คณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564  ให้แก่คณาจารย์ในคณะเพ่ือพัฒนาให้เรียนรู้และเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าข้อเสนอ เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและพัฒนาจน
เกิดเป็นโจทย์วิจัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  (2.1-5-03) 

- บุคลากรในคณะร่วมอบรมปฏิบัติการการเขียนบทความเชิงวิชาการ เมื่อวันที่  14 – 16 
พฤศจิกายน 2562  ณ สาขาสถาปัตยกรรม (2.1-5-04) 

- ด้านส่งเสริมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการจัดการความรู้  (KM) เรื่อง การเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- ในปีการศึกษา 2562 ได้สนับสนุนให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ท้ังระดับชาติและนานาชาติ คือ 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” วันที่ 
12 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ภูษาอาเซียน” 
ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  จ.นครศรีธรรมราช 

 น าเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะสถาปัตยกรรม : วิจัย
และงานสร้ างสรรค์  ครั้ ง  4”  วันที่  5  – 7  กันยายน 2562  ณ  คณ ะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “กองประชุมสัมมนาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2  
วันที่ 15 – 17  พฤศจิกายน 2562  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” วันที่ 23 – 24 มกราคม 
2563  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ.พะเยา 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 15  
วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ 
ค รั้ งที่  1 5  “ RMUTL 15th International Art Workshop and Exhibition 
2020”  วันที่  5  – 8  กุ มภ าพัน ธ์   2563   ณ  คณ ะศิ ลปกรรมศาสตร์     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.ปทุมธานี   
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    ในด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งการยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกล่าวแนะน าในที่
ประชุมบุคลากรของคณะ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่ งพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น  ส าหรับปี
การศึกษา 2562  คณะฯ ด าเนินการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (2.1-5-05) ดังนี้ 

- ราย ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ์   ในปีที่ ผ่ านมาได้รับการคัด เลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับมอบในการจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยชุมชนในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ในการนี้คณะฯ ได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจโดยการเสนอแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตามค าสั่งที่ 264/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2562 และได้มีการมอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  แสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณบุคลากรที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ยกย่องผ่านสื่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และกล่าวแสดงยกย่องชื่นชมผ่านเวที
การมอบรางวัล 

- ราย ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ  ในปีการศึกษา 2562 มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฎในฐานข้อมูล  TCI และมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้คณะฯ ได้มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจโดยมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  แสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณบุคลากรที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ยกย่องผ่านสื่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และกล่าวแสดงยกย่องชื่นชมผ่านเวที
การมอบรางวัล 

 
2.1–5–01   คู่มือนักวิจัย 
2.1–5–02   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.1–5–03 การประชุมการเขียนข้อสนอโครงการวิจัย และการประชุมวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติใน 
  การขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.1–5–04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
2.1–5–05 เอกสารแสดงถึงการยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
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 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 คณะฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์กระบวนการของส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา 
ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดท าเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอรับความคุ้มครองน าไป
ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา การติดตามแก้ไขจนถึงขั้นตอนรับจดทะเบียน การด าเนินการในการรักษาสิทธิ์
รายปีตลอดอายุความคุ้มครอง ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอนกระบวนการการด าเนินการยื่น
ขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ในงานทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้  

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

- มีค าชี้แจงและค าแนะน าในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://asset.rmutl.ac.th/ 

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

- ได้ท าการส ารวจรายชื่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่มีโอกาสและต้องการให้การ
คุ้มครองสิทธิ์ 

- ในปีการศึกษา 2562  บุคลากรในคณะฯ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 15821 
เลขที่ค าขอ 1703000129 เรื่อง สูตรผสมของวัสดุจากมูลช้าง เจ้าของผลงาน รศ.ตระกูลพันธ์  
พัชรเมธา ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562  และได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เลขที่สิทธิบัตร 71803 เลขที่ค าขอ 1602001762 เรื่อง กล่อง  เจ้าของผลงาน ผศ.
เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ์  ออกให้ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 

    นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ที่ต่อยอดจาก
ผลงานวิจัย โดยวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยที่น าไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 
2.1–6–01   หนังสือแจ้งมาตรฐานขั้นตอนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ 
  การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1–6–02   เอกสารสิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตร 
 

https://asset.rmutl.ac.th/
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.ไพบูลย์  หล้าสมศร ี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ/์นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

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

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
และภายนอก รวมทั้งหมด จ านวน  9,287,875  บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 
127 คน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,715,750 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 572,125 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 122 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 101 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 2 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

 
 
 

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

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

8,715,750 
= 86,294.55 บาท/คน 

101   
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

86,294.55 
x 5 = 5.00 คะแนน 

60,000 
 
ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 86,294.55 บาท/คน เท่ากับ  5.00   คะแนน  

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาศิลปกรรม) 

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

572,125 
= 27,244.05  บาท/คน 

21 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

27,244.05   
x 5 = 5.00 คะแนน 

25,000 
 
ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ  27,244.05  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 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 25,000 บาท 
วิทย์ฯ  60,000 บาท 

สังคมฯ 27,244.05  บาท 
วิทย์ฯ  86,294.55  บาท 

5.00 คะแนน บรรลุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 แบบสรุปงบประมาณวิจัย งบประมาณผลประโยชน์ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
ภายนอก ปีงบประมาณ 2563 

 

 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศิลป์) 

1. การพัฒนาบรรจภุัณฑส์ินค้าแปรรูปจากสมุนไพร ให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา 
สหกรณ์การเกษตรสมุนไพร ตาบลแม่มอก จากัด 

230,000 นายภัทรกร ออแก้ว   

2. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพือ่ส่งเสรมิการตลาด
สิ้นค้าแปรรูปจากสมุนไพรให้สอดคล้องกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรสมุนไพร
ตาบลแมม่อก จ ากัด 

260,000 ผศ.รัชฎาพร ใจมั่น   

3. การศึกษาและพัฒนารูปแบบงานจักสานไม้ไผ่
ลวดลายดั้งเดิม เพื่อประยุกต์ใช้ในการ ออกแบบ
ตกแต่ง กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอาย ุบ้านกิ่วแลป่าเป้า  
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

315,750 รศ.วาสนา สายมา   

4. การพัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์เครื่องปั้นดินเผา
พื้นบ้าน บ้านกวน ตามมาตรฐาน มผช. อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ 

325,000 ผศ.รองรตัน์ ระมิงค์วงศ ์   

5. การพัฒนาอิฐฉนวนความร้อนดนิเผา ส าหรับเตาเผา
พื้นบ้านกลุ่ม เครื่องปั้นดินเผาซะปะ๊ดงหลวง จ.ล าพูน 
จากเซรามิกไฟเบอร ์

465,000 ผศ.รองรตัน์ ระมิงค์วงศ ์   

6. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายร่วมสมัยด้วยผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติที่ต่อยอดภมูิปัญญาท้องถิ่น 

250,000 นายสุพจน์ ใหม่กันท   

7. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาตสิ าหรับสิ่ง
ทอและไมไ้ผ่ของชุมชนกะเหรี่ยงบา้นป่าง้ิว 

765,000 ผศ.ญาณิศา โกมลสิรโิชค   
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
8. แผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมและการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนกะเหรีย่งบ้านป่าง้ิว 

390,000 ผศ.สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์   

9. การพัฒนาและออกแบบลายปัน้ล้านนาประดับผนัง
ของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่าง้ิว 

300,000 นางสุดธิดา นิ่มนวล   

10. การวิจัยและพัฒนาบรรจภุัณฑ์ผลติภณัฑผ์้าและ
เครื่องจักสานเพื่อส่งเสริมการขาย ของชุมชนกะเหรี่ยง
บ้านป่าง้ิว 

375,000 นายภัทรกร ออแก้ว   

11. วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑผ์้าทอย้อมสีธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่าง้ิว 

590,000 นางอรนุตฎฐ์ สุธาค า   

12. การศึกษาวัฒนธรรมและภมูิปญัญาชุมชนไทเขิน  
บ้านต้นแหนน้อย อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

420,000 นางสาวปิยะนุช เจดยี์ยอด   

13. การส่งเสรมิและพัฒนาเชิงสรา้งสรรคเ์พื่อเพ่ิม
มูลค่าผลติภณัฑ์ผา้ทอไทลื้อบ้านแม่สา  อ.สะเมิง   
จ.เชียงใหม่ 

200,000 นายสุพจน์  ใหม่กันทะ   

14. การวิจัยและพัฒนาเชิงสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือ ย้อมสีธรรมชาติด้วยนวตักรรมสู่การกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม 

3,600,000 ผศ.ญาณิศา  โกมลสิริโชค   

15. โครงการยกระดับสิ่งทอพื้นถิน่ผ้าฝ้ายทอมือสี
ธรรมชาติ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและ
กระบวนการออแบบเชิงวิศวกรรม  บ้านก้อทุ่ง อ.ลี้  
จ.ล าพูน 

230,000 นายพบสันต์  ตไิชย   

รวม 8,715,750 
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาศิลปกรรม) 

1. เทคนิคสร้างสรรค์ในงานจติรกรรมลายค าล้านนา
ร่วมสมัย 

35,000 นายเนติ  พิเคราะห ์   

2. การพัฒนาบรรจภุัณฑส์ินค้าแปรรูปจากสมุนไพร ให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา 
สหกรณ์การเกษตรสมุนไพร ตาบลแม่มอก จากัด 

230,000 อ.ทวิชนม์  ชมทวีวิรุตม์   

3. การศึกษาและพัฒนาการบรรจภุัณฑ์งานจักสานไม้
ไผล่วดลายดั้งเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า กรณีศึกษา 
: ชมรมผูสู้งอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่ 

162,750 อ.เกรียงไกร เมืองมูล   

4. การส่งเสริมการตลาดและการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์
จักสานไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดมิ กรณศีึกษา : ชมรม
ผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บา้นกาด อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 

144,375 อ.เกรียงไกร  เมืองมูล   

รวม 572,125 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.ไพบูลย์  หล้าสมศร ี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ/์นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

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

 
ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 
จ านวน 46 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน จ านวน 16 เรื่อง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 3 เรื่อง ค่า
น้ าหนักค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 17 เรื่อง 0.80 จ านวน 3 เรื่อง และ ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 7 เรื่อง  ผลรวม
ค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 24 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 

จ านวน 11 เรื่อง โดยเป็นผลงาน ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 8 เรื่อง  และค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 3 เรื่อง  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 7.8 
 
วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีศลิป์) 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

24 
 x 100 =  23.31 % 

103 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

23.31 
x 5 = 3.89 คะแนน 

30 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
   

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

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 ผศ.ภาณุพงศ์   
จงชานสิทโธ 

แนวทางการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
เชิงวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโบราณสถานเวียงท่ากาน   
จ.เชียงใหม่ 

2 0.20 อ.ดรณ์   
สุทธิภิบาล 

การทบทวนวรรณกรรม การหล่อตัวเรือน
เครื่องประดับ 

3  0.20 อ.สุพจน์  
ใหม่กันทะ 

เครื่องประดับจากประติมากรรมรูปเทวดา
รอบมหาโพธิ์เจดีย์วัดเจ็ดยอด เพื่อประยุกต์
เป็นงานเครื่องประดับร่วมสมัย 

4  0.20 อ.นพวรรณ 
เดชบุญ 
รศ.วันชัย   
เพี้ยมแตง 

ผลของดินเชื้อ คัลไซน์เคลย์ต่อสมบัติทาง
กายภาพและความร้อนของดินแม่แตง แหล่ง
เตาอินทขิล 

5  0.20 ผศ.ตยานิตย์  
มิตร์แปง 

การขึ้นรูปภาชนะเครื่องเงินด้วยโลหะแผ่น 

6  0.20 อ.กิตติกูล  
ศิริเมืองมูล 

อิทธิพลของความเชื่อท่ีสัมพันธ์กับท่ีว่างของ
เรือนกระเหรี่ยง : กรณีศึกษาเรือนกระเหรี่ยง
สะกอและเรือนกระเหรี่ยงโปว์ในหมู่บ้านกระ
เหรี่ยงพระบาทห้วยต้ม   
ต.นาทราย อ.ลี้  จ.ล าพูน 

7  0.20 อ.สุทธปรีชา 
จริยงามวงศ์ 

รูปแบบห้องแสดงผลงานของนักศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีเหมาะสมกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศวรรรษท่ี 21 

8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 อ.อิศรา   
กันแตง 

ชุมชนต้นแบบ : เปลี่ยนวิกฤตจากผลกระทบ
โครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่  แห่งท่ี 2 
ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

9 0.20 อ.เจษฎา   
สุภาศรี 

แบบพุทธสถาปัตยกรรม วิหารล้านนา บน
พื้นท่ีแห่งความต้องการท่ีทับซ้อน กรณีศึกษา 
: วิหารหลวงพ่อขาว วัดอินทขิลสะดือเมือง  
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

10 0.20 ผศ.ญาณิศา  
โกมลสิริโชค 
ผศ.ไพโรจน์ 
วรพจน์พรชัย 

เครื่องแต่งกายประยุกต์จากผ้าทอกระเหรี่ยง 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

11  0.20 อ.สุพจน์ 
ใหม่กันทะ 

โคมแขวนล้านนาประยุกต์ 

12  0.20 อ.สุพจน์   
ใหม่กันทะ 

ปิ่นปักปมร่วมสมัย (ปิ่นมาศ) 

13  0.20 ผศ.เยาวนาถ 
นรินทร์สรศักดิ์ 

บรรจุภัณฑ์สะดวกใช้ส าหรับแผ่นซับน้ ามัน
คาร์บอนไฟเบอร์ 

14  0.20 อ.ปกรณ์  ลวกุล การศึกษาและออกแบบเก้าอี้ตกปลา
อเนกประสงค์ 

15  0.20 ผศ.ภาณุพงศ์   
จงชานสิทโธ 

การสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์องค์กรของ
กลุ่มอาชีพเครื่องเขินชุมชนวัดนันทาราม   
จ.เชียงใหม่ 

16  0.20 ผศ.ภาณุพงศ์   
จงชานสิทโธ 

การพัฒนาบรรจุแคบหมูเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาและสร้างอัตลักษณ์ของฝากท้องถิ่น  
จ.เชียงใหม่ 

17 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติ ท่ีไม่ อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณ ะกรรมก ารก ารอุ ด ม ศึ ก ษ าว่ าด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 ผศ.ภาณุพงศ์   
จงชานสิทโธ 

ผ้าชนเผ่าในล้านนา : รูปแบบความสวยงาม
และคุณค่าของหัตถกรรมคนชายขอบ 

18 0.40 อ.สุพจน์ 
ใหม่กันทะ 

มนต์เสน่ห์ผ้าทอกะเหรี่ยง : ความสวยงาม
ของ ลวดลายบนวิถีชาติพันธุ์ 

19 - ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 รศ.ดร.ตระกุลพันธ์  
พัชรเมธา 

สูตรผสมของวัสดุผสจากมูลช้าง  ผลงานท่ี
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  เลขท่ีค าขอ 
1703000129  ออกให้  
ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 

20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 ผศ.ภาณุพงศ์   
จงชานสิทโธ 

เครื่องเงินลัวะ : หัตกรรมคนชนเผ่าในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน Lua’s Silverware : Hill 
tirbe’s Craft in Mae Hong Son Province 

21 0.60 ผศ.ศศิธร 
ทองเปรมจิตต์ 
อ.ศิรินภา  
พรมมาแบน 
 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมกลีบล าดวน
ชัชฏาภรณ์เบเกอรี่ 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

22 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตี พิ มพ์ ใน วารสารวิช าก าร ท่ี ป รากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 อ.ภัทรวดี   
ธงงาม 

The Guideline for Old Ecucation 
Building Renovation toward 
Collaboration Space in Department of 
Architecture, Rajamangala University 
of Technology Lanna 
 

23 0.80 ผศ.รัชฎาพร   
ใจมั่น 
 

การประยุกต์ใช้ฟิล์มอินดิเคเตอร์จากสารสกัด
ดอกอัญชันเพื่อบ่งบอกความสดของเนื้อปลา 

24 0.80 รศ.ตระกูลพันธ์  
พัชรเมธา 

เครื่องเขินล้านนา    
(Lanna Lacquer ware) 

25 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 ผศ.เยาวนาถ 
นรินทร์สรศักดิ์ 

กล่อง  ผลงานได้การจดสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ 
1602001762  ออกให้  
ณ วันท่ี 19 เดือนกันยายน 2562 

26 - ผลงานวิจัย ท่ีห น่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 ผศ.สืบพงศ์ 
จรรย์สืบศรี 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
(สถาปัตยกรรม) 

27 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 รศ.ไพบูลย์   
หล้าสมศรี 

หนังสือ เรื่อง “เคลือบเหล็กออกไซด์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา” 

28 1.00 ผศ.ศศิธร   
ทองเปรมจิตต์ 

หนังสือ เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์กับงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์” 

29  1.00 ผศ.ธนากร   
สร้อยสุวรรณ 

หนังสือเรื่อง “รวยด้วย อพาร์ทเมนต์” 

 
คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
30 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 
0.60 ผศ.อรนุช  

ค าแปน 
การออกแบบสื่อสงเสริมการเรียนรูส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใชเทคนิคงานพิมพ 

31 0.60 ผศ.สุดธิดา  
น่ิมนวล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การรอยสรอยลูกปดเซรามิก 

32 0.60 อ.ฐปนนท  
สุวรรณกนิษฐ์ 

การศึกษาการออกแบบโมเดลฟกเกอรไดโน
เสาร: สยามโมไทรันนัส 

33 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.60 อ.รนิรดา  
สันติอาภรณ์ 

การออกแบบแอปพลิเคชั่นการทองเท่ียวตาม
เสนทางรถไฟสายเหนือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

34 0.60 ผศ.เกษตร  
แกวภักดี 

การออกแบบลวดลายจากพรรณพืชลูกยางนา 
เพื่อสรางอัตลักษณชุมชน กรณีศึกษาอ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

35 0.60 อ.ทวีศักดิ์  
แสนสงา 

การออกแบบอัตลักษณรานผาไหม นุสรา 

36 0.60 อ.สุพจน  
ใหมกันทะ 

“สลุงเงิน” แนวทางอนุรักษเครื่องเงินวิจิตร 
วิถีชีวิตคนเมืองลานนา 

37 0.60 อ.วรุต  
มณีมาโรจน์ 

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่อง
เขินลานนา กรณีศึกษากลุมเครื่องเขินเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

38 0.60 อ.สิริกานต  
มีธัญญากร 

การพัฒนารูปแบบเมนูอาหารตามสั่งส าหรับ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

39 0.60 อ.จันทรจิรา  
นที 

การออกแบบบรรจุภัณฑ มาสคอต ปาย
โฆษณาและสวนจัดแสดงสินคา ของผลิต
ภัณฑแปรรูปจากถั่วเหลืองตราปาแหลง 

40 0.60 อ.ธาดา  
เสนานัย 

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑ ชุดส่ือเรียนรูอิเล็กทรอนิกสส าหรับเด็ก
ในชวงอายุ 6-11 ป กรณีศึกษา บริษัท 
BYWOODWIND 

41 0.60 อ.มณีกาญจน 
ไชยนนท์ 

การออกแบบมิวสิควิดีโอเกี่ยวกับมายาคติตัว
ละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตาม
แนวคิดหลังสตรีนิยม 

42 0.60 อ.จนัทรจิรา นที การสรางสรรคสื่อประชาสัมพันธแบบมีสวน  
รวมของชุมชนบานแมสูนนอย ต าบลแมสูน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

43 0.60 อ.ขวัญพงษ  
สมมิตร 

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของใชของ
ตกแตงบาน จากเศษผาชนเผา กรณีศึกษา  
รานรีลาวรรณ 

44 0.60 อ.มานิตา  
ชีวเกรียงไกร 

การเรียนการสอนสถาปตยกรรมในยุคแหง 
ความชะงักงันจากเทคโนโลยีดิจิตอล 

45 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 อ.สุพจน์   
ใหม่กันทะ 

การออกแบบเครื่องประดับศรีษะ ชุดแก้ว 
การะเวก 

46 

 
1.00 ผศ.รองรัตน์   

ระมิงค์วงศ์ 
Coral reef 

ผลรวมถว่งน้ าหนัก 24.00   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
103   
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วิธีการค านวณ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (สาขาศลิปกรรม) 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

7.80 
 x 100  =  37.14 % 

21 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

37.14 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 
 

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

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
1 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 
0.60 อ.ทวิชนม์   

ชมทวีวิรุตม์ 
การสรางสรรคจิตรกรรมรวมสมัยดวย
แรงบันดาลใจจากชุมชนควรคามา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

2 0.60 อ.สุภาวิตา  สุดอ่อน ชวงขณะของชีวิตและสัญลักษณของ
ความรูสึก 

3 0.60 อ.ชัยวัฒน์  ค าฝั้น ธาตุท้ัง 4 (ดิน, น้ า, ลม, ไฟ) 
4 0.60 อ.ไตรรัตน์   

ปัตตะพงศ์ 
ศึกษาการสรางสรรคศิลปะแนวสตรีต
อารต : อัตลักษณเมืองเชียงใหม โดย 
กลุมอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชา
ทัศนศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา 

5 0.60 อ.เปศล   
อัศวปรมิตชัย 

คติความเชื่อบริบทของโคมกระดาษ 
ลานนาสกูารสรางสรรคภาพรางตน 
แบบศิลปะจัดวางเพื่อกระตุนคุณคา 
ความงามลานนารวมสมัย 

6 0.60 อ.ธัญญรัตน์  ทองใจ การสรางสรรคงานประติมากรรมจาก
ความเชื่อสัตวในต านานกลุมชาติพันธุไท
ลื้อ ดวยวัสดุเหลือใชเกษตรกรรม 
เพื่อเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหลงใหมใน
ชุมชนบานปาตาล จังหวัดเชียงใหม่ 

7 0.60 รศ.ลิปิกร  มาแก้ว บัวสวรรค์ 
8 

 

0.60 รศ.ลิปิกร  มาแก้ว - 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

9 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
ภูมิภาอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 อ.เนติ  พิเคราะห์ The World of Imagination 1 
10 1.00 อ.ธัญรัตน์ ทองใจ Chinese boy holding 

pomegranates (Wiang Ta Murals) 
11 1.00 ผศ.วิทยา   

พลวิฑูรย์ 
Buddha 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 7.8   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  21   

 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    =  3.89 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  5.00 
                                          คะแนน   3.89 + 5.00  =  4.45 
                                                            2  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ ร้อยละ 20 
วิทย์ฯ   ร้อยละ 20 

สังคมฯ ร้อยละ 37.14 
วิทย์ฯ  ร้อยละ 23.31 

4.45 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 
 

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 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                              -    
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รศ.ไพบูลย์  หล้าสมศร ี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวสุพัตรา  เพลิงบุตร/นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :   paiboonlar@yahoo.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
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 มาทบทวนและปรับปรุง
รายละเอียดแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้ตรงความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจประเด็นปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการจัดประชุม
ประชาคมร่วมกับผู้น าชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้าน เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นความต้องการและปัญหา
และหาวิธีร่วมกันในเรื่องที่ต้องการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการน 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
การศึกษา 2562 ยังได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการทางวิชาการ 
 ในแผนได้ระบุตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อม
ด้วยขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ (3.1-1-02)  มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติงานยึดความ
สอดคล้องกับกรอบตามยุทธศาสตร์ของคณะ ยุทธศาสตร์งานบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่และความรู้ที่เกิดจากกระบวนการศึกษา ค้นคว้า
และวิจัยไปให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายแก่สังคม/ชุมชน ตามความต้องการและสอดคล้องกับ
บริบทของ ผู้รับบริการ  ดังนี้ 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 90 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการบริการวิชาการ : 
   ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษาและอาจารย์น าองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม การ

ออกแบบ และสถาปัตยกรรม บูรณาการกับภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือพัฒนาและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 
 กลยุทธ์ : 

1. ส ารวจและก าหนดชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 
2. พัฒนากระบวนการในการก ากับติดตามผลลัพธ์ของการให้บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายสู่การใช้ประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการส ารวจและคัดเลือกเป็นชุมชน

เป้าหมายของการให้บริการวิชาการ 
ชุมชน 2 

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

กิจกรรม 1 

3. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักศึกศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

โครงการ 1 

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ รายวิชา 2 
5. จ านวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เรื่อง 2 

 
   จากนั้นน าเสนอแผนและขั้นตอนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5-3/2562 เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2562 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ (3.1-1-03) ซึ่งในแผนการการบริการวิชาการ
ของคณะฯ ประกอบด้วยโครงการจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม กรณีบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4  
ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) เป็นหน่วยงานที่ดูแล
จัดสรรงบประมาณและขับเคลื่อนงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานใน
คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนการบริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอด 
เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยผ่านกระบวนการให้ชุมชนหรือสังคมมีส่วนร่วมก าหนดขอบเขตความ
ต้องการในหลายรูปแบบ แตกต่างกันตามบริบทของกิจกรรมและผู้รับบริการ การลงพ้ืนที่จัดเวที
ชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ เพ่ือค้นหาความต้องการของชุมชนในเชิงลึก 
โดยบุคลากรของคณะฯ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของชุมชนนั้นๆ เพ่ือวาง
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รูปแบบกิจกรรรมการบริการวิชาการ รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
o เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านป่างิ้วให้สามารถสร้างอาชีพใหม่ พัฒนาอาชีพเดิม

ให้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
o เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และและนวัตกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

ท้องถิ่น 
o เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และชุมชน 
 

2. โครงการขยายพันธ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่  ได้ด าเนินการในแนวทางตามกรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี 
เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ตามแผนแม่บทโครงการระยะ 5 ปีที่หก 3 กรอบ 8 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
o เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

o เพ่ือให้ชุมชนขยายพันธ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากห้อม 

o เพ่ือสร้างมูลค้าทางเศรษฐกิจให้ชุมชน 

 
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 2562 
3.1-1-02 แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5-3/2562  
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 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  คณะฯ ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ   โดยน าโครงการบริการวิชาการมาบูรณา
การกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา หน่วยงานและชุมชน ดังนี้ 
    1.  ผลต่อนักศึกษา  มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านฝึกทักษะการ
เรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชนจากการที่ได้ลงพ้ืนที่จริงและน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/สังคม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่
สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ  
  2.  ผลต่อคณะฯ เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่อาจารย์บุคลากรได้น าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการสู่ชุมชนได้ส่งเสริมภาพลักษณ์แก่คณะให้น่าเชี่อถือ เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น และอาจารย์ได้น าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยและต่อยอดเป็นผลงาน
วิชาการด้านต่างๆ 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 ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี
บ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ 
อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่   
   ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี ้

1.1 ฝึกอบรมพัฒนาผลติภณัฑ์
ต้นแบบจากการย้อมผ้า และ
งานสานไมไ้ผจ่ากอัตลักษณ์
ชุมชน 

1.2 ฝึกอบรมการใช้สื่อสมยัใหม่
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่าย
สินค้าและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

1.3 ฝึกอบรมการบริการจัดการ
กลุ่มและการท าบัญชีครัวเรือน 

      
 

มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนตามแผนการสอน ใน
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
5  รายวิชาการออกแบบ 
อัตลักษณ์องค์กร  รายวิชา 
Website and Interface 
Design  โดย  
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 

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 
คือ 
1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่ม
ช่องทางในการสร้างอาชีพให้ตนเอง
ด้วยการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาก
การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้ังในด้าน
รูปแบบและคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน
มากขึ้น 
2. ชุมชนได้น าความรู้และเทคนิค
รูปแบบที่ทันสมัยมาเป็นแนวทางใน
การเพิ่มมลูค่าสินค้าและได้สินค้าใหม่
ให้แก่ท้องตลาด 
3. ชุมชนได้ประโยชน์จากการใช้สือ่
สมัยใหม่ เช่น เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม 
ในการประชาสมัพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยว
และส่งเสรมิการขายสินค้า ท าให้มี
ยอดจ าหน่ายผลติภณัฑ์เพิม่มากข้ึน 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถประยุกต์
ความรู้ในภาคทฤษฎสีู่การ
ปฏิบัติงานจริง 
2. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้จาก
กิจกรรมบริการวิชาการ 
3. ร้อยละของความรูค้วาม
เข้าใจท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  องค์ความรู้แก่บุคคลในชุมชน ได้
เรียนรู้การท างานเป็นทีม การใช้
ทักษะทางปัญญาในการท างาน
และการเป็นผูม้ีจิตอาสา เป็นต้น 
3. คณาจารย์ได้น าองค์ความรู ้

4. คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามารว่ม
มือกันบริหารจัดการองค์กร มีการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท างานบริหารจดัการกลุ่ม การส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ 

  

  จากการบริการวิชาการมาจัดท า
แผนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และได้หัวข้อใน
การน ามาท าวิจัยเพื่อค้นหาองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้น 
 

5. กลุ่มอาชีพของชุมชนบ้านป่าง้ิว
สามารถจัดท าบญัชีได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถค านวณต้นทุนการผลติเพือ่ใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตใหด้ียิ่งขึ้น 
6. เกิดความร่วมมือในชุมชน คนใน
ชุมชนมีความรักใครส่ามัคคีกัน 
7. ชุมชนเกิดการเรยีนรู้ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปยังชุมชนอื่นๆ 
8. ได้ผลิตภณัฑส์ินค้าหตัถกรรมท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

มีจ านวนโครงการด าเนิน
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการทั้งหมด 

2. โครงการขยายพันธ์และใช้
ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่
ซี บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน  อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่ 
 

1. มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมกับการบริการวิชาการ 
โดยฝึกทักษะการเรียนรูจ้าก
สภาพปัญหาของชุมชนจากพ้ืนท่ี
จริงและน าไปสู่การแก้ปญัหา
โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา
เพื่อน าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน/สังคม ด้วยการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง (Hands on) 
2. มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนโดยให้นักศึกษาสามารถ
ฝึกประสบการณ์นอกห้องเรยีน 
ฝึกการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
พื้นที่จริงตามแผนการสอน 
รายวิชา การออกแบบและผลิต
ผืนผ้า  
3. อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชน ได้รับความไว้วางใจจาก
ชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์
ของคณะให้น่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 
 

สร้างมลูค่าเพิ่มและเพิ่มขีด
ความสามารถให้ชุมชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มุ่งเน้น ให้เกิดผลลัพธ์ คือ 
1. ชุมชนอนุรักษ์และขยายพันธ์ตน้
ห้อมได้ปริมาณมากขึ้น  
2. ได้รับองค์ความรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์ดา้นสมุนไพรจากห้อม 
3. มีการใช้ประโยชน์จากห้อมโดยการ
น ามาสกัดสี เพื่อใช้ย้อมเส้นด้ายด้วยสี
ธรรมชาติ และน าไปท าผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอลวดลายชนเผ่าลาหู่ซี ซึ่งท าให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน   
4. ชุมชนมีรายได้จากการขายต้นห้อม
สด ห้อมเปียกและการย้อมเส้นด้าย 
 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถประยุกต์
ความรู้ในภาคทฤษฎี สู่การ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้จาก
กิจกรรมบริการวิชาการ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

มีจ านวนโครงการด าเนิน
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของโครงการทั้งหมด 

3. โครงการออกแบบปรับปรุง
อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลงั
เก่า) เพือ่เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมอืง
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. มีแหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่
ยังคงรักษาและสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นให้
มีระดบัมาตรฐานสากลประจ า
จังหวัดน่านจะมีประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
น่าน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรูด้า้น
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
ของเยาวชน ประชาชนชาวจังหวัด
น่าน และประชาชนท่ัวไป 
2. การเสรมิสร้างความเขม้แข็งความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ชุมชน ในจังหวัด
น่าน 

 

 
 
 

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 
  การศึกษา 2562 
 
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะได้ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2562 
จ านวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยเป็นการให้บริการแบบไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จ านวน 2 โครงการ 
o โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4  

ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม ่  
o โครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี  บ้านขอนม่วง   ต าบล

ป่าไหน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
2. โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

น่าน  อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้ว่าจ้างให้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
o โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพ่ือเป็นหอ

ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 
    

3.1-3-01   เอกสารอนุมัติโครงการและงบประมาณแผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและ 
ภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการ 

3.1-3-02 เอกสารอนุมัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
3.1-3-03 สัญญาจ้างออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพ่ือ

เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนนาตะวันออก 
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 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
   จากผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ  (3.1-1-01) เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ สรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ เพ่ือน ามาสรุปผลส าเร็จของแผนการบริการ
วิชาการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2562 (3.1-4-01) และ
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการ เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 7/2563   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  (3.1-4-02)   ดังนี้   
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1.  ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
 
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. จ านวนชุมชนที่ได้รับการส ารวจ
และคัดเลือกเป็นชุมชนเป้าหมาย
ของการให้บริการวิชาการ 

2 ชุมชน จ านวนชุมชนที่ได้รับการส ารวจ และคัดเลือกเป็นชุมชนเป้าหมาย และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 2 ชุมชน  ได้แก ่

1. ชุมชนบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่  (เป็นโครงการตอ่เนื่อง) 

2. ชนเผ่าลาหูชี  บ้านขอนม่วง  ต าบลป่าไหน  อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นโครงการใหม่ที่เกิดจากการส ารวจและ
คัดเลือกในปีการศึกษา 2562) 

 

  

2. 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
ความก้าวหน้าและสรุปผลการด าเนินงานผ่านคณะฯ ทุกกิจกรรมว่า
บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ และได้น าผลการท างานไปปรบัปรุงและ
พัฒนา   
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
หมาย
เหตุ แผน ผล 

  3. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
นักศึกศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

1 โครงการ 3 โครงการ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าไปมสี่วนร่วมกับการบริการ
วิชาการ ได้ฝึกทักษะการเรียนรูส้ภาพปัญหาของชุมชนจากพ้ืนท่ีจริงและ
น าไปสู่การแก้ปัญหา ด้วยการลงมอืปฏิบัติจริง และได้ตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนส่งเสรมิความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม รายละเอียด คือ   

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม กรณีบ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่   

2. โครงการขยายพันธ์ุพืชและใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่า
ลาหู่ชี  บ้านขอนม่วง  ต.ป่าไหน  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ 

3. โครงการออกแบบปรบัปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลัง
เก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมอืงน่าน และแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก 

  

  4. จ านวนรายวิชาที่มีการบรูณา
การกับการบริการวิชาการ 

2 รายวิชา  5  รายวิชา ดังนี้   (3.1-4-03) 
1. วิชา ออกแบบผลิตภณัฑ์ 5 
2. วิชา การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
3. วิชา Website and Interface Design 
4. วิชา Cost Accounting 
5. วิชา การออกแบบและผลิตผืนผ้า  
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
หมาย
เหตุ แผน ผล 

  5. จ านวนงานวิจัยท่ีมีการบูรณา
การกับการบริการวิชาการ 

2 เรื่อง จากการบริการวิชาการในปีการศกึษา 2561  อาจารย์ไดส้่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยซึ่งไดร้ับทุนสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 
5 เรื่อง  ดังนี้   (3.1-4-04) 

1. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติส าหรับสิ่งทอและไม้ไผ่
ของชุมชนกระเหรี่ยงป่าง้ิว 

2. แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมและการออกแบบปรับปรุงภมูิทัศน์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนกระเหรี่ยง
บ้านป่าง้ิว 

3. การพัฒนาและออกแบบลายปั้นลา้นนาประดบัผนังของชุมชน
กระเหรี่ยงบ้านป่าง้ิว 

4. การวิจัยและพัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลติภัณฑ์ผ้าและเครื่องจักร
สานเพื่อส่งเสรมิการขายของชุมชนกระเหรี่ยงบ้านป่าง้ิว 

5. วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์ผา้ทอย้อมสีธรรมชาติและผลติภณัฑ์
หัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์ทีม่ีเอกลักษณ์ของชุมชนกระ
เหรี่ยงบ้านป่าง้ิว 
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2. ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ   (3.1-4-05) – (3.1-4-07) 

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 ่ 
 
 

1. เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้านป่าง้ิวให้
สามารถสรา้งอาชีพ
ใหม่ พัฒนาอาชีพเดิม
ให้เพิ่มมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้และและ
นวัตกรรมใหม่ที่สร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับ
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 
ท้องถิ่น 
3. เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการ  

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจในหัวข้อการ
อบรมเพิ่มขึ้น 

>ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  ชุมชนบ้านป่าง้ิว
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ และการ
ใช้สื่อสมัยใหมเ่พิ่มขึ้น 

300,000 - - 300,000  พ.ย.2561 
ถึง  

ก.ย.2562 

 คณะ 

2. ผลิตภัณฑห์ัตถกรรม
ที่ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของชุมชน 
 

>3 รูปแบบ 3 รูปแบบ  
  - ผลติภณัฑ์ไม้ไผ ่
  - ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
    แปรรูป 
  - ผลิตภณัฑ์ผา้ย้อม 

      
 

 

3. ผู้เข้ารับการบริการ
ในกระบวนการบริการ
วิชาการแก่สังคม
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

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

      
 
 
 
 

 

 

4. สื่อส าหรับการ
ประชาสมัพันธ์ที่
ทันสมัย 

>2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 
  -  Facebook 
  - Instagram 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน 

5. จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการ 

>2 เครือข่าย 3 เครือข่าย  
  - องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลทาเหนือ อ.แม่ออน 
    จ.เชียงใหม่ 
  - กศน.อ าเภอแม่ออน   
    จ.เชียงใหม่ 
  - ศูนย์พัฒนาโครงการ 
    หลวงแม่ทาเหนือ  
    อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

2. โครงการ
ขยายพันธ์และ
ใช้ประโยชน์
จากต้นห้อมของ
ชนเผ่าลาหู่ซี 
บ้านขอนม่วง  
ต.ป่าไหน  
อ.พร้าว   
จ.เชียงใหม่ 
 

1. เพื่อสนองงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
2. เพื่อให้ชุมชนขยาย
พันธ์และรู้จักการใช้
ประโยชน ์

จากห้อม 
3. เพื่อสร้างมูลค้าทาง
เศรษฐกิจให้ชุมชน 

1.  ชุมชนมีความเข้าใจ
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

>ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ชุมชนที่มีความ
เข้าใจในโครงการฯ จากการ
อบรมให้ความรู้ใน 

1. กิจกรรมปกป้อง
ทรัพยากร 

2. กิจกรรมส ารวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากร 

3. กิจกรรมอนรุักษ์
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร 

90,100 - - 90,100 1 มีนาคม 
ถึง 
30 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะ 

2. ขยายพันธต์น้ห้อม
ในแปลงทดลองตาม
จ านวนพื้นที่ ที่ก าหนด
ในโครงการ 

>1 ไร่ 1 ไร่  การขยายพันธ์และ
ปลูกห้อมในชุมชน จ านวน 
5,000 ต้นในพ้ืนท่ี 1 ไร่ 

      
 
 

 

 

3. ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการปลูกต้น
ห้อม 

>ร้อยละ 10 อยู่ระหว่างการติดตามผล
รายได้ของชุนชน 

     N/A 
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โครงการ/
กจิกรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด แผน ผล 
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ  

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน 
ผลประ 
โยชน ์

งบนอก รวม 

3. โครงการ
ออกแบบ
ปรับปรุงอาคาร
ศาลากลาง
จังหวัดน่าน 

(หลังเก่า) เพื่อ
เป็นหอ
ศิลปวัฒนธรรม
เมืองน่าน และ
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา
ตะวันออก 

1. เพื่อศกึษารวบรวมข้อมูลศลิป
วัฒนธรรล้านนาตะวนัออกภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่จังหวัดน่าน
ส าหรับการออกแบบปรับปรุง
อาคารศาลากลางจังหวดัน่าน 
(หลังเก่า) 
2. เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคาร

ศาลากลางจังหวดัน่าน (หลัง

เก่า) และภมูิทัศน์บริเวณ
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 างานได้
ส่งมอบผลการศึกษาและการ
ออกแบบฉบับสมบูรณ์ แบบ
รายละเอียดและเอกสาร
ประกอบแบบ และผ่านความ
เห็นชอบจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่านและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน
ถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว 

- - 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 100  การจัดท า
รูปแบบและรายการก่อสร้างได้
ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างได้ และใน
ส่วนของห้องนิทรรศการ
ภายในหอศิลปวัฒนธรรมฯ 
ชุมชนได้รับงานท่ีมีคุณภาพสูง
เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์
สมัยใหม่แห่งอื่นๆ 
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3.1-4-01   แบบประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
 ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563   
3.1-4-03  รายวิชาที่บูรณาการ 

วิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 
วิชา การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
วิชา Website and Interface Design 

 วิชา Cost Accounting  (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) 
วิชา การออกแบบและผลิตผืนผ้า 

3.1-4-04   ประกาศผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.1-4-05 รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ โครงการคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านฯ 
3.1-4-06 สรุปโครงการขยายพันธ์และการใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ชี 
3.1-4-07 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)     
 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 คณะฯ ได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2561  มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประจ าคณะ และข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินโครงการ  เพ่ือให้การด าเนินงานบริการวิชาการแก่
สังคมมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  และจากผลการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่าการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนครบทุกโครงการ/กิจกรรม (3.1-4-01) และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผน/พัฒนาการจัดท าโครงการบริการ คณะกรรมการบริการ
วิชาการได้ประชุมเพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ดังนี้ 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2561 การปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 
1. การด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในการ
ตั้งเป้าหมายร่วมกับชุมชน และด าเนินตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดและการใช้ประโยชน์ตามที่
โครงการและชุมชนตั้งไว้ 

1. คณะด าเนินการส ารวจและประชุมประชาคมเพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกับชุมชน เพ่ือใช้
ศาสตร์ของคณะบริการวิชาการ โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดย 
   - จัดประชุมประชาคมระหว่างผู้รับผิดขอบ
โครงการและตัวแทนชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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   - จัดท าแผนบริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

2. กระบวนการด าเนินโครงการไม่ เป็นไปตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 

2. ประชุมติดตามผลการด าเนินโครงการเป็นประจ า
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการอ านวยการจะได้ให้
ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

3. การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยยังขาดความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายและกระบวนการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายการเงินและพัสดุเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อท้วงติงเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงิน ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยไม่ชักช้า 

4. คณะฯ มีการทบทวนเปลี่ยนแปลงภาระงานของ
บุคลากร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ของคณะส่งผลให้
การเริ่มปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

4. มีการทบทวนเปลี่ยนแปลงภาระงานของบุคลากร 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ 
 

5. การเข้าร่วมโครงการของคนในชุมชนส่วนใหญ่
อยู่ในวัยกลางคนข้ึนไปในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิด
ปัญหาในด้านการสืบทอดและท าต่อเนื่อง 

- ได้ด าเนินกิจกรรมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของชุมชน
ที่ตนเองอาศัยและรักท่ีจะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
- ได้จัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
ปัจจุบันโดยอาศัยองค์ความรู้ในคณะ ภูมิปัญญาบน
พ้ืนฐานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตที่มีดั้งเดิม
พร้อมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือให้ชุมชนสร้างสรรค์งานด ารงอยู่ได้ในสภาพ
สังคมปัจจุบัน 

 
  และจากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ไดเ้สนอแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน 2562 น าไปปรับปรุงปีการศึกษา 2563 
1. ชุมชนยังขาดองค์ความรู้อีกหลายด้าน  เช่นการ
บริหารจัดการกลุ่มที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
และการวางแผนการตลาดที่ดี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับคณะเพ่ือ
จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 
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 ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในปีที่  3 ให้ครอบคลุมการ

ให้บริการวิชาการทุกประเภทเพ่ือสร้างความต่อเนื่อง
ในการเรียนรู้ของชุมชน โดยได้บรรจุโครงการไว้ใน
แผนประจ าปีงบประมาณ 2563  และได้รับอนุมัติ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพ่ือยกระดับชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนเมื่อครบก าหนด 3 ปี คือ 
  - โครงการให้ความรู้การจัดการโครงสร้างและ
ระเบียบการบริหารจัดการกลุ่ม 
   - โครงการให้ความรู้ทางการตลาดส าหรับสินค้า
ชุมชนบ้านป่างิ้ว 
   - โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพ่ือเป็นศูนย์
เรียนรู้ และศูนย์จ าหน่ายสินค้าของชุมชน 
   - โครงการออกแบบบูธเพ่ือส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. การจัดการอบรมท าได้ล าบาก เพราะต้องหา
เวลาว่างให้พอดีกันจากทั้งทางวิทยากร ผู้จัดและ
กลุ่มชุมชนเองเพราะกลุ่มชุมชนก็ต้องมีกิจกรรมใน
การประกอบอาชีพ 

2. ด าเนินการสอบถามช่วงเวลาที่เหมาะสมและให้
ผู้น ากลุ่มชุมชนท าการติดต่อเพ่ือจัดเวลาที่เหมาะสม 
 

3. เรื่องของการสื่อสารที่ชุมชนบางคนไม่สามารถ
พูดภาษาไทยได้จึงท าให้การเก็บข้อมูลล าบาก 

3. หาล่ามช่วยแปลภาษาให้แก่ชาวบ้านและให้
เยาวชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

4. ในส่วนของการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรม ข้อมูลใน
รายงานการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ถึงแม้
คณะท างานจะด าเนินการศึกษาเต็มประสิทธิภาพที่
เวลาและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนงบประมาณจะ
เอ้ืออ านวยได ้แต่ด้วยข้อมูลจ านวนมากและ
หลากหลายศาสตร์ จึงอาจมีข้อบกพร่อง หรือ
ผิดพลาด หรือยังไมม่ีขอ้ยุติเรื่องข้อเท็จจริง หรือ
ภาพประกอบไม่สมบูรณ์ 

4. จังหวัดหรือหน่วยงานที่จะด าเนินการก่อสร้าง
จัดท าสื่อนิทรรศการ ควรตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้และหลากหลายศาสตร์
มากลั่นกรอง ตรวจสอบและเสริมข้อมูล เพ่ือความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายใน
ขั้นตอนของการก่อสร้างต่อไป 
 

 
3.1-5-01   อ้างอิงเอกสารหลักฐาน 3.1-4-01 
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 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  
 ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมและขับเคลื่อนพันธกิจในระดับ
สถาบันภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้ 
(3.1-6-01) 

1. คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดด าเนิน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตและมีอาชีพที่มั่นคงด้วย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน กรณีบ้านป่างิ้ว หมู่
ที่ 4  ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากรของคณะฯ ยังเข้าร่วมใน
โครงการยกระดับฯ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบ กรณีหมู่บ้านโหล่งปง  ต าบลกองแขก  
อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  

2. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินโครงการขยายพันธุ์พืชและใช้ประโยชน์จากต้นห้อม
ของชนเผาลาหู่ชี  บ้านขอนม่วง  ต าบลป่าไหน่  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสนองงานใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 

3.1-6-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม  

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 
 
 

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

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
รศ.ลิปิกร  มาแก้ว 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นายสุพจน์  ใหม่กันทะ/นางสาวรจุิราพร   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 ตามค าสั่งเลขท่ี 134/2562  (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. ก ากับติดตามการด 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 2562 
 

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 2561 มาพิจารณาจัดท าแผนในปีการศึกษา 2562 
โดยมีการยึดหลัก PDCA  (4.1-2-01) 
 ซึ่งแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และ สอดคล้องกับโยบายคณะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกระบวนการเรียนการสอน  เป้าประสงค์ : ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้ตระหนักในคุณค่า  สืบสาน/อนุรักษ์ และพัฒนาให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ โดยอาศัย
กระบวนการที่มีการบูรณาการกับศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งในแผนปีการศึกษา 2562 คณะมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินการโดยการก าหนดผลลัพธ์ว่าการด าเนินการโครงการแต่ละโครงการได้ประโยชน์
แก่นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเพ่ือให้พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ในทิศทางท่ีตั้งไว้  

โดยได้ระบุวัตถุประสงค์ของแผน คือ  
1. เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2562 - 2565 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
สามารถทีจ่ะได้สืบสาน/อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ คือ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย 

1. มีกิจกรรมทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ พ.ศ.
2562 – 2565 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 2 

2. นักศึกษา บุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมที่จัดต่อเนื่องกันทุกปี   

โครงการ/
กิจกรรม 

2 

4. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ร้อยละ 80 

5. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

รายวิชา 2 
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ซึ่งในแผนงานได้ระบุโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา  เพ่ือด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ รวมถึงจัดสรรงบประมาณซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามแผน ในการนี้ได้เสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้มีมติ
เห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2562  (4.1-2.02)  
 
4.1-2-01   แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562   
4.1-2-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 7-5/2562 
 
 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้  
 จัดท าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมและสรุปประเมินผลการด าเนินงานจากปีงบประมาณ 2562 และทบทวนแนวทางการ
บริหารเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2563   
 คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามประเมินผล เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้งตามแผนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยจัดท าหนังสือราชการเพ่ือติดตามประเมินผล  ซึ่งมี
ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลังจากเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 หากยังไม่ได้รับรายงาน  
งานศิลปะและวัฒนธรรมคณะฯ จะด าเนินการติดตามผ่านไปยังหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเพ่ือติดตามผล ซึ่งปี
การศึกษา 2562 ได้ก ากับและติดตาม ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.05/710  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(4.1-3-01)    
     ครั้งที่ 2  ตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.05/1007  ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(4.1-3-02)    
    ครั้งที่ 3  ตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.05/1336  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(4.1-3-03)    
    ครั้งที่ 4  ตามบันทึกข้อความที่ อว 0654.05/331  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(4.1-3-04)    
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  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับจากการติดตามประเมินผล รวบรวม
ข้อมูลในแบบฟอร์มของคณะเพ่ือน าประเด็นส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่ 6/2563  เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2563  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  (4.1-3-04) 
 
4.1-3-01   เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562) 
4.1-3-02  เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) 
4.1-3-03   เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) 
4.1-3-04   เอกสารการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม  ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) 
4.1-3-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 6/2563 
 
 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 4.1-4-06)  
 
วัตถุประสงคข์องแผนฯ ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของแผนงานฯ 
แผน ผล   ความส าเร็จ 

,  
1. เพื่อด าเนินกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะศลิปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2562 - 2565 ด้าน
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 

1. มีกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะฯ พ.ศ.
2562 – 2565 ด้าน
การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

2 
กิจกรรม 

4 กิจกรรม/โครงการ  
ในปีการศึกษา 2562 คณะได้จดักจิกรรม/
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สอดแทรกศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการเรียนการสอน   
จ านวน 4 โครงการ คือ 
1. โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และ
ครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
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แผน ผล   ความส าเร็จ 
,  

2 .  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ท านุ บ า รุ งศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถที่
จะได้ สืบสาน/อนุ รักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

  2. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย  
3. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสูศ่ิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
4. โครงการบูรณาการกระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรยีนการสอน (การประกวด
ภาพถ่าย)     

 

3.  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
การบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

 

2. นักศึกษา 
บุคลากรมีความ
เข้าใจในศิลป 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  84.85 
จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการนักศึกษามี
ความเข้าใจความหมายและกระบวนการ
เกี่ยวกับพิธีกรรมเพิ่มขึ้น ดังนี ้
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมาย

และกระบวนการที่เกีย่วข้องกับพิธีกรรม
บวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง  
ร้อยละ 80 

2. นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ
ความหมายและกระบวนการของประเพณีที่
ส าคัญของล้านนาเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม จาก 3.31  เป็น 4.65  คิดเป็น
ร้อยละ 90 

3. นักศึกษามีความเข้าใจความหมายและ
กระบวนการของพิธีกรรมบายศรีสูข่วัญ
เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม จาก 3.08  
เป็น 4.47  คิดเป็นร้อยละ  89.4 

4. นักศึกษาไดส้ร้างผลงานภาพถ่ายจากความรู้ 
ความเข้าใจจากการเรยีนการสอนที่บูรณา
การเข้ากับงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงคข์องแผนฯ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

แผน ผล   ความส าเร็จ 
,  

 3. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมท่ีจดั
ต่อเนื่องกันทุกปี   

2 
โครงการ/
กิจกรรม 

4  โครงการ  โดยทุกโครงการไดจ้ดัท าอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา คือ 
1. โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และ

ครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

2. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 

3. โครงการบายศรสีู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

4. โครงการบรูณาการกระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน 
(การประกวดภาพถ่าย) ปีท่ี 5 

 

 4. จ านวนนักศึกษา
และบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 95.79 
จากการเข้าร่วมโครงการของนักศกึษาและ
บุคลากร ดังน้ี 
1. โครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และ

ครอบครูช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน 300 คน เข้า
ร่วม  353  คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100 

2. โครงการนมสัการครูบาศรีวิชัย แผน 261 
คน เข้าร่วม 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 
91.57 

3. โครงการบายศรสีู่ขวัญรับน้องสู่ศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน  คน ร้อย
ละ 91.57 

4. โครงการบรูณาการกระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน 
(การประกวดภาพถ่าย)  แผน 100 คน เข้า
ร่วม 106 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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วัตถุประสงคข์องแผนฯ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนงานฯ 

แผน ผล   ความส าเร็จ 
,  

 5. มีการจัดการ
เรียนการสอนที่
บูรณาการกับการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

2 
รายวิชา 

2 รายวิชา ที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ดังนี ้
1. รายวิชา BFACC405  ล้านนาศึกษา 
2. รายวิชา BAACD104  การถ่ายภาพ 

 

 
ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2562  เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป  

1. ควรมีการก าหนดกิจกรรมในแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้มีการประกาศเกียรติ
คุณบุคคลตัวอย่างที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย หรือนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยอย่างต่อเนื่อง  

2. ควรถอดความรู้ที่ได้จากงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้องค์ความรู้ใหม่ หรือสร้างงานวิจัยระดับพ้ืนที่ 
  
และได้รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  (4.1-3-04) 
 
4.1-4-01   รายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ประจ าปีการศึกษา 2562   
4.1-4-02   สรุปโครงการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-4-03   สรุปโครงการนมัสการครูบาศรีวิชัย  ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-4-04   สรุปโครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องสู่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ประจ าปีการศึกษา  
  2562    
4.1-4-05   สรุปโครงการบูรณาการกระบวนการในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
  การจัดการเรียนการสอน (การประกวดภาพถ่าย) 
 4.1-4-06   มคอ.3, มคอ.5 รายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานฯ และกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้
การจัดโครงการตามจุดเด่นของคณะ  ดังนี้  (4.1-5-01) 
 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 
 ได้น าข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2561   มาปรับปรุงแผนฯ  ปีการศึกษา 2562  ดังนี้   

1. คณะฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและโครงการให้มีความชัดเจนและได้ท าการประเมินโครงการให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับผิดชอบโครงการความส าเร็จที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน มีกระบวนการด าเนินกิจกรรมที่
ครบถ้วนตามหลัก PDCA  และคณะฯ ได้ประเมินความส าเร็จทั้งแผนงานและโครงการ 

2. คณะฯ ได้ชี้แจงหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร และสาขา 4 สาขา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงการที่มีความซ้ าซ้อนกับคณะ ซึ่งได้น ามาปรับปรุงแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้
คณะด าเนินการและให้นักศึกษาและบุคลากรทุกหลักสูตรเข้าร่วม ซึ่งท าให้การด าเนินโครงการแต่
ละโครงการที่อยู่ในแผนงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า 

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

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้น า
ข้อเสนอแนะประจ าปีการศึกษา 2562  ไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2563  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก าหนดกิจกรรมในแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้มีการประกาศ

เกียรติคุณบุคคลตัวอย่างที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย หรือนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง  

2. ควรถอดความรู้ที่ได้จากงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้องค์ความรู้ใหม่ หรือสร้างงานวิจัยระดับ
พ้ืนที ่

น าผลไปปรับปรุงในปีต่อไป 
1. ในปีการศึกษา 2563  ได้ก าหนดเป็นกิจกรรมในแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในเรื่องการ

สร้างขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์ นักศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2. ก าหนดให้มีการน าสาระส าคัญและหัวข้อที่น่าสนใจมาต่อยอดในการเสนอหัวข้อโครงการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   
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น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
              ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2561  น ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 

โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการปีการศึกษา 2561 

น าผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 

1 โครงการพิธีท าบุญสืบชาตา
และบวงสรวงองค์พระ
วิษณุกรรม และครอบครู
ช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 1. การแบ่งหน้าท่ีของนักศึกษา
ยังไม่ขัดเจน ท าให้บางช่วงเกิด
ความวุ่นวาย 
2. งบประมาณในการจัด
โครงการไม่เพียงพอ 

1. ได้มีการประชุมชี้แจงแบ่งหน้าที่
ให้รับผิดชอบให้ทีมงานแตล่ะฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานได้แบบ
ชัดเจน สามารถวางแผนและ
ประสานงานจัดการได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลให้การจัด
โครงการในปีการศึกษา 2562 
ปัญหาในข้อน้ีไดร้ับการแกไ้ข
เรียบร้อย 
2. ได้ท าแผนขออนุม้ติงบประมาณ
เพิ่มเตมิ ระบุเหตผุลและแผนการ
ใช้จ่ายอย่างละเอียด ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 ได้รับ
งบประมาณเพิ่ม จาก 70,000  
บาท เป็น 100,000 บาท ท าให้
เพียงพอต่อการด าเนินโครงการให้
ส าเรจ็ 

2 โครงการนมสัการครูบาศรี
วิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 1. นักศึกษาให้ความร่วมมือน้อย 
 

1. ท าการประชาสมัพันธ์ให้
นักศึกษาทราบถึงความส าคัญของ
โครงการด้วยการประกาศ และ
ประชาสมัพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 
เช่น facebook  Line เวปไซต์
คณะ เวปไซตส์าขา ซึ่งส่งผลให้ใน
การจัดโครงการปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาให้ความร่วมมือบรรลุ
แผนที่วางไว ้

3 โครงการบายศรสีู่ขวัญรับ
น้องสู่ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

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

วัตถุประสงค์ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการปีการศึกษา 2561 

น าผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 

4 โครงการบรูณาการ
กระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน การ
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 
“แม่ญิ๋งงามล้านนา ปีท่ี 4” 

 1. การส่งผลงานมีจ านวนน้อย 
 
 

1. เพิ่มระยะเวลาในการส่งผลงาน
เพื่อให้เพียงพอต่อการคิด
สร้างสรรค์ช้ินงาน และเพิ่มวิธีการ
กระตุ้นให้มีการส่งช้ินงานเข้า
ประกวดทุกสาขา โดยไดเ้พิ่ม
จ านวนเงินรางวันในการจัด
โครงการในปีท่ี 5 

 
ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2562  น าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 

โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการ 

น าผลการประเมินวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2563 
1 โครงการบวงสรวงองค์พระ

วิษณุกรรม และครอบครู
ช่างคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่าน้ีเพราะมี
บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ 

วางแผนในการประชาสัมพันธ์
โครงการในหลายช่องทาง ท้ัง
ออฟไลน์ และออนไลน์ เช่น ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ทางสังคมออนไลน ์
เช่น facebook  Line และเวปไซต์
คณะ  เวปไซตส์าขา และเวปไซต์
ศิษย์เก่า  เป็นต้น 

2 โครงการนมสัการครูบา ศรี
วิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2562 

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

1. ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความ
เหมาะสม 
2. แบ่งหน้าท่ีงานชัดเจน และ
วางแผนกิจกรรมใหม ่
3. ขอความร่วมมือจากทุกสาขา
และแบ่งงานตามจ านวนสาขา
เพื่อให้งานลุล่วงไปได้ด้วยด ี

3 โครงการบายศรสีู่ขวัญรับ
น้องสู่ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 1. เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 
2. ความเข้าใจในกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมองค์กร 

1. ท าหนังสือแจ้งคณะเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบท าการซ่อมแซม 
2. สร้างความเข้าใจและสื่อสาร
จุดประสงค์ของพิธีกรรมซึ่งเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องด าเนินการ
ทุกรุ่นให้ทุกฝ่ายเข้าใจอย่างถูกต้อง
และตรงกัน 
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โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการ 

น าผลการประเมินวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2563 
3. ควรให้นักศึกษาทุกช้ันปีทุก
หลักสตูรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

4 โครงการบรูณาการ
กระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรยีนการสอน 
(การประกวดภาพถ่าย) 

 งบประมาณในการจดัโครงการ
ไม่เพียงพอ 

ด าเนินการจัดท าของบประมาณ
สนับสนุนจากศูนย์วฒันธรรม มทร.
ล้านนา ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุก
หมวด 

 
4.1-5-01   อ้างอิงหลักฐาน 4.1-4-01  รายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนและกิจกรรม/โครงการ  
  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยการเผยแพร่
กิจกรรมผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

- ผ่านระบบประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://www.rmutl.ac.th 
เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรม culture.rmutl.ac.th  กิจกรรมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ช่อง 
Youtube  กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา (4.1-6-01) 

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

- การแสดงผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  (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) 
 นอกจากนี้ยังเผยแพร่กิจกรรมของชมรมศิลปะพ้ืนบ้านล้านนาสู่สาธารณชน ในด้านการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูให้คงอยู่สืบไป  (4.1-6-05) 
 
 

https://www.rmutl.ac.th/
http://arts.rmutl.ac.th/
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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4.1-6-01   ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  www.rmutl.ac.th 
4.1-6-02   ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  www.arts.rmutl.ac.th 
4.1-6-03   ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, สโมสรนักศึกษา 
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.1-6-04   ภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา 
4.1-6-05   กิจกรรมของชมรมศิลปะพ้ืนบ้านล้านนา 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 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 :  
นายนที  สัมปุรณะพันธ์ 
นายสิทธิโรจน์  เลิศอนันต์พิพัฒน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวรุจิราพร   แสงปวง 
นางรักษ์คณา   กวาวสิบสาม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ :  087 1911899 โทรศัพท์ :  081 8978538 
E-mail :    nathi1969@gmail.com E-mail :   ann_arch@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 คณะฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 - 2565  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2562 – 2565) ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มวิชา ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ปรับปรุงพัฒนา และได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในคณะ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
        คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งจะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้   (5.1-1-01) 

2. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะ 

 ในคราวประชุมหารือเพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธ
ที่ 4 กันยายน 2562 คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะ เพ่ือให้
เห็นสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน ผลจากการประเมินสภาพปัจจุบันของคณะดังกล่าวสามารถน ามาสรุปเป็นตาราง
ได้ดังนี ้  (5.1-1-02) 

 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของคณะ 

 

 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. การผลิต

บัณฑิต 
S 1.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
S 1.2 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรากฐาน
การพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน 
S 1.3 ต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับคุ้มทุน 

W 1.1 ตัวป้อนส่วนใหญ่มีระดับความรู้
พ้ืนฐานเฉพาะทางไม่เท่ากัน ยากต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
W 1.2 อาจารย์ยังขาดประสบการณ์
วิชาชีพจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบ
การณ์ที่เกี่ยวข้อง 
W 1.3 สัดส่วนของจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
W 1.4 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่
ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

2. การวิจัย S 2.1 มีการผลิตผลงานทางวิจัยเชิง
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
S 2.2 นักวิจัยมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ 

W 2.1 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติยังมีจ านวนน้อย 
W 2.2 จ านวนนักวิจัยไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งทุน 
W 2.3 ขาดการส่งเสริมการวิจัยเชิง
นโยบาย และการวิจัยข้ามศาสตร์ 
(Research Cluster) 
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 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
3. การบริการ

วิชาการ 
S 3.1 มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ 
จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
S 3.2 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ รวมทั้งการ
ทดสอบวัสดุ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และท าให้เกิดรายได้
แก่คณะ 

W 3.1 ขาดวิธีการน าโครงการบริการ
ทางวิชาการท่ีไปสู่การใช้ประโยชน์
ทางด้านการวิจัย ตลอดจนการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

S 4.1 การจัดการเรียนการสอนทางศิลปะ 
การออกแบบ และสถาปัตยกรรม สอดรับกับ
พันธกิจด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
S 4.2 มีการสั่งสมองค์ความรู้ด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา
อันยาวนาน 

W 4.1 ขาดกระบวนการร่วมมือของ
นักศึกษาและบุคลากรในการขับเคลื่อน
กิจกรรมด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 

5. การบริหาร
จัดการ 

S 5.1 จัดโครงสร้างขององค์กรครอบคลุม
ทุกพันธกิจและมีขอบเขตชัดเจน มีระดับการ
บังคับบัญชาน้อยจึงสามารถสั่งการได้อย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์ บุคลากรมีความเป็น
อิสระสูงท าให้บรรยากาศของการท างานมี
ความสร้างสรรค์ 
S 5.2 มีข้อได้เปรียบด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เนื่องจากสถานที่ตั้งมีขนาดพ้ืนที่
เล็ก จึงง่ายต่อการบริหารจัดการ 

W 5.1 บุคลากรจ านวนมากยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
W 5.2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับการท างานยังขาดความ
เหมาะสมเท่าท่ีควรและไม่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานหลายส่วน 
W 5.3 ขาดการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี เป็นผลให้ความส านึกสาธารณะ
ของนักศึกษาและบุคลากรยังมีไม่มากพอ
ให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โอกาสและอุปสรรค 

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ปัจจัยทาง

การเมือง 
(Political 
factors) 

O 1.1 การเพ่ิมมาตรการในการบริหาร
จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุน
นโยบายการผลิตก าลังคนและการพัฒนา
ประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มา
จากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
O 1.2 การเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การศึกษาในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของตลาดการศึกษา จะมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาระหว่างกันเพ่ิมมากขึ้น 

T 1.1 ความไม่แน่นอนในการก าหนด
นโยบายการศึกษาของประเทศ เนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในสภาวะผัน
ผวน 

2. ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ 
(Economic 
factors) 

O 2.1 การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ก้าวไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" 
โดยก าหนดให้ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง" เป็น 1  
ใน 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมี
บทบาทต่อการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ สอดรับกับภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ การออกแบบ 
และสถาปัตยกรรม 
O 2.2 การขาดแคลนแรงงานในกลุ่มสาย
วิชาชีพที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ระดับล่างที่กระจุกตัวในสายการผลิต มีส่วน
ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัด
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาวะการมีงานท างาน
บัณฑิต 

T 2.1 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ส่งผล
ให้เกิดความไม่แน่นอนของการจัดสรร
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยในแต่ละปี 
T 2.2 ปัญหาการผลิตก าลังคนไม่ตรงกับ
จ านวนความต้องการที่ลดงของ
ภาคเอกชน ท าให้เกิดการว่างงาน 
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 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
3. ปัจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรม 
(Sociocultural 
factors) 

O 3.1 ความนิยมในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษามีเพ่ิมข้ึน 
O 3.2 ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยอาศัยองค์
ความรู้ทางวิชาการทุกด้านที่คณะมีความ
เชี่ยวชาญ 

T 3.1 โครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย ภาวะ
เจริญพันธ์เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้
จ านวนตัวป้อนในระบบผลิตของ
สถาบันอุดมศึกษาลดลง 
T 3.2 คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ของตัวป้อนระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
T 3.3 ค่านิยมในการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง หรืออยู่ใน
อันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษา 

4. ปัจจัยทาง
เทคโนโลยี 
(Technological 
factors) 

O 4.1 ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสาร ช่วยพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการ การท างานผ่าน 
Platform  ใหม่ในระบบสารสนเทศ ท าให้
การใช้สื่อออนไลน์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
หากน าช่องทางในการสื่อสารดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ จะช่วยให้เข้าถึงผู้รับบริการได้
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ตลอดจนช่วย
ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นจ านวนมาก 

T 4.1 กระแสการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการทางเทคโนโลยี ท าให้เนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความ เท่าทันกับความก้าวหน้า
ของวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวต้อง
ใช้ทรัพยากรไม่น้อย อีกประการหนึ่งคือ 
ต้องได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจ านวน
มากในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีราคา
แพง เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสกับ
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
เหมาะสม ทันสมัย เหมือนกับที่ใช้จริงใน
สถานประกอบการ 
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2.2 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
             นอกจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะกรรมการยังได้ร่วมกัน
สังเคราะห์ข้อมูล โดยน าจุดแข็ง จุดอ่อน มาเปรียบเทียบกับโอกาส อุปสรรค ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยใช้
ตาราง TOWS Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ภายใต้แต่ละสถานการณ์ ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอ
กา

ส 
(O

pp
or

tu
nit

ies
) 

กลยุทธ์เชิงรุก (จุดแข็งกับโอกาส) 
 
SO 1 ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือที่ มี อยู่ กับ
หน่วยงานภายนอกทั้ งในและต่างประเทศ ในการ
สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  เช่น การส่งเสริม
การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา จัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะฝีมือและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเฉพาะทาง สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาชีพ 
โดยด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการและองค์กร
วิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 
SO 2 ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง 
SO 3 ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการทุก
ด้านที่คณะมีความเช่ียวชาญเพื่อสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 
SO 4 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (จุดอ่อนกับโอกาส) 
 
WO 1 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีจ านวนที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
WO 2 จัดตั้งกลุ่มวิจัยที่เน้นการวิจัยเชิงนโยบายและมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถขยายเป็นศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
WO 3 แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
WO 4 ด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิด
รายได้แก่คณะ 
WO 5 ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสาร
และน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

อุป
สร

รค
 (T

hr
ea

ts)
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (จุดแข็งกับอุปสรรค) 
 
ST 1 เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ST 2 น าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์เชิงรับ (จุดอ่อนกับอุปสรรค) 
 
WT 1 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะ โดยให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุมและบริหารจัดการได้ 
WT 2 พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น าเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างผู้บังคับบัญชารุ่นใหม่ 
WT 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 คณะฯ ได้เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เข้ากับวิสัยทัศน์ของคณะ  และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะโดยการทบทวนได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  ปรัชญา วิสัยทัศน์โดยเฉพาะการ
ทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เป็นแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) ให้ครอบคลุมภารกิจของคณะ อันได้แก่ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการใน
กิจกรรมระดมความคิดเห็น และจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ด าเนินการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัว 
บ่งชี้ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยคณะกรรมการข้างต้นได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  ผ่านการประชุมการทบทวนวิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เพ่ือไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2562  และการประชุมเพ่ือทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม  2562  (5.1-1-03)  (5.1-1-04) 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
o ปรัชญา 

- ของเดิม 
มุ่งม่ันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นองค์กรที่พร้อมจะแสวงหาความร่วมมือ  
มีดุลยภาพระหว่างปฏิบัติการ วิชาการ ภายใต้เอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนา 

- ก าหนดใหม่เป็น 
   “นวัตกรรมทางด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชน” 

o วิสัยทัศน์ 
- ของเดิม 

มุ่งจัดการศึกษาด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสู่ความเป็นสากล  
โดยใช้พื้นฐานภูมิปัญญาล้านนา 

- ก าหนดใหม่เป็น 
เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนา 
เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

o อัตลักษณ์ 
     “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 

o เอกลักษณ์ 
     “ภูมิปัญญาล้านนา”  
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 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
    โดยแผนการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ 4 ปี  คณะฯ จะมุ่งพัฒนาพันธกิจของคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.
2562-2565 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านศิลปกรรม 
การออกแบบ และสถาปัตยกรรม  ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม กับ
ภูมิปัญญาล้านนา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บูรณาการ
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ กลไก และวิธีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานสู่การเป็นองค์กร
คุณภาพ 
      

ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พันธกิจ 

การผลิต
บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

การผลิต
งานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ 

การบริการ
วิชาการ 
แก่สังคม 

การทะนุบ ารุง
ศิลปะและ

วัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์: พัฒนาการจดัการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบณัฑตินักปฏิบตัทิางด้าน
ศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม 
ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพตรงตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 

 

    

1) กลยุทธ์: พัฒนากลยุทธ์และด าเนิน
กิจกรรมหาผู้เรียนตามความ
ต้องการของหลักสตูร 

 

    

2) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยน า
เทคโนโลยี นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และภมูิปัญญาลา้นนา 
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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: ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทางการศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

    

4) กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ให้มีศักยภาพในการจดัการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบที่ทันสมัย 
บูรณาการกับเทคโนโลยี นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ และภมูิปัญญา
ล้านนา 

 

    

5) กลยุทธ์: จัดเตรียมสิ่งสนบัสนุนทาง
กายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
ให้เพียงพอและเหมาะสมส าหรับ
การจัดการเรยีนการสอนในแต่ละ
หลักสตูร 

 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์: ผลติงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีม่ีการน าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

   

1) กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
และนักวิจัยพี่เลี้ยง ด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

 

 

   

2) กลยุทธ์: ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีม่ี
คุณภาพ 

 

 

   

3) กลยุทธ์: ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่
มีการน าไปใช้ประโยชน ์

 
 

   

ประเด็นยุทธศาสตร์: บรูณาการองค์ความรู้
ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม กับภูมิปญัญาล้านนา เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

พันธกิจ 

การผลิต
บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

การผลิต
งานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ 

การบริการ
วิชาการ 
แก่สังคม 

การทะนุบ ารุง
ศิลปะและ

วัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ 

1) กลยุทธ์: ส ารวจและก าหนดชุมชน
เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 

 
  

  

2) กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการในการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ของการ
ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

 

  

  

3) กลยุทธ์: ส่งเสริมการน าองค์ความรู้
ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายสู่การใช้
ประโยชน ์

 

  

  

ประเด็นยุทธศาสตร์: สอดแทรกศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในกระบวนการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

1) กลยุทธ์: ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรไดส้ืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

2) กลยุทธ์: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา 
ร่วมกับการจดัการเรียนการสอน 
การผลิตผลงานสร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบ กลไก และ
วิธีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานสู่การ
เป็นองค์กรคุณภาพ 

 

 

 

  

1) กลยุทธ์: การบรหิารและพัฒนา
บุคลากรใหส้ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีจิตส านึกรักองค์กร 

 

 

 

  

2) กลยุทธ์: ก ากับแผนงาน การ
เบิกจ่ายโดยยดึหลักความคุ้มค่า 

 
 

  
 

3) กลยุทธ์: พัฒนางานด้วยระบบ
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 

4) กลยุทธ์: พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 

 

 

  

 

5) กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ ในการด าเนิน
กิจกรรมตามพันธกิจ 

 

 

  

 

6) กลยุทธ์: บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการ 

 

 

  

 

 
3. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

     คณะได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (5.1-1-05) โดยอาศัย
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการเงินของคณะ รวมทั้งตระหนักถึงความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และค านึงถึงเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนก าหนดแนวคิด
การจัดท าแผนให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคณะอย่างมีประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 มุ่งเน้นให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน ได้แก่  
    1. นโยบายการจัดหารายได้ : แหล่งที่มาของงบประมาณ/โครงสร้างของรายได ้ 

2. การควบคุมค่าใช้จ่าย  
3. ความสามารถในการด าเนินโครงการและแผนงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด : โครงการ  

   4. การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละประเภท : ระยะเวลาและความสามารถในการ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จ านวนงบประมาณที่เหมาะสม อัตราการหมุนของสินทรัพย์  
    5.นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน : การจัดหาแหล่งเงินทุนแบบสอดคล้องและมาตรการ
ติดตามและกรอบการใช้งบประมาณ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

(1) ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพของการบริหาร
จัดการทางการเงิน 

- พัฒนาระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
มากยิ่งข้ึน ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
หลักธรรมาภิบาล 

มีการควบคุมภายใน
ดา้นการเงิน 
ประกอบด้วย การ
จัดท าแผน การ
ควบคุม การตดิตาม
ผล และการ
ประเมินผล 

มีระบบ 

 - พัฒนาบุคลากรที่ปฏบิัติงานด้านการเงิน
และบัญชีให้มคีวามรู้และทักษะที่
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและ
บัญชี ได้รับการ
ฝึกอบรม หรือดูงาน 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
และพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง/ปี 

 - น าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารการเงิน 

ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เหมาะสมกับการ
บริหารการเงิน 

มีระบบ 

(2) ก าหนดมาตรการทีม่ี
ประสิทธิภาพในการ
จัดหารายได ้

- ส่งเสริมการผลติงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคเ์พื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

มีงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย ์

1 ผลงาน 

- ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพือ่น าเงิน
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการมาเป็น
รายได้ของคณะ 

มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจาก
กิจกรรมการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่บุคคล
หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

1 กิจกรรม 

 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของคณะ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

มีกิจกรรมที่ไดร้ับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
ภายนอก 

1 กิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
(3) ควบคุมการเบิกจ่ายให้

เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม 

- มีการเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใต้กรอบงบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย
ภายใต้กรอบ
งบประมาณ 

ร้อยละ 75 

 - ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดรายจ่ายของ
คณะลง 

มีมาตรการประหยดั
พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
รายจ่ายของคณะ 

มีมาตรการ 

 

    ทั้งนี้การบริหารงบประมาณ นโยบายการบริหารงบประมาณผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ทางการเงินและงบประมาณ (ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning: ERP) โดยมี
แผนการด าเนินงานและติดตามร้อยละการใช้งบประมาณ และจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน และ
แสดงผลการติดตามรายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศ RMUTL Monitoring และระบบ BPM ตลอดจนการ
รายงานแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือนเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ได้ค านึงถึงพันธกิจของ 
คณะฯ โดยใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมาเป็นกรอบในการวางงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถ
ขับเคลื่อนผลักดันยุทธศาสตร์ให้คณะฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและการก ากับ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้ครอบคลุมทุกภารกิจถูกต้องและรวดเร็ว และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 
    จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562- 2565 
ทางคณะฯ ได้น าแผนดังกล่าวมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  (5.1-1-06)  มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ระบุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์และมีเป้าประสงค์และตัว
บ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติงานในแต่ละยุทธศาสตร์ตามพันธกิจหลักที่คณะฯ ได้ก าหนดขึ้นโดยตัว
บ่งชี้ในแต่ละตัวมีค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดท าค าเสนอโครงการ/กิจกรรม ใน
ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รวบรวม
ค าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่แต่ละหลักสูตรได้จัดท าขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุม ในคราวประชุมหารือ
เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวลงในแผนปฏิ บัติราชการ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะฯ (5.1-1-07)  และได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2562 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2563  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   (5.1-1-08) 

5. การเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการต่อ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
(ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะฯ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.2562 – 2565) (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 (5.1-1-09) 

6. การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการให้ทุก
ส่วนงานในสังกัดทราบ 

     เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแผนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติรับทราบผลการพิจารณาเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มอบหมายให้แต่ละหลักสูตร สาขา ด าเนินการสื่อสารแผนให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป  
(5.1-1-10) 

7. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 
     คณะได้ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นประจ าทุกไตรมาส (5.1-1-11) 

- ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562) 
ตามหนังสือที่ อว 0654.05/004  ลงวันที่ 2  มกราคม  2563 

- ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563) 
ตามหนังสือที่ อว 0654.05/343   ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 

- ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563) 
ตามหนังสือที่ อว 0654.05/703   ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

- ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563) 
อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
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8. การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งช้ีตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   คณะได้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ณ วันสิ้น
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้   (5.1-1-12) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวนตัวบ่งช้ี ผลสัมฤทธ์ิการ

ด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 

กลยุทธ์ บรรลเุป้าหมาย 

(1) พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพือ่ผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิ
ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ท่ีมี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 

16 
(ก าลัง

ด าเนินการ 2) 

12 85.71 

(2) ผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีม่ีการน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

7 5 71.42 

(3) บูรณาการองค์ความรู้ทางดา้นศิลปกรรม การออกแบบ 
และสถาปัตยกรรม กับภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างความ
เข้มแขง็ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5 5 100.00 

(4) สอดแทรกศลิปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในกระบวนการเรียนการสอน 

4 4 100.00 

(5) พัฒนาระบบ กลไก และวิธีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานสู่การเป็นองค์กรคณุภาพ 

7 
(ก าลัง

ด าเนินการ2) 

5 100.00 

รวม 39 31 88.57 

 
   คณะฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  ไตร
มาสที่ 4 เพ่ือน ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 และประเมินผล
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ ทั้ งนี้  จะ ได้ น า เสนอผลการประ เมิ น
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 
 

9. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
  คณะฯ ได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ ไปใช้ประกอบการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565  (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะ ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และได้
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่หน่วยงานภายในคณะ เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติ (5.1-1-13) 
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5.1-1-01   ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 259/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 
5.1-1-02   รายงานการประชุมหารือเพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 4  กันยายน 2562 
5.1-1-03   รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็น 
  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 
5.1-1-04   รายงานการประชุมเพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
  เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม 2562 
5.1-1-05   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.1-1-06 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5.1-1-07   รายงานการประชุมหารือเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในห้วงปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
5.1-1-08   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
5.1-1-09   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 
5.1-1-10   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน  

2563  
5.1-1-11   หนังสือติดตามผลการปฏิบัติราชการ/ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในห้วงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
- ไตรมาสที่ 1 หนังสือที่ อว 0654.05/004 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 
- ไตรมาสที่ 2 หนังสือที่ อว 0654.05/343 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 
- ไตรมาสที่ 3 หนังสือที่ อว 0654.05/703 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

5.1-1-12 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 3   
5.1-1-13   แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรของคณะฯ  เป็นไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของ
คณะฯ ทั้ง 9 หลักสูตร ให้สามารถน าข้อมูลทางการเงินจากการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
มาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขันได้  

1. รายได้ประจ าปีงบประมาณ  
   การเปรียบเทียบรายได้จากรัฐบาลและรายได้จากการด าเนินงานของคณะฯ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562  ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงร้อย
ละ 2.36 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน  1,667,695 บาท และผลจากการด าเนินงานของคณะฯ ในปีงบประมาณ 
2562 ลดลงร้อยละ 15.27 เป็นจ านวนเงิน  4,113,270 บาท แสดงให้เห็นว่าคณะฯ โดยภาพรวมมีรายได้ลดลง  
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

รายได้ ปีงบงประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มข้ึน/ลดลง 
รายได้จากรัฐบาล 68,783,490  70,451,185  -2.36  
รายได้จากมหาวิทยาลัย 22,806,800 26,920,070 -15.27 

รายได้รวม 91,590,290 97,371,255 -5.93 
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 2.  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรวม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีดังนี ้  
(5.1-2-01) 
    2.1 ต้นทุนผลผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผลรวมของ 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรายวิชา รายหลักสูตร อาทิ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมถึงค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม
การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการ และกิจกรรม
การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    2.2 ต้นทุนกิจกรรม หมายถึง ต้นทุนที่ เกิดจากผลรวมของกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เช่นเดียวกับต้นทุนผลผลิต และต้นทุนจากกิจกรรมบริการด้านทะเบียน เอกสารหลักฐานการศึกษา กิจกรรม  
ประชุมทางไกล (งานวิทยบริการ) กิจกรรมวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้
และให้บริการวิชาการ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานศูนย์วัฒนธรรม กิจกรรมการวิจัยเ พ่ือ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
 ปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรวม 10 หลักสูตร
ซึ่งค านวณต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ 
 

รายงานต้นทุนกิจกรรม และต้นผลผลผลิตต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร ของคณะฯ ประจ าปี 2562 
ชื่อผลผลิต ต้นทุนรวม FTES ต้นทุนต่อหน่วย 

1. การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
  1.1 หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 989,526.09 4.72 209,645.36 
2. การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
2.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 104,303,278.10 840.38 124,114.42 
2.1.1 หลักสูตร ทล.บ.เซรามิก 10,134,303.92 61.16 165,701.50 
2.1.2 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 18,868,586.90 131.40 143,596.55 
2.1.3 หลักสูตร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 14,251,764.86 111.40 127,933.26 
2.1.4 หลักสูตร ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 17,778,865.95 139.05 127,859.52 
2.1.5 หลักสูตร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 14,659,279.54 142.31 103,009.48 
2.1.6 หลักสูตร ศล.บ.ทัศนศิลป์ 28,610,476.93 255.06 112,171.56 
2.2 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50,777,203.19 460.13 110,354.04 
2.2.1 หลักสูตร สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 427,563.69 1.00 427,563.69 
2.2.2 หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 32,066,137.62 300.15 106,833.71 
2.2.3 หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 18,283,501.89 158.98 115,005.04 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 142 
 

3.  การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
  3.1 การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท มีจ านวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและ
การออกแบบสร้างสรรค์ มีต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งพบปัญหาของจ านวนนักศึกษาเข้าท่ีลดลง และค่าใช้จ่ายในด้าน
พัฒนาบุคลากร คณะฯ จึงได้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย 
  3.2 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  มีจ านวน 9 หลักสูตร  โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  

 
 

จากกราฟแสดงถึงต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 6 หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 124,114.42 บาท หลักสูตรที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุด คือ 

  ล าดับที่ 1  หลักสูตร ทล.บ.เซรามิก มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  165,701.50 บาท ถึงแม้ว่าจะมี
ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตโดยรวมอยู่ในอันดับที่ต่ าสุด  แต่มีจ านวนนักศึกษาที่น้อย คณะฯ จึงมีความเห็น
ร่วมกับหลักสูตรให้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 และได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
น่าสนใจทั้งทางด้านบุคลากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้น 
เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
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  ล าดับที่ 2 หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  
143,596.55 บาท เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย  คณะฯ จึงมีความเห็น
ร่วมกับหลักสูตร ท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยแยกออกเป็น 2 หลักสูตร ให้ตรงกับศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจเข้า
เรียน มีความทันสมัยและน่าสนใจ จะท าให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้นและผลการค านวณดขีึ้น 

  ล าดับที่ 3 หลักสูตร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 127,933.26 บาท 
เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมีจ านวนนักศึกษาที่น้อย หากมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
น่าสนใจและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ไม่ให้เพ่ิมสูงมากขึ้นจะท าให้มีนักศึกษาจ านวนมากขึ้น 
 

 
 

จากกราฟแสดงถึงต้นทุนรวมในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 3 หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 110,354.04 
บาท หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุด คือ 
  ล าดับที่ 1 หลักสูตร สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ  427,563.69 
บาท (เนื่องจากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา แต่หลักสูตรได้ปิดแล้วในปีงบประมาณ 
2562)  
  ล าดับที่ 2 หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 115,005.04 บาท 
เนื่องจากมีต้นทุนที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตสูง ท าให้มีต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการ และค่าเสื่อมราคาสูงซึ่ง 
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  ล าดับที่ 3 หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 106,833.71 บาท  ทั้งที่
ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตแต่ละส่วนไม่ได้อยู่ในอันดับที่ต่ า แต่มีจ านวนนักศึกษามาก มาจากการเปิดรับ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนอีก 1 ห้อง  
 

4. การวัดความคุ้มค่า 
   ในการวัดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของหลักสูตร ต้องใช้รายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยน ามาค านวณเป็นรายได้ต่อหน่วยเพ่ือค านวณอัตราส่วนประสิทธิภาพของการบริหา ร
ต้นทุน และน ารายได้ต่อหน่วยที่ค านวณได้มาเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพของหลักสูตร โดย
แบ่งรายได้ออกเป็น  2 ส่วน คือ  

 1. รายได้งบประมาณแผ่นดินต่อหน่วย มาจากเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
และน ามาปันส่วนรายได้ตามค่า FTES การวิเคราะห์ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิต เป็นการวัดประสิทธิภาพ 

รายได้เงินงบประมาณแผ่นดินต่อหน่วย  =  

 2. รายได้เงินนอกงบประมาณ มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อ่ืนๆ โดยการค านวณรายได้เงิน
นอกงบประมาณต่อหน่วย มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 น าข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีงบประมาณ 2562 จากระบบออกใบเสร็จรับเงิน
แยกตามหลักสูตร 

 2.2 ส่วนรายได้ขายสินค้าและบริการ รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รายได้ระหว่างกัน และ
รายได้อ่ืนๆ น ามาจากระบบรับเงินจากระบบ ERP และน าข้อ 1+2 รวมกันแล้วหารปันส่วนตามค่า FTES ในที่นี้
จะท าการวิเคราะห์ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิต เป็นการวัดประสิทธิภาพ 

รายได้เงินนอกงบประมาณต่อหน่วย  =  

  เมื่อค านวณรายได้ต่อหน่วยและต้นทุนต่อหน่วยแล้ว ต้องน ารายได้ต่อหน่วยหารด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยจะได้อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลิต (Benefit to Cost ratio : B/C) โดยเกณฑ์ที่ใช้วัดคือ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1.00 แสดงว่า หลักสูตรนั้นมีการใช้ค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าน้อยกว่า 1.00 แสดง
ว่าไม่เกิดความคุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพต้องหาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไป โดยได้ท าจัด
ข้อมูลสองชุด ได้แก่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลิต โดยรายได้ที่ใช้ในการค านวณไม่รวมรายได้ที่ได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดิน และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลิต โดยรายได้ที่ใช้ในการค านวณรวมรายได้ที่ได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดินด้วย  
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 การวัดความคุ้มค่าแบ่งเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 รวมรายได้จากรัฐบาลและกรณีท่ี 2 ไม่รวมรายได้จาก
รัฐบาล ซึ่งจะแสดงให้เห็นการวัดความคุ้มค่าดังนี้  

ชื่อผลผลิต 
รายได้ ค่าใช้จ่าย B/C 

รายได้ต่อหน่วย ต้นทุนต่อ
หน่วย 

มากกว่าหรือ = 1 
กรณี 1  กรณี 2 กรณี 1  กรณี 2 

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

หลักสตูร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์  128,533.87  48,618.39 209,645.36 0.61  0.23 
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

หลักสตูร ทล.บ.เซรามิก  104,533.87   24,618.39  165,701.50 0.63 0.15 
หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ ์

 104,533.87   24,618.39  143,596.55 0.73 0.17 

หลักสตูร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ  104,533.87   24,618.39  127,933.26 0.82 0.19 
หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร  104,533.87   24,618.39  127,859.52 0.82 0.19 
หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม  104,533.87   24,618.39  103,009.48 1.01 0.24 
หลักสตูร ศล.บ.ทัศนศิลป ์  104,533.87   24,618.39  112,171.56 0.93 0.22 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสตูร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  106,533.87   26,618.39  427,563.69 0.25 0.06 
หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรม  106,533.87   26,618.39  106,833.71 1.00 0.25 
หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรมภายใน  106,533.87   26,618.39  115,005.04 0.93 0.23 

 
 จากการวัดความคุ้มค่าของแต่ละหลักสูตรโดยการคิดค านวณจากข้อมูลรายได้ต่อหน่วยและต้นทุนต่อ
หน่วยของแต่ละหลักสูตรนั้น แบ่งเป็น 2 กรณีคือ  
 กรณที่ 1 รายได้จากรัฐบาลต่อหน่วยกับต้นทุนต่อหน่วย ผลการวัดความคุ้มค่าที่แสดงออกมาคือ มี
จ านวนหลักสูตรที่ผลการค านวณมากกว่า 1 คือเกิดความคุ้มค่าจ านวนทั้งหมด 2 หลักสูตร และหลักสูตรที่ผลการ
ค านวณน้อยกว่า 1 คือไม่เกิดความคุ้มค่าจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

- การเรียนระดับปริญญาโท ไม่เกิดความคุ้มค่า 
- การเรียนระดับปริญญาตรี เกิดความคุ้มค่าจ านวน 2 หลักสูตร และไม่เกิดความคุ้มค่าจ านวน 7 

 กรณที่ 2 รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยกับต้นทุนต่อหน่วยเมื่อน ามาค านวณความ
คุ้มค่านั้น ผลปรากฏว่าไม่มีหลักสูตรใดที่ผลการค านวณมากกว่า 1 คือแต่ละหลักสูตรไม่เกิดความคุ้มค่า 
 คณะฯ ควรด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยทบทวนการบริหารงานงบประมาณเงินรายได้จากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรที่เกิดขึ้น หากในอนาคตมหาวิทยาลัย
ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจะท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
มากกว่ารายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการด าเนินงาน และคณะฯ ต้องทบทวนการบริหารหลักสูตรว่าท าอย่างไร
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จึงจะมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ควรท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการเข้ารับนักศึกษาโดยตรง มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ระยะสั้น และต้องทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรืออาจจะต้องท าการปิดหลักสูตร หากด าเนินการตามแผนแล้วไม่สามารถท าให้จ านวน
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนได ้
 
 5. การวัดประสิทธิภาพ 

ชื่อผลผลิต 
ต้นทุนต่อหน่วย ผลต่าง มี/ไม่มี

ประสิทธิภาพ 2562  2561 
การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
หลักสตูร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์ 209,645.36 122,950.92 86,694.44 ไม่มีประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสตูร ทล.บ.เซรามิก 165,701.50 167,272.46 -1,570.96 มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์ 143,596.55 146,300.71 -2,704.16 มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 127,933.26 142,894.55 -14,961.29 มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 127,859.52 138,257.64 -10,398.12 มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 103,009.48 126,016.10 -23,006.62 มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูร ศล.บ.ทัศนศิลป ์ 112,171.56 125,436.07 -13,264.51 มีประสิทธิภาพ 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสตูร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 427,563.69 468,858.84 -41,295.15 มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรม 106,833.71 107,538.23 -704.52 มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรมภายใน 115,005.04 115,804.78 -799.74 มีประสิทธิภาพ 

 
 จากตารางแสดงการวัดประสิทธิภาพของแต่ละหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อผลเปรียบเทียบต้นทุน
ต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในหลักสูตร พบว่ามีจ านวนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจ านวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร และไม่มีประสิทธิภาพจ านวน 1 
หลักสูตรดังนี้ 

- การเรียนระดับปริญญาโท ไม่มีประสิทธิภาพ 
- การเรียนระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพทั้งหมด จ านวน 9 หลักสูตร  
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6.  การวัดประสิทธิผล 
 การวัดประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต เปรียบเทียบจากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2561 และ 
2560 และต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2562 และ 2561 ซึ่งจ านวนบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 360 
คน และบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 406 คน เพ่ิมข้ึน  46 คน การวัดประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
ระดับหลักสูตรระหว่างปี 2560 และ 2561 ดังนี้ 

- การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560  มีจบรุ่นแรกในปีการศึกษา 
2561  ข้อมูลไม่สามารถเปรียบเทียบได้ 

- การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 9  หลักสูตร มีประสิทธิผลจ านวน 8 หลักสูตร ไม่มีประสิทธิผล
จ านวน 1 หลักสูตร  
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ตารางแสดงการวัดประสิทธิผล 

ชื่อผลผลิต 

2561 2560 
เทียบความมี
ประสิทธิผล 

มี/ไม่มี
ประสิทธิผล 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
บัณฑิตที่

จบ 

ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย จ านวน
บัณฑิต
ที่จบ 

ต้นทุนรวม 

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 122,950.92 3 1,657,378.39     N/A 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสตูร ทล.บ.เซรามิก 167,272.46 17 2,843,631.82   167,472.95  13  2,177,148.36   -200.49   มีประสิทธิผล  
หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ ์

146,300.71 37 5,413,126.27  146,501.20  32  4,688,038.49  -200.49   มีประสิทธิผล  

หลักสตูร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 142,894.55 46 6,573,149.30  143,095.04  43  6,153,086.52  -200.49   มีประสิทธิผล  
หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 138,257.64 58 8,018,943.12  138,458.13  53  7,338,280.97  -200.49   มีประสิทธิผล  

หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 126,016.10 72 9,073,159.20  112,335.17  50  5,616,758.28   13,680.93   ไม่มีประสิทธิผล  

หลักสตูร ศล.บ.ทัศนศิลป ์ 125,436.07 71 8,905,960.97  125,636.56  76  9,548,378.34  -200.49  มีประสิทธิผล  
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสตูร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 468,858.84 1 468,858.84  469,059.33  3  1,407,177.99   -200.49   มีประสิทธิผล  
หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรม 107,538.23 65 6,989,984.95  107,738.72  60  6,464,322.91   -200.49   มีประสิทธิผล  
หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรมภายใน 115,804.78 36 4,168,972.08  116,005.27  30  3,480,157.97   -200.49   มีประสิทธิผล  
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 ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  (5.1-2-02) 

กลุ่มสาขา/หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย 
ผลผลิต 2562 

ร้อยละบัณฑิตท่ีมี
งานท า 2561 

คะแนนผลการ
ประเมินหลักสูตรปี
การศึกษา 2562 

การจัดการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
หลักสตูร ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค ์ 209,645.36 100 2.97 

(ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสตูร ทล.บ.เซรามิก 165,701.50 50 3.20 
หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์ 143,596.55 64.71 3.25 
หลักสตูร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 127,933.26 34.78 3.15 
หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 127,859.52 43.40 3.30 
หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 103,009.48 24.24 3.06 
หลักสตูร ศล.บ.ทัศนศิลป ์ 112,171.56 59.68 3.21 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสตูร สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 427,563.69 100 ปิดหลักสูตร 
หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรม 106,833.71 50 2.83 
หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายใน 115,005.04 68.75 3.61 

 
 จากตารางแสดงประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   กลุ่มสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ ล าดับ 1 หลักสูตรทัศนศิลป์  กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ล าดับ 1 สถาปัตยกรรมภายใน
แสดงถึงการมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นและหลักสูตรมีการบริหารงานเป็นไปตามมาตรฐาน ในการผลิตบัณฑิต
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ดี แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การหางานท าของ
บัณฑิตที่จบใหม่ยากขึ้น  ดังนั้นคณะฯ ควรส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการให้ดี
ยิ่งขึ้นไป อีกท้ังสนับสนุนด้านงบประมาณ ครุภัณฑ์ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก  
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 7. โอกาสในการแข่งขัน  (5.1-2-03) – (5.1-2-05) 
   การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในฐาน
การผลิตเดียวกันตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ต้นทุนต่อหน่วยที่มหาวิทยาลัยเลื อกมาท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบนั้น มาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 9 มทร. ซึ่งหลายๆ ปีที่ผ่านมานั้นกรมบัญชีกลางได้จัดท า
รายการการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหน่วยงานและเผยแพร่ยังเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง แต่ละ
หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ได้ แต่จากการติดตามสอบถามรายการงาน
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี 2561 กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าได้ยกเลิกการจัดท าการเปรียบเทียบต้นทุน
ต่อหน่วยแล้ว และแนะน าให้หน่วยงานที่ต้องการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยนั้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
รายงานต้นทุนต่อหน่วยที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินผลทางบัญชี มหาวิทยาลัย
จึงได้ด าเนินการรวบรวมรายต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือ มทร. 9 แห่ง เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
โอกาสในการแข่งขัน แต่เนื่องด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เกณฑ์การประเมินผลทางบัญชีจากกรมบัญชีกลาง
ออกมาล่าช้า จึงท าให้หลายมหาวิทยาลัยยังด าเนินการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจึง
สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยได้เพียง มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร และ มทร.ตะวันออก ดังนี้  
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสในการแข่งขัน 

หลักสูตร 
เปรียบต้นทนุต่อหน่วย 

มทร.ล้านนา มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.ตะวันออก 

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 124,114.42 101,191.90 แข่งขันไม่ได้     
หลักสตูร ทล.บ.เซรามิก 165,701.50       

หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ ์ 143,596.55   212,210.75 แข่งขันได้   
หลักสตูร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 127,933.26   141,854.95 แข่งขันได้   
หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 127,859.52       

หลักสตูร ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 103,009.48   87,090.08 แข่งขันไม่ได้ 362,043.70 แข่งขันได้ 
หลักสตูร ศล.บ.ทัศนศิลป ์ 112,171.56       

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 110,354.04 185,764.21 แข่งขันได้     
หลักสตูร สถ.บ.สถาปตัยกรรม 106,833.71   107,055.85 แข่งขันได้ 303,363.59 แข่งขันได้ 

หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายใน 115,005.04      274,644.45 แข่งขันได้ 

 
หมายเหตุ :  มทร.ธัญบุรี  ข้อมูลที่ได้ยแยกเป็นกลุ่มสาขา ไม่ได้แยกถึงรายหลักสูตร 

 
5.1-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1-2-02 รายงานผลส ารวจภาระการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2561 
5.1-2-03 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1-2-04 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.1-2-05 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
    คณะฯ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากสาขา/หลักสูตรที่มีส่วนรับผิดชอบพันธกิจ
หลักของคณะ (5.1-3-01) ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน (5.1-3-02)  มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนด
นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA (5.1-3-03) 
     คณะฯ  ได้จัดประชุมท าแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยได้ท า
การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   โดยน าผลการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณ 2562  มาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2563  ตามประเด็นความเสี่ยง  ดังนี้  (5.1-3-04)  

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) 
1.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.2 หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน   

2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 
2.1 ช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่บรรลุตามเกณฑ์ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) 
3.1 สิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  (Hazard Risk : H) 
4.1 ไฟฟ้าดับ 
4.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 

โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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1. การประเมินความเสี่ยง 
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สรุปการประเมินคาความเสี่ยงเพื่อการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปงบประมาณ 2563 

  
ประเภทความเสี่ยง จ านวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามระดับความเสี่ยง รวม ร้อยละของท้ังหมด 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
ความเสีย่งดานยุทธศาสตร (Strategic Risk : S) - 1 1 - 2 20 
ความเสีย่งดานปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) - 1 - 1 2 20 
ความเสีย่งดานการเงิน (Financial Risk : F) - 1 - 1 2 20 
ความเสีย่งดานช่ือเสียง (Reputation Risk : R) - - - 1 1 10 
ความเสีย่งด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน  
(Hazard Risk : H) 

- 2 - 1 3 30 

รวม - 5 1 4 10 100 
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การประเมินความเสี่ยง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก เป็นคณะชั้นน าดา้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวตักรรม งานสรา้งสรรค์และภูมิปัญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื 

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง ประเภท 

ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(P) การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ความเสี่ยง ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความเสี่ยง 
(โอกาส x ผลกระทบ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางด้านศิลปกรรม 
การออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม ที่มี
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพตรง
ตามสมรรถนะวิชาชีพ 

1.1 พัฒนากลยุทธ์และด าเนิน
กิจกรรมหาผู้เรียนตามความ
ต้องการของหลักสูตร               
1.2 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญาล้านนา                   
1.3 ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทางการศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21                                    
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบที่
ทันสมัย บูรณาการกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
ล้านนา                              
1.5 จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนทาง
กายภาพและทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 
 

1. จ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีต่ ากว่าเป้าหมาย 

ด้านยุทธศาสตร์ 
(S) 

1. การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  4 4 16 
(สูง) 

Treat - การ
ลด/การ

ควบคุมความ
เสี่ยง 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เป็นที่ดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

3. การแข่งขันในการรับนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

  

2. หลักสุตรไม่ผ่านการประเมิน   ด้านยุทธศาสตร์ 
(S) 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุ 
ราชการ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  3 3 9 
(ปานกลาง) 

Treat - การ
ลด/การ

ควบคุมความ
เสี่ยง 2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยประจ าหลักสูตรไมตรง
ตาม คุณสมบัติที่ก าหนด 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

2. การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

3. สิ่งสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ 

ดานการเงิน  
(F)  

1. งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ ด้านการเงิน   3 4 12 
(สูง) 

Treat - การ
ลด/การ

ควบคุมความ
เสี่ยง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง ประเภท 
ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง(P) การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับความเสี่ยง 
(โอกาส x ผลกระทบ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ท่ี 2  ผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือ
เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
และนักวิจัยพี่เลี้ยง ด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์       
2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ                         
2.3 ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่
มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

4. ช่องทางการเผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่
บรรลุตามเกณฑ์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน   (O) 

1. นักวิจัยขาดความมั่นใจในการส่งบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  3 4 12 
(สูง) 

Treat - การ
ลด/การ

ควบคุมความ
เสี่ยง 

2. ไม่มีระบบส่งเสริมงานวิจัยที่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด้านนโยบาย   

        
        

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 พัฒนาระบบ 
กลไก และวิธีการ
ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานสู่การเป็น
องค์กรคุณภาพ 

5.1 การบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกรัก
องค์กร                                
5.2 ก ากับแผนงาน การ
เบิกจ่ายโดยยึดหลักความคุ้มค่า    
5.3 พัฒนางานด้วยระบบ
คุณภาพ                              
5.4 พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ             
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ ในการ
ด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ        
5.6 บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ 

5. ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
สูญหาย 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน    

(O) 

1. ถูกโจรกรรมขอมูลจากภายนอก ด้านปฏิบัติงาน   1 1 1 
(ต่ า) 

Take การ
ยอมรับความ

เสี่ยง 
2. จากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ด้านเหตุการณ์

ภายนอก 
  

6. ขาดสภาพคลองทางการเงิน ดานการเงิน  
(F) 

1. รายจ่ายจริงมากกว่ารายรับจริง ด้านปฏิบัติงาน   1 1 1 
(ต่ า) 

Take การ
ยอมรับความ

เสี่ยง 
2. กิจกรรมหารายได้ไม่เป็นไปตามแผน ด้านปฏิบัติงาน   

7. ไฟฟ้าดับ ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ระบบสายไฟฟ้ามีอายุการใช้งานมานาน
และสื่อมคุณภาพ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  4 3 12 
(สูง) 

Treat - การ
ลด/การ

ควบคุมความ
เสี่ยง 

2. ระบบสายส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

  

8. ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน
มาตรฐาน 

ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการท า
กิจกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะช่วงเดือน 
ธันวาคม-เมษายน 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

  4 3 12 
(สูง) 

Treat - การ
ลด/การ

ควบคุมความ
เสี่ยง 

9. อุบัติเหตุจากการจราจร ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยฯ 

(H) 

1. มีความไมเหมาะสมของ ลักษณะกายภาพ 
(มุมอับทางแยก) 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

  1 1 1 
(ต่ า) 

Take การ
ยอมรับความ

เสี่ยง 2. ไมปฎิบัติตามกฎจราจร ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

10. ชื่อเสียงของคณะเสียหาย ด้านชื่อเสียง 
(R) 

1. ขอมูลทาง Social media ที่สงผล กระ
ทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของคณะฯ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  2 1 2 
(ต่ า) 

Take การ
ยอมรับความ

เสี่ยง 2. การรับรูขอมูลของคณะฯ ของ 
บุคคลภายนอกที่บิดเบือนจากความจริง 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 
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2.  แผนการบริหารความเสี่ยง ได้น าผลจากการประเมินความเสี่ยงมาจัดท ากิจกรรมควบคุม จ านวน 6 ประเด็นความเสี่ยง  ดังนี้ 
แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก เป็นคณะชั้นน าดา้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวตักรรม งานสรา้งสรรค์และภูมิปัญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ความเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภท 
ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง () ระดับ 
ความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้อง
กับการจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางด้าน
ศิลปกรรม การ
ออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม ที่
มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ตรงตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 

1. จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่ า
กว่าเป้าหมาย 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

(S) 

1. การประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตรไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  16 
(สูง) 

 
 

นักศึกษาตัวป้อน
น้อยกว่าแผนการ
รับ  ร้อยละ 80 

1. สร้างกลยุทธ์ในการแนะแนว
เชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะโดยใช้
สื่อที่ทันสมัยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร หรือท าความร่วมมือกับ
สถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ 
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้น่าสนใจกับผู้เรียน 
3. พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม เช่น การ
จัดการศึกษาแบบ Module 
4. ปรับปรุงหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

1. โครงการจัดหานักศึกษาเชิง
รุกโดยการแนะแนวตาม
โรงเรียนเครือข่าย สร้างการ
สื่อสารผ่านสื่อที่ทันสมัยทั้งด้าน
ออนไลน์และออฟไลน์ หรือ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบ 
Open House                   
2. โครงการอบรมด้านวิชาการ
เพื่อคัดเลือกตัวป้อน หรือเปิด
ให้ตัวป้อนเข้ามาทดลองเรียนใน
หลักสูตร 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาเครือข่าย 
4. โครงการพัฒนาอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนเรียนการสอนในรูปแบบ
แนวทางสร้างสรรค์       
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีจ านวน
นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
สาขา/

หลักสูตร 

30 
กันยายน 
2563 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

3. การแข่งขันในการรับ
นักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา 

ด้าน
เหตุการณ์
ภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความ

เสี่ยง 
ประเภท 

ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง () ระดับ 

ความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดความ

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 
แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางด้าน
ศิลปกรรม การ
ออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม ที่
มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ตรงตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักสุตรไม่ผ่าน
การประเมิน   

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

(S) 

1. อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเกษียณอายุ 
ราชการ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  9 
(ปานกลาง) 

 
 

จ านวนหลักสูตร
ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

1. วิเคราะห์อัตราก าลังทั้งระยะ
ยาว และระยะสั้นเพื่อเสนอขอ
กรอบอัตราก าลัง 
2. ทบทวนคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เน้นย้ าเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตรต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุกๆ 5 ปี ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ทราบขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลา 

1. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  
2. โครงการอบรมสัมมนาให้
ความรู้และเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ กับผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามการผลการ
ด าเนินงานการบริหารหลักสูตร
และให้รายงานต่อผู้บริหาร
คณะฯ ทราบ 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
สาขา/

หลักสูตร 

30 
กันยายน 
2563 

2. คุณสมบัติของอาจารยผู
รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจ าหลักสูตรไม
ตรงตาม คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

2. การปรับปรุงหลักสูตรไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ 

 
ความเสี่ยง 

 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความ

เสี่ยง 
ประเภท 

ปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง () ระดับ 

ความเสี่ยง 
ตัวช้ีวัดความ

เสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 
แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางด้าน
ศิลปกรรม การ
ออกแบบ และ
สถาปัตยกรรม ที่
มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ตรงตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สิ่งสนับสนุนใน
การจัดการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ 
 

ดานการเงิน  
(F)  
  

1. งบประมาณในการ
สนับสนุนไม่เพียงพอ 

ด้านการเงิน   12 
(สูง) 

 
 

งบประมาณที่
ได้รับต่ ากว่าร้อย
ละ 80 ของ
รายจ่ายปัจจุบัน 

1. ประเมินและส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้                   
2. จัดล าดับความส าคัญของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้
เพียงพอต่อผู้เรียนและควรเป็น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้ง
จัดท าค าเสนอของบประมาณ 
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายและข้ันตอน
การปฏิบัติงานภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณ 
 

1. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพตรงตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/

หัวหน้าสาขา/
หัวหน้า
หลักสูตร 

30 
กันยายน 
2563 
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ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความ

เสี่ยง 

ประเภท 

ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง () ระดับ 

ความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

ก าหนด 

แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
ท่ี 2  ผลิต
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มี
การน าไปใช้
ประโยชน์ หรือ
เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดย
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

4. ช่องทางการ
เผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ไม่บรรลุตามเกณฑ์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน   

(O) 

1. นักวิจัยขาดความมั่นใจ
ในการส่งบทความตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  12 
(สูง) 

 

การด าเนินงาน
ในการตีพิมพ์
บทความวิจัยไม่
บรรลุถึงร้อยละ 
30 ของผลงาน
วิชาการในคณะ 

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การเผยแพร่บทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่
ปรากฎในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
จากภายในและภายนอก 
3. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
ส าหรับใช้ในการเผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่างเป็น
รูปธรรม 
4. สร้างแนวทางการท าวิจัยโดยไม่
ใช้งบประมาณให้เป็นรูปธรรม 
5. คัดสรรแหล่งตีพิมพ์ในวารสาร
ที่ไมใ่ช้งบประมาณ 
6. สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาและอบรม
การเขียนบทความทางวิชาการ
และบทความงานวิจัย 
2. สนับสนุนค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายที่น าผลงานลงตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
3. โครงการสนับสนุนงานวิจัย
โดยไม่ใช้งบประมาณเพื่อสร้าง
โอกาสในการผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
4. จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร
แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและ

บริการวิชาการ 

30 
กันยายน 
2563 

2. ไม่มีระบบส่งเสริม

งานวิจัยที่ไม่ใช้งบประมาณ 

ด้าน

นโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความ

เสี่ยง 

ประเภท 

ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง () ระดับ 

ความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดความ

เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

ก าหนด 

แล้วเสร็จ ภายใน ภายนอก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 พัฒนา
ระบบ กลไก และ
วิธีการก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานสู่การ
เป็นองค์กร
คุณภาพ 

5. ไฟฟ้าดับ ความเสี่ยง
ด้านความ
ปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ระบบสายไฟฟ้ามีอายุ
การใช้งานมานานและสื่อม
คุณภาพ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  12 
(สูง) 

 

การเกิดความ
เสียหายในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจและประเมินระบบ
สายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่
เสื่อมคุณภาพ 
2. ตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงที่ใช้
ภายในคณะฯ   
3. ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายใน
ตู้เมนไฟฟ้า 
4. ประสานงานกับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยกรณีเกิดเหตุขัดข้อง
ของระบบไฟฟ้า 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจ
และประเมินระบบสายไฟฟ้าที่
มีอายุการใช้งานที่เสื่อมคุณภาพ
ของคณะ 
2. สร้างช่องทางการ
ประสานงานกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
ให้ชัดเจน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

30 
กันยายน 
2563 

6. ฝุ่นละอองขนาด
เล็กเกินมาตรฐาน 

ความเสี่ยง
ด้านความ
ปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
เกิดจากการท ากิจกรรมทุก
ประเภท โดยเฉพาะช่วง
เดือน ธันวาคม-เมษายน 

ด้าน
เหตุการณ์
ภายนอก 

  12 
(สูง) 

 

ผลกระทบต่อ
บุคลากร 

1. ส ารวจกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ท าให้เกิดภาวะฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ร่วมกับสถานการณ์
มลภาวะทางอากาศ 
2. ติดตามและเฝ้าระวังให้ข้อมูล
แก่อาจารย์และนักศึกษา 
3. จัดท าแผนการแก้ปัญหาระยะ
ยาว 
 

1. โครงการจัดท าพ้ืนที่ปลอด
ภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(safty zone) 
2. ลดกิจกรรมที่ต้องท า
กลางแจ้งในช่วงเดือนของ
ปัญหา 
3. ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยหาแนวทางจัดซื้อ
เครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน 
4. ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์พ่น
ละอองน้ าระหว่างอาคารใน
บริเวณคณะ  
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

30 
กันยายน 
2563 
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3. ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
แบบการติดตามการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก เป็นคณะชั้นน าดา้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยบูรณาการเทคโนโลยี นวตักรรม งานสรา้งสรรค์และภูมิปัญญาลา้นนา เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื 
ความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง สถานะ

ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 

สถานะ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบและแนว

ทางแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

1. จ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

(S) 

1. สร้างกลยุทธ์ในการแนะแนวเชิงรุก 
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนใน
คณะโดยใช้สื่อที่ทันสมัยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร หรือท าความร่วมมือกับ
สถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ 
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้
น่าสนใจกับผู้เรียน 
3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้
เหมาะสม เช่น การจัดการศึกษาแบบ 
Module 
4. ปรับปรุงหลักสูตรที่มีนักศึกษาลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
 

 1. โครงการจัดหานักศึกษาเชิงรุกโดยการ
แนะแนวตามโรงเรียนเครือข่าย สร้างการ
สื่อสารผ่านสื่อที่ทันสมัยทั้งด้านออนไลน์
และออฟไลน์ หรือประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
รูปแบบ Open House                    
2. โครงการอบรมด้านวิชาการเพื่อ
คัดเลือกตัวป้อน หรือเปิดให้ตัวป้อนเข้ามา
ทดลองเรียนในหลักสูตร 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
เครือข่าย 
4. โครงการพัฒนาอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนเรียน
การสอนในรูปแบบแนวทางสร้างสรรค์       
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับปรุงให้
ทันสมยัรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีจ านวน
นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

 1. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ทั้ง
จัดต้ังบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม Road Show 
ตามสถาบันการศึกษาทั้งภายในอ าเมืองเชียงใหม่และ
อ าเภอรอบนอก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมโครงการ "อบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพด้านศิลปกรรม การออกแบบ 
และเทคโนโลยีศลิป์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง" เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจในหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนในคณะฯ รวมไป
ถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียน/นักศึกษา ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการกับนักศึกษาที่
เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ ในปีการศึกษา 2562 
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ/มหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ปรากฎแก่สาธารณะ โดย
จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาครบทุก
หลักสูตร เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3. ได้จัดท าเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา
รวมทั้งหลักสูตร/สาขาวิชา ต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ 
https://arts.rmutl.ac.th/, Facebook รวมทั้งได้ส่ง
จดหมายไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
4. จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในปีงบประมาณ 
2563 เพื่อรองรับกลุมผูเรียนที่หลากหลาย  
5. ในปีการศึกษา 2563 ได้งดรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และหลักสูตร
เซรามิก 

1. ระยะเวลาการ
ด าเนินการที่กระชั้นชิด
จึงท าให้การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการและการออก 
Road Show มีเวลาที่
น้อยส่งผลจ านวน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ในการออก Road 
Show ไม่เป็นไปตาม
แผน   
2.  การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการ
นักศึกษา/

หัวหน้าสาขา/
หัวหน้า
หลักสูตร 
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ความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง สถานะ

ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 

สถานะ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบและแนว

ทางแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

2. หลักสูตรไม่ผ่านการ
ประเมิน   

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

(S) 

1. วิเคราห์อัตราก าลังทั้งระยะยาว และ
ระยะสั้นเพื่อเสนอขอกรอบอัตราก าลัง 
2. ทบทวนคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เน้นย้ าเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรต้อง
ไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลา 

 1. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
2. โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้และ
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ กับผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามการผลการด าเนินงานการ
บริหารหลักสูตรและให้รายงานต่อ
ผู้บริหารคณะฯ ทราบ 
 

 1. มอบสาขา/หลักสูตร เตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร ที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณี
อาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ และน ามาวิเคราะห์อัตราก าลังทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
2. คณะฯ ได้ตรวจสอบจ านวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และจัดท าหนังสือแจ้งต่อ 
สาขา/หลักสูตร กรณีที่จ านวน และ/หรือ
คุณสมบัติของอาจารย์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
ให้รีบด าเนินการขออนุมัติปรับปรุง 
3. ได้ด าเนินการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกรอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เพื่อให้ผู้รับชอบหลักสูตรได้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2563 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
4. ได้ท าการติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปี
การศึกษา 2562 และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะได้ทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
5. ได้ก าหนดข้ันตอนที่ชัดเจนในการด าเนินการ 
หลักสูตร/การบริหารจัดการหลักสูตร โดยมี
การประกาศและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการด าเนินงานทุก
ข้ันตอน สามารถตรวจสอบได้ 
 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา/
หัวหน้า
สาขา/
หัวหน้า
หลักสูตร 
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ความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง สถานะ

ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 

สถานะ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบและแนว

ทางแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

3. สิ่งสนับสนุนในการ

จัดการเรียนการสอนไม่

เพียงพอ 

 

ดาน

การเงิน  

(F)  

  

1. ประเมินและส ารวจสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้                                         

2. จัดล าดับความส าคัญของสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอต่อ

ผู้เรียนและควรเป็นเทคโนโลยีทีท่ันสมัย

พร้อมทั้งจัดท าค าเสนอของบประมาณ 

3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ

เบิกจ่ายและข้ันตอนการปฏิบัติงานภายใต้

การสนับสนุนงบประมาณ 

 

 1. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการประกอบ

อาชีพตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ 

 

 1. ได้มอบหมายให้หลักสูตรด าเนินการส ารวจ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อหลักสูตร ทั้ง
ทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น และเสนอ
ให้คณะฯ ท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณ  โดย
ในปีงบประมาณ 2563  คณะฯ ได้รับอนุมัติ
ครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ซึ่งได้ด าเนินการ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  ได้แก่   
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับงานออกแบบสร้างสรรค์  
1,595,200 บาท 
     - ครุภัณฑ์ห้องทดสอบวัสดุส าหรับงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ 1,990,000 บาท 
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมสีภาพใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
2,900,000 บาท 
ส่วนปีงบประมาณ 2564  คณะฯ ได้รับอนุมัติ 
จ านวน 3 รายการ ก าลังอยู่ในข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  3,160,000 
บาท 
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะของ
นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ 2,914,135 บาท 
     - ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
จัดท าต้นแบบงานออกแบบอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3,220,000 บาท 
2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจัดจ้างเพื่อสะดวก
ในการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

คลาดเคลื่อนจากแผนที่วาง

ไว้ 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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ความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง สถานะ

ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 

สถานะ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบและแนว

ทางแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

4. ช่องทางการเผยแพร่

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไม่บรรลุตาม

เกณฑ์ 

ด้านการ

ปฏิบัติงาน   

(O) 

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ

เผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลทั้ง

ระดับชาติ และนานาชาติ 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากภายใน

และภายนอก 

3. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ส าหรับ

ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 

4. สร้างแนวทางการท าวิจัยโดยไม่ใช้

งบประมาณให้เป็นรูปธรรม 

5. คัดสรรแหล่งตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ใช้

งบประมาณ 

6. สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. โครงการพัฒนาและอบรมการเขียน

บทความทางวิชาการและบทความ

งานวิจัย 

2. สนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายที่

น าผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ 

3. โครงการสนับสนุนงานวิจัยโดยไม่ใช้

งบประมาณเพื่อสร้างโอกาสในการผลิต

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

4. จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์

ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 

 

 1. คณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน

การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ 2563 – 2564  ให้แก่คณาจารย์

ในคณะเพื่อพัฒนาให้เรียนรู้และเตรียมความ

พร้อมในการจัดท าข้อเสนอ เข้าใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินการวิจัยและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและ

พัฒนาจนเกิดเป็นโจทย์วิจัย เมื่อวันที่ 8 

ตุลาคม 2562 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562   

2. คณะฯ จัดอบรมปฏิบัติการการเขียน

บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 14 – 16 

พฤศจิกายน 2562  ณ สาขาสถาปัตยกรรม 

3.  จัดก ารค วาม รู้  (KM) เรื่ อ ง ก ารเขี ยน
บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลในระดับชาติ
และนานาชาติ เพือหาแนวปฏิบั ติที่ ดีให้แก่
คณาจารย์ 
4. ได้สนับสนุนให้บุคลากรในคณะเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ   ในปีการศึกษา 
2562  จ านวน 7 ครั้ง 
5. การมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น
บุ คคลผู้ มี ผลงาน ดี เด่นทางด้านงานวิ จัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  แสดงความยินดี
และแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ยกย่องผ่านสื่อเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์และกล่าวแสดงยกย่องชื่นชม
ผ่านเวทีการมอบรางวัล 

- รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 
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ความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง สถานะ

ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการความเสี่ยง 

สถานะ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาท่ีพบและแนว

ทางแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

5. ไฟฟ้าดับ ความเสี่ยง
ด้านความ
ปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ส ารวจและประเมินระบบสายไฟฟ้าที่มี
อายุการใช้งานที่เสื่อมคุณภาพ 
2. ตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงที่ใช้ภายใน
คณะฯ   
3. ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตู้เมน
ไฟฟ้า 
4. ประสานงานกับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยกรณีเกิดเหตุขัดข้องของ
ระบบไฟฟ้า 
 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจและ
ประเมินระบบสายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้
งานที่เสื่อมคุณภาพของคณะ 
2. สร้างช่องทางการประสานงานกรณี
ไฟฟ้าขัดข้องให้ชัดเจน 

 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลให้แก่
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ของคณะฯ เพื่อท า
การวางแผนการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงที่ใช้
ภายในคณะปีละครั้ง ตรวจเช็คความร้อน
ภายในตู้เมนไฟฟ้าปีละครั้ง และรายงานผล   
ต่อผู้บริหารทราบ 
2. จัดท ามาตรฐานข้ันการเกี่ยวกับการดุแล
ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในคณะฯ ได้รับ
ทราบ 
3. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง 
4. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดูแล 
กรณีแก้ปัญหาเองไม่ได้ 
 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

6. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เกินมาตรฐาน 

ความเสี่ยง
ด้านความ
ปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ส ารวจกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท า
ให้เกิดภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ร่วมกับ
สถานการณ์มลภาวะทางอากาศ 
2. ติดตามและเฝ้าระวังให้ข้อมูลแก่
อาจารย์และนักศึกษา 
3. จัดท าแผนการแก้ปัญหาระยะยาว 
 

 1. โครงการจัดท าพ้ืนที่ปลอดภาวะฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (safty zone) 
2. ลดกิจกรรมที่ต้องท ากลางแจ้งในช่วง
เดือนของปัญหา 
3. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยหา
แนวทางจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศใน
ห้องเรียน 
4. ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์พ่นละอองน้ า
ระหว่างอาคารในบริเวณคณะ  
 
 
 
 
 

 1. จัดสรรงบประมาณในการซื้อหน้ากาก
อนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ 
2. ท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน 
3. มีมาตรการในการห้ามเผาขยะบริเวณคณะฯ 
4. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ควันด า 

 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่ได้มีกิจกรรมควบคุมมีความเสี่ยงลดลงจากเดิมทุกประเด็น 
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเสี่ยง 

ประเภท 
ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง () ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

การประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ เปรียบเทียบ
ระดับความ

เสี่ยง 
(เพิ่มข้ึน/คงเดิม/

ลดลง) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน
เพิ่มเติม 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

 (โอกาสx
ผลกระทบ) 

1. จ านวน
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี
ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

(S) 

1. การ
ประชาสัมพันธ์
ของหลักสูตรไม่
เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  16 
(สูง) 

 

1. สร้างกลยุทธ์ในการแนะ
แนวเชิงรุก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
เปิดสอนในคณะโดยใช้สื่อที่
ทันสมัยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่ตรงตาม
ความต้องการของหลักสูตร 
หรือท าความร่วมมือกับ
สถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่วาง
ไว้ 
2. การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้น่าสนใจกับผู้เรียน 
3. พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม เช่น 
การจัดการศึกษาแบบ 
Module 
4. ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
นักศึกษาลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ท้ัง
จัดต้ังบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม Road 
Show ตามสถาบันการศึกษาท้ังภายในอ าเมืองเชียงใหม่
และอ าเภอรอบนอก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมโครงการ 
"อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพด้านศิลปกรรม การ
ออกแบบ และเทคโนโลยีศิลป์ ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง" เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในหลักสูตรท่ีท า
การเปิดสอนในคณะฯ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเข้า
ร่วมโครงการกับนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ช้ันปีท่ี 1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อท่ีคณะฯ 
ในปีการศึกษา 2562 
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ช่ือเสียงของคณะ/
มหาวิทยาลัย รวมท้ังสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ปรากฎ
แก่สาธารณะ โดยจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงาน
ของนักศึกษาครบทุกหลักสูตร เป็นการแสดงผลงานของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
3. ได้จัดท าเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา
รวมท้ังหลักสูตร/สาขาวิชา ต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ 
https://arts.rmutl.ac.th/, Facebook รวมท้ังได้ส่ง
จดหมายไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
4. จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในปีงบประมาณ 
2563 เพื่อรองรับกลุมผูเรียนท่ีหลากหลาย  
5. ในปีการศึกษา 2563 ได้งดรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 หลักสูตร 
คือหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และ
หลักสูตรเซรามิก 

รองคณบดี
ฝ่าวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา/
หัวหน้า
สาขา/
หัวหน้า
หลักสูตร 

2 2 4 
(ปาน
กลาง) 

 

ลดลง 

 
- 

2. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ไม่
เป็นที่ดึงดูด
ความสนใจของ
ผู้เรียน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

3. การแข่งขันใน
การรับนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน
การ 
ศึกษา 

ด้าน
เหตุการณ์
ภายนอก 
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ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเสี่ยง 

ประเภท 
ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง () ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

การประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ เปรียบเทียบ
ระดับความ

เสี่ยง 
(เพิ่มข้ึน/คงเดิม/

ลดลง) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน
เพิ่มเติม 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

 (โอกาสx
ผลกระทบ) 

2. หลักสุตร
ไม่ผ่านการ
ประเมิน   

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

(S) 

1. อาจารยผู
รับผิดชอบ
หลักสูตร
เกษียณอายุ 
ราชการ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  9 
(สูงปาน
กลาง) 

 

1. วิเคราห์อัตราก าลังทั้ง
ระยะยาว และระยะสั้นเพื่อ
เสนอขอกรอบอัตราก าลัง 
2. ทบทวนคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
3. เน้นย้ าเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตรต้องไม่เกิน 5 ปี 
ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อย
ทุกๆ 5 ปี ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ทราบขั้นตอน
และกรอบระยะเวลา 

1. มอบสาขา/หลักสูตร เตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร ที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณีอาจารย์
ลาศึกษาต่อ ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และ
น ามาวิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 
2. คณะฯ ได้ตรวจสอบจ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และจัดท าหนังสือแจ้งต่อ สาขา/
หลักสูตร กรณีที่จ านวน และ/หรือคุณสมบัติของ
อาจารย์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ให้รีบด าเนินการ
ขออนุมัติปรับปรุง 
3. ได้ด าเนินการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้รับชอบหลักสูตรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. ได้ท าการติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 
2562 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
ได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
5. ได้ก าหนดข้ันตอนที่ชัดเจนในการด าเนินการ 
หลักสูตร/การบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีการ
ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยการด าเนินงานทุกข้ันตอน 
สามารถตรวจสอบได้ 
 

รองคณบดี
ฝ่าวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา/
หัวหน้า
สาขา/
หัวหน้า
หลักสูตร 

1 1 1 ลดลง 

 

- 

2. คุณสมบัติ
ของอาจารยผู
รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
อาจารยประจ า
หลักสูตรไมตรง
ตาม คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  

2. การปรับปรุง
หลักสูตรไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
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ความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเสี่ยง 

ประเภท 
ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง () ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

การประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ เปรียบเทียบ
ระดับความ

เสี่ยง 
(เพิ่มข้ึน/คงเดิม/

ลดลง) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน
เพิ่มเติม 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

 (โอกาสx
ผลกระทบ) 

3. สิ่ง
สนับสนุนใน
การจัดการ
เรียนการ
สอนไม่
เพียงพอ 
 

ดาน
การเงิน  

(F)  
  

1. งบประมาณ
ในการสนับสนุน
ไม่เพียงพอ 

ด้าน
การเงิน 

  12 
(สูง) 

 
 

1. ประเมินและส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้                                         
2. จัดล าดับความส าคัญ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อให้เพียงพอต่อ
ผู้เรียนและควรเป็น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อม
ทั้งจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณ 
3. สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่ายและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณ 
 

1. ได้มอบหมายให้หลักสูตรด าเนินการส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อหลักสูตร ทั้งทาง
กายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น และเสนอให้คณะฯ ท า
เรื่องขออนุมัติงบประมาณ  โดยในปีงบประมาณ 
2563  คณะฯ ได้รับอนุมัติครุภัณฑ์ จ านวน 3 
รายการ ซึ่งได้ด าเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
ได้แก่   
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับงานออกแบบสร้างสรรค์  1,595,200 บาท 
     - ครุภัณฑ์ห้องทดสอบวัสดุส าหรับงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ 1,990,000 บาท 
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมสีภาพใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ 2,900,000 
บาท 
ส่วนปีงบประมาณ 2564  คณะฯ ได้รับอนุมัติ 
จ านวน 3 รายการ ก าลังอยู่ในข้ันตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ 
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  3,160,000 บาท 
     - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะของนักศึกษา
หลักสูตรทัศนศิลป์ 2,914,135 บาท 
     - ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
จัดท าต้นแบบงานออกแบบอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3,220,000 
บาท 
2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ในการจัดซื้อจัดจัดจ้างเพื่อสะดวกในการ
ด าเนินงาน 

รองคณบดี
ฝ่าบบริหาร 

2 1 2 
(ต่ า) 

ลดลง 

 

- 
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ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยที่ท าให้

เกิดความเสี่ยง 

ประเภท 

ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง () ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

/หน่วยงาน 

การประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ เปรียบเทียบ

ระดับความ

เสี่ยง 

(เพิ่มข้ึน/คงเดิม/

ลดลง) 

แนวทางการ

ด าเนินงาน

เพิ่มเติม 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เสี่ยง 
 (โอกาสx

ผลกระทบ) 

4. ช่อง
ทางการ
เผยแพร่
งานวิจัยและ
งาน
สร้างสรรค์ไม่
บรรลุตาม
เกณฑ์ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน   

(O) 

1. นักวิจัยขาด
ความม่ันใจใน
การส่งบทความ
ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  12 
(สูง) 

 

1. ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการเผยแพร่
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่
ปรากฎในฐานข้อมูลทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์จากภายใน
และภายนอก 
3. จัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์ส าหรับใช้ในการ
เผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเป็น
รูปธรรม 
4. สร้างแนวทางการท า
วิจัยโดยไม่ใช้งบประมาณ
ให้เป็นรูปธรรม 
5. คัดสรรแหล่งตีพิมพ์ใน
วารสารที่ไม่ใช้งบประมาณ 
6. สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์ที่
มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 
 
 

1. คณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ
เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564  ให้แก่คณาจารย์ใน
คณะเพื่อพัฒนาให้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมใน
การจัดท าข้อเสนอ เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการ
วิจัยและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและพัฒนาจนเกิด
เป็นโจทย์วิจัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2562   
2. คณะฯ จัดอบรมปฏิบัติการการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 14 – 16 
พฤศจิกายน 2562  ณ สาขาสถาปัตยกรรม 
3.  จัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่
ปรากฎในฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ 
เพือหาแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คณาจารย์ 
4. ได้สนับสนุนให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมประชุม
วิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ  ในปีการศึกษา 2562  จ านวน 7 
ครั้ง 
5. การมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น
บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  แสดงความยินดีและ
แสดงความขอบคุณบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
คณะฯ ยกย่องผ่านสื่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และ
กล่าวแสดงยกย่องชื่นชมผ่านเวทีการมอบรางวัล 
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และบริการ
วิชาการ 

2 2 4 
(ปาน
กลาง) 

ลดลง 

 

- 

2. ไม่มีระบบ

ส่งเสริมงานวิจัย

ที่ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด้าน

นโยบาย 
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ความเสี่ยง ประเภท 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยที่ท าให้

เกิดความเสี่ยง 

ประเภท 

ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง () ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

/หน่วยงาน 

การประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ เปรียบเทียบ

ระดับความ

เสี่ยง 

(เพิ่มข้ึน/คงเดิม/

ลดลง) 

แนวทางการ

ด าเนินงาน

เพิ่มเติม 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดับความ

เสี่ยง 
 (โอกาสx

ผลกระทบ) 

5. ไฟฟ้าดับ ความเสี่ยง

ด้านความ

ปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ระบบ

สายไฟฟ้ามีอายุ

การใช้งานมา

นานและสื่อม

คุณภาพ 

ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

  12 

(สูง) 

 

1. ส ารวจและประเมิน

ระบบสายไฟฟ้าที่มีอายุการ

ใช้งานที่เสื่อมคุณภาพ 

2. ตรวจเช็คสภาพหม้อ

แปลงที่ใช้ภายในคณะฯ   

3. ตรวจเช็คความเรียบร้อย

ภายในตู้เมนไฟฟ้า 

4. ประสานงานกับ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

กรณีเกิดเหตุขัดข้องของ

ระบบไฟฟ้า 

 

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลให้แก่หัวหน้า

ฝ่ายอาคารสถานที่ของคณะฯ เพื่อท าการวาง

แผนการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงที่ใช้ภายใน

คณะปีละครั้ง ตรวจเช็คความร้อนภายในตู้เมน

ไฟฟ้าปีละครั้ง และรายงานผล   

ต่อผู้บริหารทราบ 

2. จัดท ามาตรฐานข้ันการเกี่ยวกับการดุแลความ

ปลอดภัยให้แก่บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ 

3. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ

ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง 

4. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดูแล 

กรณีแก้ปัญหาเองไม่ได้ 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

2 2 4 

(ปาน

กลาง) 

ลดลง 

 

- 

6. ฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก

เกิน

มาตรฐาน 

ความเสี่ยง

ด้านความ

ปลอดภัยฯ 

(H) 

1. ฝุ่นละออง

ขนาดเล็กที่เกิด

จากการท า

กิจกรรมทุก

ประเภท 

โดยเฉพาะช่วง

เดือน ธันวาคม-

เมษายน 

ด้าน

เหตุการณ์

ภายนอก 

  12 

(สูง) 

 

1. ส ารวจกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ท าให้เกิดภาวะ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ร่วมกับสถานการณ์

มลภาวะทางอากาศ 

2. ติดตามและเฝ้าระวังให้

ข้อมูลแก่อาจารย์และ

นักศึกษา 

3. จัดท าแผนการแก้ปัญหา

ระยะยาว 

 

1. จัดสรรงบประมาณในการซื้อหน้ากากอนามัย

แก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ 

2. ท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ

เครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน 

3. มีมาตรการในการห้ามเผาขยะบริเวณคณะฯ 

4. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ควันด า 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

1 1 1 

(ต่ า) 

ลดลง 

 

- 
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จากผลการด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมทั้ งหมด มีผลการด าเนินงานที่ถูก
ประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือลดลง คิดเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ อีกทั้ง
ได้วิเคราะห์หาความเสี่ยงที่แท้จริงตัดปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้นออกจากประเด็นความเสี่ยงเพ่ือหา
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
5.1-3-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5.1-3-02 คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1-3-03 รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปกรรม 
  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 
5.1-3-04 แผนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน                
อย่างชัดเจน 
   ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของคณะให้ไปสู่
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะอนุกรรมการประจ าคณะฯ ด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  โดยให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก 10 ประการ 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 าคัญและให้การด าเนิน
ภารกิจครอบคลุมและด าเนินงานให้ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ 1)ด้านการเรียนการสอน 2)การวิจัย 3)การบริการ
วิชาการแก่สังคม 4)การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการ  
   การบริหารงบประมาณและทรัพยากรเน้นที่ผลลัพธ์ จากการบริหารต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตท า
ให้เกิดประสิทธิผลเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 88.89  แสดงถึงหลักสูตรมีการบริหารงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ในการผลิตบัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ดี  เมื่อน ามาเปรียบเทียบโอกาสในการ
แข่งขัน สามารถที่จะแข่งขันได้กับมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนที่คล้ายคลังกันในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์        
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   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 2563 ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย 88.57   (5.1-4-02) 

 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ในการบริหารราชการ คณะฯ มุ่งพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยระบบบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ มีระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มีขั้นตอนการก ากับดูแล อนุญาต อนุมัติ 
หรือการลงนามในหนังสือเอกสารการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติราชการในภารกิจและการด า เนินกิจการของ
คณะฯ ที่คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรที่จะพึงปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายตามสายบังคับบัญชา ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณ และพัสดุ การจัดการที่ดีท าให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผล
ผลิตที่ท าให้เกิดประสิทธิผล  คณะฯ ได้คิดต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรท าให้ทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุน และได้น าระบบ ERP เข้ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ระบบ HR การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือลดต้นทุนของกระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร แรงงาน ลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการ
ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การใช้โปรแกรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 
- 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 

file:///C:/Users/ann/AppData/Roaming/การเก็บหลักฐานประกัน-59/เล่ม%20SAR.59/SAR.59/sar-59/ระบบบริหารงานบุคคล
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- 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 
- ระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ (Intellectual Repository)  
  http://repository.rmutl.ac.th/ 
- ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://datacenter.rmutl.ac.th/ 

 ทั้งนี้ยังได้มีการน าวิธีการสื่อสารในช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร คือ 
การจัดประชุมต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (VDO-Conference) การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ 
Microsoft team, Zoom Meeting ในส่วนการบริหารวัสดุอุปกรณ์ อาคารและสถานที่ คณะได้น าหลักการใช้
ทรัพยากรร่วมกันมาใช้ เช่น การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหลักสูตร สาขาหรือต่างคณะ 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ เสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
     ผู้บริหารคณะฯ มีการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองในการให้บริการและข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ระบบสังคมออนไลน์   https://arts.rmutl.ac.th/  ทาง Line และ facebook สายด่วนถึงคณบดี ผู้บริหารทุก
ระดับ ตู้รับฟังความคิดเห็น การส่งข้อความผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์ (E-mail) การแจ้งด้วยตนเองหรือ
ทางโทรศัพท์ ในกรณีทางคณะฯ ได้ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วได้รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนหาวิธีการ
แก้ปัญหา เช่น ได้จ้ดท าขั้นตอนในกรณีเรื่องร้องเรียนว่าจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในกี่วันเพื่อประกาศให้กับ
ผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

ได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน วางแผนการผลิต
บัณฑิต พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต มีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  วาระที่ 4.2  เรื่อง เสนอการปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี คือ
หลักสูตรสถาปัตยกรรม  หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรเซรามิก หลักสูตรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และ
หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ ์ 

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/
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http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
http://www.elibrary.rmutl.ac.th/
http://autolib.rmutl.ac.th/
http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
http://repository.rmutl.ac.th/
http://repository.rmutl.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 184 

 

 มีการจัดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2562 ของทุกหลักสูตรเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงในรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา    
 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงขั้นตอนการ
ท างานโดยสามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ
ตามที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ เช่น ขั้นตอนในการฝึกงาน ขั้นตอนการขอสอบกรณีพิเศษ การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ  เป็นต้น 

สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการท างาน โดยให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ที่บุคคลแต่ละคนได้ก าหนดไว้  ประจ าปี
งบประมาณ 2563  (5.1-4-03) และสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หรือสาขาที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างาน เช่น การศึกษาดูงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรเพ่ือพร้อมรับกับการ
ท างาน ซึ่งได้มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับบุคลากรที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ 
 คณะฯ มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูปจากสมุนไพรให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตาบลแม่มอก จ ากัด, โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบงานจักสานไม้ไผ่
ลวดลายดั้งเดิมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่งกรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่าเป้า  ต.บ้านกาด 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่,  โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วม
สมัยด้วยผ้าทอย้อมสีธรรมชาติที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมและการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว , โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อบ้านแม่สา อ.สะเมิง, โครงการยกระดับสิ่งทอพ้ืนถิ่นผ้า
ฝ้ายทอมือสีธรรมชาติด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและกระบวนการออแบบเชิงวิศวกรรม  บ้านก้อทุ่ง   อ.ลี้ 
จ.ล าพูน จ.เชียงใหม่ เป็นต้น 

มีการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ 
และสถาปัตยกรรมกับภูมิปัญญาล้านนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยคณะฯ ได้
ด าเนินงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังหรือความต้องการของสังคมผ่านการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4 ต.ทาเหนือ  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่  
โครงการขยายพันธ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ชี บ้านขอนม่วง  ต.ป่าไหน  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่   
และ โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพ่ือเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่าน
และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก  โดยมีการจัดประชาคมเพ่ือสอบถามความต้องการในการรับ
บริการจากชุมชนและจัดท าแผนบริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการอันแท้จริงของชุมชนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 คณะฯ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในความ
รับผิดชอบที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ ตามวิสัยทัศน์ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ว่า “เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติโดยบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
แสดงความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการตลาดแรงงาน
ในอนาคต  
 คณะฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างชัดเจนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  (Job 
Description) เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลใดมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงานตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย (5.1-4-04)  ส่วนสายวิชาการได้จัดท าข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณา
ผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน  สายสนับสนุนได้คิดภาระงานเป็นชั่วโมงต่องานแล้วได้สรุปเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 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 นอกจากนั้นยังแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจและผลงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผลงานนั้นตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ และแสดงถึงความส านึกในการ
รบัผิดชอบต่อปัญหาของสาธารณะ (5.1-4-07) 
 มีส่วนในการเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยสนับสนุนการจัดโครงการงานวิจัยและการบริการวชาการแก่สังคม
สามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน  
 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
 คณะฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยได้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (http://arts.rmutl.ac.th/) ทุกครั้งหลังจากผ่านการรับรองของที่ประชุมเพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจรวมถึง
ตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของบุคลากรในคณะฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึ กษา
หรือบุคคลภายนอก) อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายเสรี  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนแองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะทุกปี
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การศึกษาบนเว็ปไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบผลการ
ด าเนินงานของคณะ  นอกจากนี้ยังมีตู้รับข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน และมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นทางระบบสังคม
ออนไลน์  http://arts.rmutl.ac.th/ ทาง Line และ facebook (5.1-4-08) 
 มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเปิดเผย   
 มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563   (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  
     ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้บุคลากรทุกระดับทราบ และผู้รับการประเมินมีสิทธิ์
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
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ในคณะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
 - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยให้ทุกหน่วยงานน าเสนอโครงการตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นผ่านกิจกรรมการวิพากษ์โครงการที่
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของหน่วยงาน เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี 
คุณภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในทุกภารกิจของคณะฯ 
 - มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้คณาจารย์จากทุกสาขาเข้ามาร่วมเป็น
กรรมมการโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมตัดสินใจ 
 - ผู้บริหารคณะมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และ
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บรรจุภัณฑ์ และหลักสูตรเซรมิก มาร่วมกันรับรู้การตัดสินใจแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ และร่วมกันพิจารณาใน
เรื่องท่ีส 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) 

คณบดีได้มีค าสั่งในการมอบหมายภาระงาน เพ่ือก ากับดูแลงานด้านต่างๆ ของคณะ เช่น งานด้านบริหาร
และแผนยุทธศาสตร์ งานด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา งานด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานด้าน
พัฒนานักศึกษา  งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่
ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับร่วมเป็นกรรมการในการจัดโครงการ/กิจกรรมและด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เพ่ือระดมความคิดในการพิจารณาการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของคณะฯ 
  แต่งตั้งหัวหน้าสาขา บริหารจัดการสาขาในเรื่องต่างๆ เช่น การก าหนดจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขา  
   กรรมการผู้รับผิดบชอบหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วย ดูแลแผนการเรียน การ
ก าหนดอาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่จะเปิดสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง  (5.1-4-11) 
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความสอดคล้องกับจ านวนชั้นเรียนโดยมีหน้าที่ในการประสานงานและ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพ่ือให้การเรียนและการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ ของนักศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาชีพ ด้าน
สังคม 
   เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจและเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน และลดขั้นตอนของการท างาน 
ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยให้สามารถตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีการ

บริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ในปี
การศึกษา 2/2562 ได้มีการสอบความผิดกรณีอาจารย์ผู้สอนกรอกระดับคะแนนผลการศึกษาผิดพลาด   โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พ.ศ.2548 ในการนี้คณะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความผิดกรณีกรอกระดับคะแนนผิดพลาด 
นักศึกษา จ านวน 21 ราย มติคณะกรรมการได้ตักเตือนอาจารย์ผู้กระท าผิด ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมาก
ขึ้นโดยให้ติดตามเอกสารการลงทะเบียน ก าหนดการและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและมอบหมายให้
หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบผลระดับคะแนนอย่างใกล้ชิด และท าหนังสือส่งรายงานการประชุม
พิจารณาการสอบสวนฯ ไปยังผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เพื่อให้นักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรม (5.1-4-12) 

การบริหารภายในคณะฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด 
เช่น ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน  ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ประกาศคณะฯ เรื่องเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา  เป็นต้น 

ในการพิจารณาการลาศึกษาต่อและจัดสรรทุนการศึกษาของคณาจารย์จะน าเข้า พิจารณา                   
โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  การให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การลา
ศึกษาต่อ เช่น การพิจารณารายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาต่อและขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมทั้งมีการแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เมื่อมีผลอย่างเป็นทางการ  

กรณีที่บุคลากรของคณะฯ ที่ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยหรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิด
จรรยาบรรณ จะมีการด าเนินการโดยคณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนในการสอบสวนทางวินัย การสอบสวนเพ่ือพิจารณาความผิดทางจรรย าบรรณ 
ตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรไว้อย่างชัดเจน   

 
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  
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  สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการท างาน โดยให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 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
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ เช่น กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือที่
ประชุมส าคัญต่างๆ ของคณะล้วนยึดถือหลักปฏิบัติอันชอบธรรมในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน
ประเด็นต่างๆ เช่นการบริหารประเด็นเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การแก้ไขความขัดแย้งของปัญหาโดยอาศัย
ฉันทามติที่ประชุมเพ่ือให้มีการยอมรับหลักการและเหตุผลเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่าย
ยอมรับและปฏิบัติได ้  
    การด าเนินการคัดเลือกหัวหน้าสาขาโดยการให้ผู้ลงสมัครน าเสนอวิสัยทัศน์ โดยผู้ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ ได้
น าเสนอ แผนการบริหารจัดการสาขา แผนพัฒนาสาขาภายในระยะเวลาที่ก าหนดหลังจากนั้น ให้มีการลงมติ
เสียงข้างมากจากบุคลากรส่วนใหญ่ในสาขานั้นๆ เพ่ือลงคะแนนเสียง ผู้ได้คะแนนเสียงข้างมากจะได้รับแต่งตั้ง
เป็นหัวหน้าสาขา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่ าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ
ได้มา การแตง่ตั้ง อ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต แหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าสาขา  
 ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร คือ
หลักสูตร ศล.บ.ทัศนศิลป์ หลักสูตร ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ และหลักสูตร ทล.บ.เซรามิก จ าเป็นต้องมกีาร
เลือกหัวหน้าหลักสูตรคนใหม่และเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดขอบหลักสูตรแทนคนเดิม ในการนี้ทั้ง 3 หลักสูตร
ได้มีการหาข้อตกลงโดยใช้การเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ท าให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  ผู้บริหารคณะฯ  ไดส้นับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
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5.1-4-01   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
  ราชการปีงบประมาณ 2563 
5.1-4-02   รายงานผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ฯ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1-4-03   แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน 
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  ค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
5.1-4-08   ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ 
5.1-4-09 มติคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2563   
5.1-4-10   แจ้งผลการพิจารณาการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5.1-4-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-4-12 การพิจารณาสอบสวนกรณีการกรอกคะแนนผิดภาคเรียนที่ 2/2562 
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 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

หน่วยงานการจัดการความรู้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยมีวิธีปฏิบัติการดังต่อไปนี้  
          1. คณะกรรมการบริหารประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
หาวิธีการพัฒนาการจัดการความรู้ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนการจัดการความรู้ (5.1-5-01 , 5.1-5-02) 

2. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด าเนินการจัด
โครงการการจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ Program Learning Outcome (PLO) 
โดยจัดท าแบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (5.1-5-03) พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ สถาปัตยกรรม ที่มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ Program Learning Outcome (PLO)  โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
งาน  เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านศิลปกรรม 
การออกแบบ และ สถาปัตยกรรม ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ  ซึ่งได้มีการ
ก าหนดประเด็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ Program Learning Outcome (PLO) จากการ 
ค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้  (5.1-5-04)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้และได้แนวปฏิบัติที่ดี    

3. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยจึงได้จัดท าโครงการจัดการความรู้คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับดี โดยจัดท าแบบฟอร์ม KM 
แผนการจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ (5.1 -5-05)  ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ องค์
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ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับดี 
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน  เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป ซึ่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนา
ฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร ซึ่ งได้มีการ
ก าหนดประเด็นเรื่องการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับดี  จากการ 
ค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ (5.1-5-06) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้และได้แนวปฏิบัติที่ดี   
          4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ
และ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติ
ด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง การ
จัดการความรู้การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ ของส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจัดท าแบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการ
ความรู้ (5.1-5-07) ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นเรื่องพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริการ จากการ ค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้และได้แนวปฏิบัติที่ดี  
           5. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้เผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยจัดท าทะเบียนคลังความรู้ เผยแพร่บนเว็ปไซด์ KM ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
 - คลังความรู้ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่อยู่ใน http:// Arts.rmutl.ac.th  
          6. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสาย
วิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยได้เชิญวิทยากรภายนอก และ
วิทยากรภายใน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  กิจกรรมเผยแพร่อยู่ใน http:// 
Arts.rmutl.ac.th (5.1-5-08) 
           7. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และ สถาปัตยกรรม ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตรงตามสมรรถนะ
วิชาชีพ และการพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือน าไปตีพิมพ์ในวารสารระดับดี และเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
พัฒนาชุมชนและสังคม  และพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาในองค์กร ให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (5.1-5-09)  
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 - กิจกรรม การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาด้วยระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ 
กิจกรรมเผยแพร่อยู่ใน http:// Arts.rmutl.ac.th (5.1-5-10) 
 
5.1-5-01   มตคิณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
                      วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562  
5.1-5-02          ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 254/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
                      ยุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร  
5.1-5-03   แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ PLO 
5.1-5-04   บันทึกการเล่าเรื่อง การเรียนที่เน้นส่งเสริมทักษะ PLO 
5.1-5-05   แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือ   

ตีพิมพ์ในวารสารระดับดี  
5.1-5-06   บันทึกการเล่าเรื่อง การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับดี  
5.1-5-07   แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทาง

ปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ ของส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
5.1-5-08   รายงานโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ปีงบประมาณ 2563 
5.1-5-09 บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี  
5.1-5-10 เว็บไซด์การเผยแพร่ผลงานวิจัย Arts.rmutl.ac.th 
 
 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

1. การก ากับติดตามแผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
1.1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 (5.1-6-01)  และ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สาย
วิชาการ ( พ.ศ. 2562 – 2566) ซึ่งประกอบด้วยอัตราก าลังในปัจจุบัน และความต้องการใน
อนาคต เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย (5.1-6-02)   

1.2 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานการจัดสรรอัตราก าลัง โดยได้รับการอนุมัติจัดสรรอัตราก าลัง
จากมหาวิทยาลัย (5.1-6-03) เพ่ือมาด าเนินการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 ในส่วนของพนักงานราชการ (5.1-6-04) และลูกจ้างชั่วคราว ปี 
พ.ศ. 2564 (5.1-6-05)   
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1.4 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดภาระงานทางวิชาการ
ของสายวิชาการและการก าหนดสมรรถนะที่คาดหวังเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ ของสายสนับสนุน (5.1-6-06)  

1.5 แผนการด าเนินงานทุกแผน จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ ด าเนิน
ตามแผนที่ได้รับ  

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
2.1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทุกประเภท 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้คณะฯเป็นผู้ด าเนินการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (5.1-6-07 )  

2.2 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยก่อนด าเนินการสรรหา จะต้องขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5.1-6-08) เมื่อด าเนินการ
สรรหาเสร็จสิ้น คณะฯ จะต้องรายงานผลการด าเนินการสรรหาให้มหาวิทยาลัยทราบโดยผ่าน
การอนุมัติของคณบดี เพ่ือด าเนินการบรรจุแต่งตั้งต่อไป (5.1-6-09)  

2.3 มีการก ากับติดตามผลภาษาอังกฤษและผลคอมพิวเตอร์ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ยัง
ไม่ผ่านทดลองงาน รวมทั้งกระบวนการก ากับและติดตามพนักงานที่จะหมดสัญญาจ้างในแต่ละ
รอบสัญญาจ้าง (5.1-6-09.1)  

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
3.1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Individual Development Plan : IDP) ระยะ 5 ปี  

(ปีการศึกษา (2562-2565) (5.1-6-09) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  IDP ปีการศึกษา 
2563  

 (5.1-6-10)  โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (5.1-6-11) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและมอบหมายให้
หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ได้ก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
พัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 

1. แผนการลาศึกษาต่อ 
2. แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
3. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพ 

โดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดท าแผนการลาศึกษาต่อในระยะ 5 ปี 
(2562-2566( (5.1-6-10) และ แผนการท าต าแหน่งทางวิชาการ (2562-2566) (5.1-6-11) 
และแผนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะวิชาชีพ (2562-2566) (5.1-6-12) 
และแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5.1-6-13)  
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3.1.1 แผนการลาศึกษาต่อ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการลาศึกษาต่อของบุคลากร เสนอชื่อเข้าแผนประจ าปีเพ่ือขออนุมัติมหาวิทยาลัย ไป
ศึกษาต่อ โดยผู้ขอลาศึกษาต่อต้องด าเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายงานผลการ
สอบคัดเลือกผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-6-14) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
และติดตามผลการศึกษาของผู้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (5.1-6-15) 
พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษาต่อ ทุกภาคการศึกษาผ่านคณบดี เพ่ือน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษามีการรายงานผลการส าเร็จการศึกษาผ่ าน
คณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-6-16) และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับคุณวุฒิใน
ทะเบียนประวัติ พร้อมทั้งคณะแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาผ่านเวปไซด์คณะต่อไป
(5.1-6-17)  

3.1.2 แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม      
ศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือผลักดันบุคลากรสาย
วิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่าง
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563  เนื่องจากสัดส่วนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการในคณะ
ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ของคณะ จึงต้องมีการจัดโครงการเพ่ือกระตุ้น
และผลักดันให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมมากขึ้น โดยมีกระบวนการเชิญ
วิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ มาบรรยายและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
ควบคู่ไปกับการให้บุคลากรในคณะเป็นพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา เพ่ือผลักดันให้อาจารย์มี
แรงจูงใจกระตุ้นให้ท าต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น (5.1-6-18) ตามที่คณะได้ตั้งเป้าหมาย
ในแผนพัฒนาบุคลากรไว้ ที่จะมีอาจารย์ท าต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมในปี 2563 จ านวน 
10 คน  (5.1-6-19) 

3.1.3 แผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพ คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้ไปเพ่ิมเติมความรู้ผ่านการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพในสถานประกอบการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ของแต่ละบุคคล 
โดยมีการสนับสนุนในการให้งบประมาณสายวิชาการวงเงินงบประมาณ 5,500 บาทต่อคน 
และสายสนับสนุนในวงเงินงบประมาณ 3,500 บาทต่อคน โดยมีกระบวนการก ากับและ
ติดตาม ตั้งแต่การท าโครงการของบประมาณ การด าเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลรายงานให้
คณบดีรับทราบ ของแต่ละโครงการ (5.1-6-20)  

4. การก ากับติดตามการเลื่อนข้ันเงินเดือน และค่าตอบแทน  
4.1 มีการแจ้งเวียนข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน เพื่อให้บุคลากร

ในสังกัดคณะฯ ใช้ส าหรับด าเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และส่งผลการเลื่อนเงินเดือน 
สรุปผลการประเมินการการปฏิบัติงานไปยังกองบริหารงานบุคคล โดยคณะได้มีการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน เพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานราชการ 

4.2 มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบออนไลน์ ในเวปไซด์คณะ 
arts.rmutl.ac.th  มีการแจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดภายในคณะ เพ่ือก าหนดเวลาให้
อาจารย์ภายในคณะ เข้าไป up load หลักฐานการผลงาน และผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ
ออนไลน์ และให้หัวหน้างานเข้าไปประเมินผ่านระบบออนไลน์ ด าเนินการและประสานงานโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามาสรุปผลการ
ด าเนินงานและเสนอผ่านคณบดี เพ่ือน าส่งกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (5.1-6-21) 
เมื่อมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย คณะด าเนินการท าหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรแต่ละ
รายให้รับทราบ (5.1-6-22)  

5. สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1 มีการมอบเกียรติบัตร ส าหรับบุคลากรที่ท าชื่อเสียงด้านวิชาการ งานวิ จัยให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัย (5.1-6-23) 

5.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเด่นประจ าปี  
(5.1-6-24) 

5.3 มีสวัสดิการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุ 
5.4 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ตามวาระโอกาส งานปีใหม่ วันสงกรานต์ วัน

เข้าพรรษา  
 
5.1-6-01   ค าสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.1-6-02      แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 5 ปี ปีงบประมาณ 2562-2566 
5.1-6-03   สรุปวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1-6-04   แบบวิเคราะห์จัดตั้งกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน พนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564-2567 
5.1-6-05   ข้อมูลประกอบการพิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.1-6-06   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
5.1-6-07   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563  
5.1-6-08   บันทึกข้อความ ที่ อว.0654.05/492 เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการสัมสัมภาษณ์และห้องสอบ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 197 

 

5.1-6-09   ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1171/2563 เรื่อง การจ้างและแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ที่ 115/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อสัญญาจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

5.1-6-10   แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ปี 2562-2566  
5.1-6-11   แผนการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นและส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพ 
  เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5.1-6-12   มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 

วันที่  25 ธันวาคม 2562  
5.1-6-13     แผนการลาศึกษาต่อ ปี 2562-2566 
5.1-6-14     แผนการท าต าแหน่งทางวิชาการ ปี 2562-2566 
5.1-6-15     มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
5.1-6-16     เอกสารแสดงถึงการรายงานผลการศึกษาต่อ  
5.1-6-17     การแสดงความยินดีผ่านเว็บไซต์  https://arts.rmutl.ac.th/ 
5.1-6-18    แบบรายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการฯ 
5.1-6-19 สรุปการด าเนินเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ปี 2563  
5.1-6-20 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2563 
5.1-6-21 ค าสั่งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 058/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
                     กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของ 
                     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
5.1-6-22 หนังสือที่ อว 0654.05/ว.178 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน 
                     สังกัด ครั้งที่ 2/2562  
5.1-6-23 เอกสารแสดงถึงการมอบเกียรติบัตร ส าหรับบุคลากรที่ท าชื่อเสียงฯ 
5.1-6-24      แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการ 
                    สอน พ.ศ 2563 รศ.สุรพล มโนวงศ์  
 
 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 คณะฯ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน ที่มีการวางแผนตามพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยในปีการศึกษา 
2562  ได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติตั้งแต่ระดับคณะไปถึงระดับ
หลักสูตร ได้น ากรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมาวางระบบ



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 198 

 

และกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนดโดยการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีการแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุก
ฝ่ายเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้หลักวงจรคุณภาพ  PDCA  มาเป็นหลักในการด าเนินงานและก ากับ
ติดตามจากมาตรการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  โดยมีงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ดูแล สนับสนุน 
ส่งเสริม ด้านประกันคุณภาพของคณะฯ มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายจากระดับ
หน่วยงานถึงระดับบุคคล โดยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 2 ระดับ คือ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ.เป็นแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยทุกหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ CHE QA Online เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายใน 
จ านวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และเมื่อได้รับผล
การประเมินแล้วทุกหลักสูตรต้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงให้เห็นผลในปีการศึกษา 2563 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด าเนินการประกันคุณภาพใน 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
เมื่อคณะฯ ได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วต้องจัดท 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  
            - ติดตามผลการด าเนินงานและประสานงานเชิงรุกอย่างสม่ าเสมอด้านการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
            - ด าเนินการให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  
             - ด าเนินการตรวจสอบและสอบทานแผนและผลตลอดจนสร้างระบบกระตุ้นเตือนด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
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             - สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  
             - ประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะให้เกิดความยั่งยืนและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพร้อมสู่สถานการณ์และเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไป 
  1.2 ได้จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561  (5.1-7-02) จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 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 10/2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และมีการชี้แจงให้ทุกสาขา 
ทุกหลักสูตรในคณะได้ด าเนินงานตามนโยบายของคณะ (5.1-7-06) 
       คณะฯ มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมี
การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ให้กับผู้มีภารกิจหลักในแต่ละ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้นั้นๆ  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถท างานประกันคุณภาพไปเป็นเนื้องานเดียวกันกับงาน
ประจ าของแต่ละคนส่งผลให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สามารถวางแผน ผลักดัน ควบคุม ติดตามและ  ประเมินผลการ
ด าเนินงานของตนได้อย่างเต็มที่ โดยคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีการประชุม เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ผ่านการประชุมคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2562    และครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2563  
(5.1-7-07) 
        นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพแก่
บุคลากรภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่องและได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ขยายความ
ร่วมมือเกิดการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  (5.1-7-08) 
 
     2. การตรวจสอบคุณภาพ   การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 คณะฯ ได้ก าหนดจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และมอบให้งาน
ประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ
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ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะในภาคการศึกษาที่ 1/2562 
และภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ดังนี้ 
  - การติดตามภาคการศึกษาที่ 1/2562 จากการติดตามผลดังกล่าว ระดับหลักสูตร ทั้ง 9 
หลักสูตร ได้รายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะครบทั้ง 9 หลักสูตร ส่วนระดับคณะได้รายงานครบทุก
องค์ประกอบ ได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
26  พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามแนวทางการก ากับติดตามผลการด าเนินงานพร้อม
ทั้งมอบงานประกันคุณภาพคณะ ให้มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงานโดยให้หน่วยงาน
ปฏิบัติเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ  (5.1-7-09) 
  - การติดตามภาคการศึกษาที่ 2/2562 จากการติดตามผลดังกล่าว ระดับคณะได้รายงานครบ
ทุกองค์ประกอบ ส่วนระดับหลักสูตร ทั้ง 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่รายงานผ่านคณะ จ านวน 8 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรทัศนศิลป์, หลักสูตรออกแบบสื่อสาร, หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม, หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ
, หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรเซรามิก หลักสูตรสถาปัตกรรมภายใน และหลักสูตร
ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ยกเว้น 1 หลักสูตรที่ยังไม่ได้รายงานผ่านคณะ คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรม ได้
น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2563  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
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ได้รับทราบผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นส าหรับการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
(5.1-7-11) 

 3. การประเมินคุณภาพ  คณะฯ ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตลอดจนด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะโดยเชิญผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ (5.1-7-11) ในการนี้คณะได้ด าเนินงาน
ตามก าหนดการดังกล่าว คือ   
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     3.1 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร เมื่อวันที่ 13 – 17 
กรกฎาคม 2562 ได้แก่  

- วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรเซรามิก 
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ และสถาปัตยกรรม

ภายใน  
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรทัศนศิลป์ และหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และ 
   บรรจุภัณฑ์ 
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร และหลักสูตรศิลปะและการ

ออกแบบสร้างสรรค์ 
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม  

ได้ผลการประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี  จ านวน 7 หลักสูตร ระดับปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตรและไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร ได้น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
10/2563  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาผลการประเมินพร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงต่อไป (5.1-7-13) และได้น าผลการประเมินเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย เช่น รายงานต่อผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
    3.2 คณะได้ด าเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. เพ่ือพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และ
น าไปปฏิบัติตามกระบวนการคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
5.1-7-01   ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-7-02   แผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2561 
5.1-7-03   แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-7-04   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
5.1-7-05   ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตรและ 
  ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-7-06   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
5.1-7-07   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2562 
5.1-7-08   สรุปโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพของกลุ่มสถาบัน 
  อุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
5.1-7-09   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563 ติดตามการพัฒนาคุณภาพ 
  ภายใน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
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5.1-7-10   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  ติดตามการพัฒนาคุณภาพ 
  ภายใน  ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
5.1-7-11   สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ระดับหลักสูตร  
5.1-7-12 ก าหนดการตรวจประเมินฯ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-7-13   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  
  2563 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

 
เป้าหมาย 2562 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 
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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 และมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้ก 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. 
ซ่ึงการพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2562 
และมีการชี้แจงให้ทุกสาขา ทุกหลักสูตรในคณะฯ ได้ด าเนินงานตามนโยบายของคณะ (5.2-1-04) ทั้งนี้ยังได้จัด
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (5.2 -1-05) 
และสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามที่ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ (5.2 -1-06)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินฯ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากร
ของหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเตรียมความ
พร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นแนวทางเดียวกัน    
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  3. ส่วนกลไกส าคัญในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท าหน้าที่ก ากับและติดตาม
การด าเนินงานของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา (5.2-1-07)  โดยได้ท าหนังสือติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรของภาคเรียนที่ 1/2562, 2/2562  มีการด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินจาก สกอ. 
ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่  13 – 17 กรกฎาคม 2563  หลังจากรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ได้น าผลประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
5.2-1-01   มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระบบและกลไกในการก ากับการประกันคุณภาพระดับ 
  หลักสูตร  ปีการศึกษา 2562 

5.2-1-02   แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-1-03   แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร 
5.2-1-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
5.2-1-05 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ระดับหลักสูตร 
5.2-1-06 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพของกลุ่มสถาบัน 
  อุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 
5.2-1-07   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
   คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแลระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามค าสั่งที่ 
145/2562  ซึ่งประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่เป็นกรรมการ และหัวหน้าทุกสาขา ทุก
หลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้ง
ก ากับให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  (5.2-1-07)  โดยมีการติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 2 รอบ  ดังนี้ 
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1.  ท าหนังสือติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (5.2 -2-01)  
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าผลการด าเนินงานฯ  ส่งมายังคณะ ทั้งภาคการศึกษาที่ 1/2562 
และ 2/2562 ได้ผลสรุป คือ 

  - จากการก ากับติดตาม ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 (5.2-2-02) 
ได้รับรายงานผลการด าเนินงานครบทั้ง 9 หลักสูตร  ได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานและมอบงานประกันคุณภาพคณะฯ ให้มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของทุก
หน่วยงาน  (5.2-2-03) 

 - จากการก ากับติดตาม ระดับหลักสูตร 9 หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (5.2-2-04) 
ได้รับรายงาน จ านวน 8 หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรสถาปัตยกรรม ได้น าผลการติดตามฯ รายงานผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  มติที่ประชุมให้หลักสูตรที่ยังไม่ได้น าส่ง
รายงานผลการด าเนินงานให้ด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการส่งล่าช้าและแนวทางแก้ไขมายัง
คณะฯ 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 1/2562  และ 2/2562 
5.2-2-02   สรุปผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1   
   ปีการศึกษา 2562 
5.2-2-03   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563  เรื่อง ผลการติดตามการ 
  ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา  
  1/2562 
5.2-2-04   สรุปผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 2   
   ปีการศึกษา 2562 
5.2-2-05   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2563  เรื่อง ผลการติดตามการ 
  ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา  
  2/2562 
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 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  ตลอดปีการศึกษา 2562 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 2562 (5.2-3-03)  และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จ านวน 3 หลักสูตรเพ่ือให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ  (5.2-3-04)   
   2.  บัณฑิต : จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการออกไปท างานจริง (5.2-3-05) รวมทั้งจัดให้มีการอบรมบัณฑิตและศิษย์เก่าเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สู่กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยใหม่ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการท างาน (5.2-3-06) เพ่ือสร้างเสริมโอกาสการมีงานท าให้แก่บัณฑิต และคณะ
ร่วมกับหลักสูตรจัดท าแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของทุก
หลักสูตร 

3.  นักศึกษา : ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะและจัดสรรให้ทุก
หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 
2562 คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  (5.2-3-07)  
   4.  อาจารย์ : บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติที่ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ และคณะฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมโครงการส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ในการนี้
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาจัดท าขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีรายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 10 ราย และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 ราย ซึ่งมีผลต่อร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน (5.2-3-08)   และไดส้นับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย 
น าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (5.2-3-09) เป็นต้น 
 สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยมีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน พร้อมทั้งมีการก ากับดูแล 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างและสาระรายวิชาของหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  จัดสรรงบประมาณจ้างอาจารย์
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พิเศษเพ่ือสอนในหลักสูตรต่างๆ  รวมทั้งจัดซื้อวัสดุฝึกให้แก่นักศึกษา  การจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการส าหรับหลักสูตร โดยมอบหมายให้หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้งบประมาณของ
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ   

ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขานั้นๆ  
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. 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติ เพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้  (5.2-3-11) 

รายการงบลงทุนครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมประยุกตส์ าหรับงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ ต าบลช้างเผอืก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

1 ชุด 1,595,200 

2 ครุภณัฑ์ศูนย์ทดสอบวัสดุส าหรับงานออกแบบสร้างสรรค์ 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

1 ชุด 1,90,000 

3 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการควบคมุสภีาพในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม ่

1 ชุด 2,900,000 

 

รายการงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
ล าดับ รายการ จ านวน งบประมาณ 

1 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุก
หลักสตูร 

70,157 

 

รายการวัสดุฝึกนักศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 
ล าดับ หลักสูตร งบประมาณ 

1 ทัศนศิลป ์ 168,000 
2 ออกแบบอุตสาหกรรม 383,000 
3 ออกแบบสื่อสาร 271,800 
4 สิ่งทอและเครื่องประดบั 210,600 
5 เซรามิก 99,000 
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ล าดับ หลักสูตร งบประมาณ 
6 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 219,600 
7 สถาปัตยกรรม 570,000 
8 สถาปัตยกรรมภายใน 309,600 
9 ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1,800 

 
 นอกจากนี้คณะได้สนับสนุนการให้บริการเอกสารเชิงวิชาการทั้งในด้านเอกสารต ารา เอกสารบทความ
อิเล็คทรอนิกส์ ที่มีความจ าเป็นกับหลักสูตรโดยนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในห้องสมุดของคณะฯ 
และห้องค้นคว้าของสาขาสถาปัตยกรรม  ทั้งนี้คณะฯ ได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (MOU) ของกลุ่มสถาบันอุดดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 5 
สถาบันการศึกษา 7 คณะ ได้แก่ 1)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2)คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 4)คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 5)คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 7)คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
นักศึกษาในสถาบนัที่เป็นเครือข่ายสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้และใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกันได้  

 
5.2-3-01   เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
5.2-3-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9-7/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  
  และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่องการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายชื่อ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 
5.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
  เรื่องการเสนอขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ  
5.2-3-04 หนังสืออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร    
5.2-3-05   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-3-06   โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ของสาขาต่างๆ 
5.2-3-07   โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ประจ าปี ประเด็นนักศึกษา 
5.2-3-08   เอกสารแสดงรายชื่อผู้อยู่ในกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2-3-09 ประกาศผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่องผลการด าเนินงานติตตามและเตรียมความพร้อม 
  การเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
5.2-3-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 
  เรื่องพิจารณาร่างหลักสูตร  
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 13 - 17 กรกฎาคม 2563  ได้ผล
การประเมิน ดังนี้  (5.2-4-01) 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

ระดับคุณภาพ 

1) สถ.บ.สถาปัตยกรรม ผ่าน 2.83 ปานกลาง 
2) สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน 3.61 ด ี
3) ศล.บ.ทัศนศิลป์ ผ่าน 3.21 ด ี
4) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ผ่าน 3.06 ด ี
5) ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ผ่าน 3.15 ด ี
6) ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ผ่าน 3.30 ด ี
7) ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่าน 3.25 ด ี
8) ทล.บ.เซรามิก ผ่าน 3.20 ด ี
9) ศป.ม.ศิลปะและออกแบบสร้างสรรค์ ไม่ผา่น 2.97 - 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 25.61  
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9 หลักสูตร  

ค่าเฉลี่ย 2.85 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 210 

 

 แยกรายละเอียดตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
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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 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร         - 
 ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน         - 
 ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
        - 

 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาโท เกณฑ์ 11 ข้อ (เกณฑ์ปี 
2548) 

 
เฉพาะระดับปริญญาโท 

ไมผ่่าน 

 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 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- - - - - - - -  

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.34 4.57 4.37 4.12 4.20 4.45 4.33 4.58 4.63 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 

2.69 3.55 1.82 1.02 1.46 4.72 3.92 2.73 - 

2.2 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ปริญญาโท) 

เฉพาะระดับปริญญาโท 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 3.52 4.06 3.10 2.57 2.83 4.59 4.13 3.66 4.82 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 3.00 3.67 2.67 3.33 2.67 3.00 2.67 2.67 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.22 2.78 5.00 1.67 3.33 2.78 5.00 3.33 5.00 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4 2.41 2.93 3.67 2.56 3.11 2.93 3.33 3.11 3.33 
 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 212 

 

มาตรฐานตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ป.โท 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ภา

ยใ
น 

ทัศ
นศ

ิลป
์ 

ออ
กแ

บบ
อุต

สา
หก

รร
ม 

สิ่ง
ทอ

แล
ะ

เค
รื่อ

งป
ระ

ดับ
 

ออ
กแ

บบ
สื่อ

สา
ร 

เท
คโ

นโ
ลย

ีกา
รพ

ิมพ
์

แล
ะบ

รร
จุภ

ัณ
ฑ์ 

เซ
รา

มิก
 

ศิล
ปะ

แล
ะก

าร
ออ

กแ
บบ

สร
้าง

สร
รค

์ 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5 2.88 4.00 3.38 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.75 
 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 

คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)  2.83 3.61 3.21 3.06 3.15 3.30 3.25 3.20 2.97 

ระดับคุณภาพ ปาน
กลาง 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ปาน
กลาง 

 
  และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 27

เดือนกรกฎาคม 2563  เพ่ือพิจารณาและน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้คุณภาพดีข้ึน 
 
5.2-4-01   สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562   

จ านวน 9 หลักสูตร 
5.2-4-02   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 
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 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่  27 - 
31  พฤษภาคม 2562  ได้น าผลการประเมินฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7-5/2562 
เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2562  (5.2-5-01) ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศกึษา 2562  ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ปีการศึกษา 2561 

น าข้อเสนอแนะมาพัฒนา/ปรับปรุง 
ในปีการศึกษา 2562 

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

1. หลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตร ได้น าข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโดยมีการ
ก าหนดโครงการ/หรือกิจกรรมที่ด าเนินการ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ทุกตัวบ่งชี้ ซึ่งส่งผลให้การประเมินฯ ในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี ทุกหลักสูตร (5.2-1-03) 
และได้น าแผนพัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตรเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ครั้งที่ 
วาระพิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562   
(5.2-5-02) 

2. ควรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้
ต่อเนื่องภายในปีการศึกษานั้น และพร้อมในการตรวจ
ไมใ่ช่ท าเล่มภายในเดือนสุดท้ายที่จะตรวจ 

1. คณะฯ โดยคณ ะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้มีการ
ติดตามให้ทุกหลักสูตรรายงานความก้าวหน้าของการ
จัดท า มคอ.7 ทุกภาคการศึกษา และมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร และด าเนินการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ในวันที่  3 กรกฎาคม 2563 เพ่ือให้ทุก
หลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานมา
ปรับปรุง ส่งผลให้การด าเนินงานทุกหลักสูตรมีแนวทาง
ในการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีคะแนน
ผลการประเมินระดับหลักสูตรสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2561  
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3. ให้คณะเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ใน
เรื่องของคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก  ต าแหน่งทาง
วิชาการและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

1. ได้จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือวาง 
แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
หลักสูตรพร้อมเสนอและบรรจุลงในแผนพัฒนา 
อาจารย์ของทางคณะฯ และท าการติดตามผู้ที่ได้รับทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
2. จัดทีมระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าปรึกษาและ ค าแนะน า 
3. ส่วนในการสนับสนุนการมีผลงานต าแหน่งทาง
วิ ช าการโดยปี ก ารศึ กษ า 2562 คณ ะได้ มี ค าสั่ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อสัญญาจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยในการต่อสัญญาจ้างของ
อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยที่ท าการสอนเกิน 5 ปี
จะต้องยื่นเอกสารในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ติ ดตามแผนการพัฒ นาอาจารย์ ด้ านการท า 
ผลงานวิจัยและเอกสารประกอบการสอน เพื่อเข้าสู่การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยทางคณะฯ จะมีการจัดท า
แบบฟอร์ม (format) ที่ ถูกต้องส าหรับการจัดท า
เอกสาร และติดตามความคืบหน้าการท างาน ของ
อาจารย์ในแต่ละเดือน (Check list) เพ่ือก ากับและ
ติดตามการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตร
ก าหนด 

 
ในปีการศึกษา 2562  ได้น าผลการประเมินจากการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่  13 – 17    

กรกฎาคม  2563  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2563 (5.2-4-02)  มีข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

1. เสนอให้หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ที่ไม่ผ่านการประเมิน เร่งปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษา 2564 และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยฯ รับทราบโดยด่วน 

2. ให้คณะพิจารณาหลักสูตรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือให้เป็นต้นแบบในการด า เนินงาน
ส าหรับปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

3. ควรวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ความเชี่ยวชาญของบัณฑิตตามหลักสูตรที่ก าหนดที่จ าเป็นต้องมี 
และน ามาระบุในเนื้อหาสาระของรายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความโดดเด่นตามศาสตร์ของตน 
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ในการนี้ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอต่อคณะกรรมการก ากับติดตามการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือน าแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ให้มีคุณภาพดีข้ึนต่อไป 
 
5.2-5-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7-582562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
5.2-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ วาระพิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน  
  2562 
 
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 คณะฯ รับการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 – 17  กรกฎาคม  2563  จ านวน 9 หลักสูตร 
ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร และปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  โดยมีผลการประเมิน
รายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้ 
 -  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน 8 หลักสูตร ผ่านเกฑณ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 -  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน 1 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในข้อที่ 10 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด หลักสูตรต้องปรับปรุงและใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปี พ.ศ.
2562 แต่เนื่องจากกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5  ข้อ 4  คะแนน ไมบ่รรลุ 
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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 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  จากผลการด าเนินงานของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2562  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 
 

25.61 
= 2.85 คะแนน 

 

ไม่บรรล ุ 2.85  คะแนน 
9 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
16 

 

11 X 100 = 8.87 % 
 

ไม่บรรล ุ 1.11  คะแนน 
124 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
30 

 

44 X100 = 35.48 % 
 

ไม่บรรล ุ 2.96 คะแนน 
124 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

น้อยกว่า
หรือ

เทา่กับ 
0 

 กลุ่ม 1  (615/67)  = 9.19 
           (9.19-20)/20x100  = -54.05 
กลุ่ม 2  (250.59/21)  = 11.92 
           (11.92-15)/15x100  = -20.53 
กลุ่ม 3  (464.90/36) = 12.91 
           (12.91-15)/15x100  = -13.93 

 
 

ไม่บรรล ุ
5.00 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  

3.65 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 

 572,125   = 
    21 
8,715,750 = 
    101 

 

27,244.05 
 
86,294.55 
 

 
 

บรรล ุ

 
 

5.00 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม  
ร้อยละ 
20 

7.80 
21 

X 100 = 
 

37.14% 
 

 
 

บรรล ุ

 
 

4.45 คะแนน 

 วิทย์  
ร้อยละ 
20 

   24 
  103 

X 100 = 
 
23.31% 

 

  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.82 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 
ตัวบ่งชี้ที ่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) ไม่บรรล ุ 4.00 คะแนน 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 219 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.02 5.00 2.85 3.65 ด ี
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 4.45 4.82 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 - 4.50 - 4.50 ด ี

รวม 13 - - - - ดี 
ผลการประเมิน 3.52 4.86 3.65 4.26  

ดี 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 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา 
2. มีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเปา้หมายอย่างต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรม 
3. มีโครงการ/กิจกรรมที่ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

4. ผู้บริหารคณะมีนโยบายการบริการเชิงรุกในหลายด้านซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
คณาจารย์มีศักยภาพสูงในศาสตร์เฉพาะด้าน 

5. บุคลากรมีองค์ประกอบหลายรุ่น (อายุ) แต่ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างทีมงานให้มีการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการสร้างความร่วมมือเพ่ือเตรียมความพร้อมสหกิจให้มีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว ให้ทันกับความต้องการใช้ก าลังคนนักปฏิบัติของสถานประกอบการ 
2. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวชิาการอย่างเปน็ระบบ 

3. พิจารณาเพิ่มรายวิชาหรือการอบรมเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปกีารศึกษา 2562 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 9 
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 1,496 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,492 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ - 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 4 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง - 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 124 
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  13 
21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 100 
22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  11 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 80 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 8 
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 66 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 6 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 38 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 5 
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 29 
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 4 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 6 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
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 านวนอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา 43 
40 - - --ระดับปริญญาตร ี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท 39 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 4 
45 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 24 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 19 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 19 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร - 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
7 

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
จากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 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 1 
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 1 
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
3 
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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 1 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน - 
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 
62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 11 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  2 
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- 

70 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 403 
71 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 363 
72 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 105 
73 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 13 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 20 
75 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 33 
76 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 8 
77 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 1 
78 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 7 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
14,034.10 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 4.38 
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เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
2 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 2 
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 ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 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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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 าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานข้อมูล 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 ี 1,327.18 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญาโท 3.68 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญาเอก - 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 9,287,875 
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120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,715,750 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 572,125 
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน - 
124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 122 
128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 101 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 21 
131 จ านวนนกัวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 
132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 
137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  - 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
16 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 
145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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 

2 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
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150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
151 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 1 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 
2 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
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 

3 

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

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

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

online 
- 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
195 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 
196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
199 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 23 
200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 
201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 
203 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
207 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 
208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
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210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
211 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 5 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 

 
 
 






