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ค าน า 

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (School  of Architecture And  Fine Arts)   

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553   และตั้งแต่ปีการศึกษา 

2555 เป็นต้นมา ได้มกีารด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน 5 หลักสูตรและ 5 สาขาวิชาอันประกอบด้วย 

1) หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศลิปะและการออกแบบ และสาขาวิชาศลิปะการแสดง  

2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

3) หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล    

ทั้งนี้มีการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการ ด้านงานบริการวิชาการแล ะท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

ในโอกาสนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็น

การรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯประจ าปีการศึกษา 2560 ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑก์ารประเมนิ “CUPT QA”  ขึน้ ข้อมูลที่ได้นั้นมาจากผลของการประเมินในระดับหลักสูตร “AUN QA” 

ในทุกหลักสูตรที่ได้รับการประเมินแล้วเสร็จ  รายละเอียดประกอบด้วย  ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชีห้ลัก 13 

ตัวบ่งชี ้ และตัวบ่งช้ีรอง 3 ตัวบ่งชี้ 

อนึ่งภาวการณ์ในปัจจุบันสถาบันการศกึษาได้รับผลกระทบอันเกี่ยวกับจ านวนผูเ้รียนลดน้อยลง คณะฯ

ได้ตระหนักถึงปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับเราด้วยในอนาคตจึงได้เชื่อมโยงแนวคิดให้สามารถใช้การประกัน

คุณภาพการศกึษานี ้ที่เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อันจะเอื้ออ านวยให้สามารถที่จะปรับหลักสูตรให้มีคุณภาพ

อันเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 ต่อไป   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

คาดหมายว่าด้วยผลจากการประเมินฯในครั้งนี้จะท าให้คณะฯได้ข้อมูลป้อนกลับและข้อแนะน าที่มีค่าจาก

คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อที่จะน าไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะฯสู่ความเป็นเลิศของสถาบันฯ และ

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป      

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือในการด าเนินงานของคณะฯ อีกทั้งผู้ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและได้

สนับสนุนให้การด าเนินงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี             

 

                                                                              ....................................................... 

                                   (รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรสีมพงษ์) 

                                                      คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 



Page 2 of 151 
 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

บทสรุปผู้บรหิาร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 1 

ตุลาคม 2553  คณะฯได้ร่างหลักสูตรใหม่และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา

จนถึงปีการศึกษา 2559 ได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน 5 หลักสูตรและ 5 สาขาวิชาอัน

ประกอบด้วย 

             1) หลักสูตร ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศลิปะและการออกแบบ และสาขาวิชาศลิปะการแสดง  

             2) หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

             3) หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล    

                 คณะฯได้ด าเนินการภายใต้ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” โดยมีแผนที่ยุทธศาสตร์ พ.ศ 2558-2561 ที่มุง่เป้าไปที่การเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาที่สมบูรณ์แบบและ

สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ปรับวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีความสามารถในทางวิชาชีพสูง กอร์ปด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินการ

ตามหลักสูตรนั้นได้ให้ความส าคัญต่อระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ของการจัดการเรียนการสอนและใช้

หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบใหม่ (CUPT QA) มาก ากับการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  คณะฯได้ใชจุ้ดแข็งของ

การเป็นคณะที่มีลักษณะของการน าเอาความคิดสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางในการท างาน และบูรณาการ

ความรูร้่วมกับสังคมอย่างตอ่เนื่อง 

                 ทางด้านงานวิจัยและการบริการทางวิชาการนั้น มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งด้าน

วิชาการและด้านสนับสนุนให้ด าเนินการวิจัยอย่างกว้างขวาง มีเอกสารวิชาการออกไปสู่การเผยแพร่ ท าให้

สามารถน าไปใช้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

                  นอกจากนี้ยังด าเนินการทางด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นงานสนองตอบนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยพะเยาในงานพัฒนา หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด และ โครงงาน หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ซึ่งใน

การนี้ทางคณะฯได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา และได้ด าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา โดยมีการด าเนินงานโดยการเข้าถึงศูนย์วัฒนธรรมที่เลื่องชื่อใน

จังหวัดพะเยาและภูมิภาคที่ใกล้เคียง มีการเข้าถึงและร่วมประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ใน



Page 3 of 151 
 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

อ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา เพื่อขยายขอบข่ายงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ  ก่อใหเ้กิดการสรา้งความ

เข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนอย่างกว้างขวาง 

 

ข้อเสนอแนะและแผนการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวม                         

   เป้าหมายการด าเนินงาน 

 

        ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยด าเนินการ

ตามรูปแบบของ “พะเยาโมเดล” ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้วางไว้ 

 

จุดเด่น 

  ด้านการบริหาร 

 เป็นองค์กรใหม่ เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีบุคลากรทาง

สายวิชาการเพิ่มขึ้น สามารถกระจายภาระงานและ มีโอกาสสร้างเครือขา่ยได้กว้างขวางและหลากหลาย 

  ด้านการวจิัย 

 มีองค์ความรู้หลากหลายแขนง เอื้อต่อการเกิดหัวข้อวิจัยที่หลากหลาย  มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

เกิดขึ้น  มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เอือ้ต่อการด าเนนิงานวิจัย 

  ด้านการบรกิารวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เป็นคณะที่มีความหลากหลายด้านศาสตร์ที่อยู่ในแขนงวิชาชีพที่สามารถน าความรู้ไปบริการทาง

วิชาการและท านุบ ารุง ศลิปวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลได้จริง   มีบุคลากรที่มภีูมลิ าเนาในท้องถิ่น

ที่สามารถท างานรว่มกับชุมชนได้ดี  ทางมหาวิทยาลัยฯก็ใหก้ารสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 

  ด้านวิชาการ 

 หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณลักษณะของการปฏิบัติงานจริงและเอือ้ต่อการสร้างช่องทางให้นสิิตได้ท า

ผลงานทางวิชาการในส่วนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม   รายวิชาที่เปิดสอนเอือ้อ านวยต่อการบูรณาการ

งานวิจัย งานบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 
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จุดด้อย 

  ด้านการบริหาร 

 ระบบการบริหารงานยังไม่เสถียรเนื่องจากได้งบประมาณมาบริหารในจ านวนจ ากัด   บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการตามแผนในส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ ขาด

ประสบการณข์องบุคลากรเนื่องจากเพิ่งเริ่มเข้าท างานใหม่หลังส าเร็จการศกึษาตามเกณฑเ์บื้องต้น ท าให้ยังไม่

สามารถสนองตอบเกณฑ์บังคับใหม่ตามมาตรฐานของ ส.ก.อ.ได้  และด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วยังท าให้  

บุคลากรจ านวนหนึ่ง ขาดความเข้าใจในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  นอกจากนี้ภาระงานต่อบุคลากรมี

มาก ยากต่อการพัฒนาตนเอง 

 สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน และสถานที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด ห้อง

ปฏิบัติงานวิจัย ยังไม่เพียงพอ และขาดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานโดยรวม 

  ด้านการวจิัย 

 คณาจารย์มีภาระงานสอนมาก  การได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนงานวิจัย ไม่เสถียร ท าให้ขาด

ประสิทธิภาพในการผลิตงานวิจัย ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  ด้านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรในการบริการวิชาการไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับระยะทางของ

พืน้ที่ที่ด า เนินงาน 

  ด้านวิชาการ 

 อาจารย์ยังขาดความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  อัตราการลาออกกลางคันของนิสิต (dropout rate)สูง และเนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนมีการ

จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย งบประมาณสนับสนุนจึงไม่  เพียงพอต่อการท ากิจกรรมเสริม

หลักสูตร  

 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์ส.ก.อ. และในบางหลักสูตรไม่สามารถหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑท์ี่ ส.ก.อ. ก าหนดไว้ได้ 

อุปสรรค 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีแหล่งทุนที่สนับสนุนเฉพาะศาสตร์ทัศนศิลป์ จึงต้องใช้งบประมาณการใน

การพัฒนาและการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการให้เกิดผลจริงสูง  การให้ความร่วมมือจากองค์กรสถาบัน

ภายนอกในการให้บริการวชิาการในชุมชนต้องใชก้ารด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและใช้เวลายาวนาน 
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 แผนพัฒนา 

        คณะฯจะด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยฯได้วางไว้ ในทุก 

ตัวบ่งชีข้องแผนพัฒนา  

         ในประเด็นที่ส าคัญอื่นที่ทางคณะได้ให้ความส าคัญและด าเนินงานควบคู่กับแผนพัฒนาหลักนั้น

ประกอบด้วย 

        1.การมสี่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนดทิศทางที่แน่ชัด โดยด าเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักทั้ง 4 

ด้านเพื่อให้การปฏิบัติงานมผีลการด าเนนิการสูง เห็นผลชัดเจน และลดความซ้ าซ้อน  

        2.ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานในระดับสาขาวิชา เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันทั้งคณะ 

หลีกเลี่ยงการท างานที่ซ้ าซ้อนและความขัดแย้งในหน่วยงานย่อยต่างๆ  

        3.ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และยึดมั่นในธรร

มาภบิาล 
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ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

(SAFA Organization Profile) 

 

1.  ลักษณะองค์กร  
 

ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  (School  of Architecture And  Fine Arts)   

ด าเนนิการอยู่ ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอาคาร 4 ช้ัน  

เลขที่ 19 หมู่ที่ 2  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000  โทร. 054-466666 ต่อ3358  แฟกซ์  

054-466715  www.safa.up.ac.th   

 คณะฯได้ก่อตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2553 เปิดสอนในหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (โอนย้ายมาจากคณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา) เพียงหลักสูตรเดียว 

 ในปีการศึกษา 2555 เปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ เพื่อผลิตสถาปนิกที่ท างานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักที่ได้รับการรับรองสภาสถาปนิกแห่งประเทศ

ไทย และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ ผลติบุคลากรด้านทัศนศลิป์และ

นักออกแบบ ในสาขาวิชาออกแบบแขนงต่างๆ 

 ในปีการศึกษา 2556 เปิดสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ท าให้มี หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 4 หลักสูตร  

 และในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภายในเพิ่มขึน้อีก 1 สาขาวิชาท าให้มหีลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดด าเนินการทั้งหมดดังตอ่ไปนี้ 
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 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาศลิปะการแสดง  

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 

พันธกิจหลัก 

 

 (1)  การผลิตบัณฑิต 

 ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์นั้น การเรียนการสอนจะเป็นไปในรูปแบบของพหุวิทยาการ (multi-

disciplinary study) ซึ่งใช้องค์ความรู้หลายอนุศาสตร์ด้านการออกแบบศลิปกรรม เมื่อส าเร็จการศกึษา บัณฑิต

จะสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ และวิชาการออกแบบในสาขาต่างๆได้   ใน

วิชาชีพสถาปัตยกรรมก็สามารถประกอบวิชาชีพการออกแบบและควบคุมสถาปัตยกรรมหลักและ

สถาปัตยกรรมภายในโดยใช้ใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสถาปัตยกรรมฯ  และ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานตรง

กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือประกอบการอิสระ หลักการที่ส าคัญที่ใช้ในการเรียนการสอนคือการให้

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง และการท างานสร้างสรรค์ในห้องปฏิบัติการเขียนแบบและโรงปฏิบัติการ  มีการ

ก าหนดให้ผู้เรียนต้องออกไปฝึกฝนท างานจริงในส านักงานสถาปนิกและส านักงานภายนอกประมาณ 270 

ช่ัวโมง ก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์หรือศิลปะนิพนธ์เพื่อผ่านและพร้อมที่จะได้รับการประสาทปริญญาเพื่อส าเร็จ

การศึกษา คณะฯมีเป้าหมายในการด าเนินงานที่จะแข่งขันตามบริบทของมาตรฐานสากล ในเวลาเดียวกันก็ได้

เพิ่มเติมความส านึกต่อสังคมในภูมิภาคเป็นคู่ขนานกัน นอกจากนี้ยังตระหนักถึงบริบทของความเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งประชากร และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศอกีด้วย การจัดการเรียนการสอนจึงมุง่เน้นให้

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในสถานที่ต่างๆโดยเน้นการเรียนรู้จาก

ประสบการณจ์รงิเป็นหลัก  

 

 (2) การวิจัย  

 ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร และกับ

สังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และสนองตอบนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน” โดยงานวิจัยเน้นปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชน เพื่อบริการชุมชนและได้ผลที่เป็นรูปธรรม ใช้

ประโยชน์ได้จริง   
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 คณะฯได้รับความร่วมมือจากฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และองค์กร

ภายนอกที่  เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา ท าการวิจัยและบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชน

เป็นอย่างดี 

 

 (3)  การบรกิารวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะฯมีการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น ในโครงการ 1 คณะ 1 

โมเดล ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการ 1คณะ 1อ าเภอในระดับคณะ และโครงการ 1มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด

ในระดับมหาวิทยาลัย ด าเนนิงานตามแผนงานการสร้างเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยการบูรณาการพันธ

กิจด้านการวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและบูรณาการกับพันธกิจด้านการพัฒนา

เรียนการสอน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในอ าเภอเชียงค าจังหวัดพะเยา   ตามแผนงานสร้างเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

 จากการด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลอย่างตอ่เนื่องสามารถน าความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมน าไปต่อ

ยอดเพื่อฟื้นฟูศิลปกรรมของชุมชน เกิดแนวทางปฏิบัติและรู้ข้อกฎหมายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน  และสง่เสริมอาชีพและรายได้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 การจัดกิจกรรมทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อน ามาเป็น

โจทย์และประเด็นในการศึกษาและแก้ปัญหาในพืน้ที่ร่วมกันกับชุมชน  เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯด้วย

การส่งเสริม  สร้างสรรค์และผลักดันงานด้านการวิจัยที่เป็นความจ าเป็นในการต่อยอดความรู้ในสาขาต่างๆที่

เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมกับการท างานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการด า เนินงานสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ควบคู่กัน 

 การด าเนินงานของคณะฯสามารถด าเนินไปได้เนื่องจากมีความเอื้ออ านวยจากมรดกทางวัฒนธรรมที่

เรามีอยู่ในภูมภิาคที่ตัง้ของมหาวิทยาลัย สามารถเชิญชวนและส่งเสริมการท าง่านรว่มกัน ท าให้สามารถพัฒนา

ฐานข้อมูล  องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสนับสนุนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง

วิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมวัฒนธรรมและสร้างนวัตกรรม

เพื่อปรับใช้กับบริบทสังคมปัจจุบัน  การขับเคลื่อนด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริการวิชาการของ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา (ซึ่งเป็น

หนว่ยงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะฯ) 
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 (4) การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยเน้น

หลักธรรมมาภิบาล  และมุ่งเน้นที่ให้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศกึษาเป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการ เพื่อ

มุ่งสู่มาตรฐานทางวิชาชีพ และวิชาการ และมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ โดยไม่ลืมให้ความส าคัญกับ

เรื่องของ การสื่อสาร ที่จะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจในทุกเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร

ภายในองค์กรเอง และการสื่อสารระหว่างองค์กร   

 

 (5) วิสัยทัศน์ ปรัชญา   

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนด “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  (Wisdom for Community 

Empowerment)”ให้เป็นปณิธาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 ในปี 2557 อธิการบดีฯได้แถลงแผนที่ยุทธศาสตร ์(2558-2561) โดยก าหนดให้เป็น “U.P.Model” โดย

มีเป้าหมายที่จะบรรลุจุดประสงค์ 5 ประการคอื :  ด้านการเป็น “Comprehensive University”, มีกิจกรรมหลัก

ด้าน “Community Engagement”, มี “International Publication”, มีความเป็น “Partially World Class”, เละเข้า

ร่วมในประชาคมอาเซียน (A.E.C.) 

 ทางคณะได้รับมอบตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด อีกทั้งได้ก าหนดเจตนารมณ์ของคณะขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ : “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตรเ์ป็นผู้ผลิต

  บัณฑิต และผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพด้าน

  ศลิปวัฒนธรรม บูรณาการความรู้ร่วมกับชุมชน และ 

  ประชาคมอาเซียน” 

ปรัชญา : “ด ารงชีวติด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด” 

ปณิธานร่วม : “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for  

  Community Empowerment)” 

อัตลักษณ์บัณฑิต : สร้างสรรคแ์ละรับผิดชอบต่อสังคม 

ค่านิยมร่วมขององค์กร : ส าราญ-ส าเร็จ-เสร็จทันเวลา   
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 วัตถุประสงค์ร่วม 

  1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป

มีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

  2 เพื่อท าการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิดOUOP – One University One Province) 

  3 เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

  4 เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)  

สู่สากล 

  5.เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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 (6) จ านวนนักศกึษา – นับถึงปีการศึกษา 2560-61 

 
 

ล าดับ 

คณะ / 

สาขาวิชา / 

หลักสูตร 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 6 ช้ันปีท่ี 7 ช้ันปีท่ี 8 รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 ระดับปริญญาตรี  ทวิภาค ปกติ  

  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

1 
 ดศ.บ. (ดุริยางค

ศาสตร์สากล) 
7  5  12  4  2  6  5  1  6  10  4  14  2  2  4                    28  14  42  

2 
 ศป.บ. 

(ศิลปะการแสดง) 
2  5  7  5  5  10  6  5  11  2  1  3    1  1  1    1              16  17  33  

3 

 ศป.บ. (ศิลปะ

และการ

ออกแบบ) 

19  30  49  18  20  38  25  15  40  18  24  42  13  6  19  2  2  4  4  1  5        99  98  197  

4 

 สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

12  9  21  5  5  10  6  10  16  10  2  12  1    1                    34  26  60  

5 

 สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

21  17  38  8  11  19  9  10  19  22  28  50  15  14  29  10  7  17  3  4  7    1  1  88  92  180  

รวมคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์  

61  66  127  40  43  83  51  41  92  62  59  121  31  23  54  13  9  22  7  5  12    1  1  265  247  512  

รวมกลุ่มมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
61  66  127  40  43  83  51  41  92  62  59  121  31  23  54  13  9  22  7  5  12    1  1  265  247  512  

รวมระดับปริญญา

ตรี  ทวิภาค ปกติ  
61  66  127  40  43  83  51  41  92  62  59  121  31  23  54  13  9  22  7  5  12    1  1  265  247  512  

รวมระดับปริญญาตรี  61  66  127  40  43  83  51  41  92  62  59  121  31  23  54  13  9  22  7  5  12    1  1  265  247  512  

รวมทั้งหมด  61  66  127  40  43  83  51  41  92  62  59  121  31  23  54  13  9  22  7  5  12    1  1  265  247  512  
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ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 

ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ผลงาน 

 ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร ชื่อนิสิต ผลงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี อาจารย์

ผู้ดูแล 

สถาปัตยกรรม

ศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม 

นายนฤเทพ 

รวมสุข 

นายปิยพงษ์ 

หลวงแกว้ 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล

พระราชทานพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี “โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารไม้แกะสลักสถาปัตย์

ประดิษฐ์พิชิตฝัน” (Woodcraft 

Workshop)   

หอศิลปสถาปัตยกรรมพระ

พรหมพิจิตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร วังท่าพระ 

 4-8 สิงหาคม 

2557  

อ.วรินทร์ 

รวมส าราญ 

นายพิทักษ ์

ปัจพันดร 

 

สมาชิกทีม The Change รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

การแขง่ขันออกแบบภายใน 

ระดับประเทศ แข่งขันกิจกรรม 

Home Pro Champion Season 8  

เผยแพร่ทาง รายการ 

HOME PRO CHAMPION 

ปลุกฝัน ปั้นแชมป์ 

เวลา 12:00-12:30 น. 

ทางชอ่ง1 เวร์ิคพอยท์ 

28 ธ.ค. 2014  อ.พส ุสุวภาพ 

ศลิปกรรมศา

สตรบัณฑิต สา

ชาวชิาศิลปะ

และการ

ออกแบบ 

นายศรราม 

พรหมมากร 

 

สมาชิกทีม The Change รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

การแขง่ขันออกแบบภายใน 

ระดับประเทศ แข่งขันกิจกรรม 

Home Pro Champion Season 8  

เผยแพร่ทาง รายการ 

HOME PRO CHAMPION 

ปลุกฝัน ปั้นแชมป์ 

เวลา 12:00-12:30 น. 

ทางชอ่ง1 เวร์ิคพอยท์ 

เผยแพร่เมื่อ 28 

ธ.ค. 2014 

เวลา 12:00-

12:30 น. 

ทางช่อง1 เวร์ิค

พอยท์ 

อ.พส ุสุวภาพ 

ศลิปกรรมศา

สตรบัณฑิต 

สาขาวิชา

ศลิปะการแสดง 

คณะร าวงทีม  

“ฟา้มุ่ยมว่ง

ทอง” 

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในการ

ประกวดดนตรีและ

ศลิปะการแสดงพืน้บ้านเฉลิม

พระเกยีรตสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 

ห้างสรรพสนิค้าโรบินสัน 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

21 มนีาคม 

2558 

 

อ.ศราวุธ 

จันทรข า 

https://www.youtube.com/watch?v=gz-Q_N2ow1g
https://www.youtube.com/watch?v=gz-Q_N2ow1g
https://www.youtube.com/watch?v=gz-Q_N2ow1g
https://www.youtube.com/watch?v=gz-Q_N2ow1g
https://www.youtube.com/watch?v=gz-Q_N2ow1g
https://www.youtube.com/watch?v=gz-Q_N2ow1g
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หลักสูตร ชื่อนิสิต ผลงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี  

  กุมาร ีประเภทร าวงมาตรฐาน    

ดุริยางคศาสตร

บัณฑิตดุ

สาขาวิชา

ดุริยางค์ศาสตร์

สากล 

ธนภณ  

นาคข าพันธ์  

 

เป็นสว่นหนึ่งในงานอินสตอล

เลช่ัน "accidental sound 

installation" ในหัวข้อ “เสียงท่ีไม่

ธรรมดาในชีวิตประจ าวัน”  

หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร 

 

28 เมษายน - 

2 พฤษภาคม 

2558 

 

อ.นคร  

ค ารอ้ง 

 

ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัลและเผยแพร่ผลงาน 

ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร ชื่อนิสิต ผลงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี อาจารย์

ผู้ดูแล 

ศลิปกรรมศา

สตรบัณฑิต 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑแ์ละ

บรรจุภัณฑ ์

นายจตุรพล 

วงศ์สารสิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน

การออกแบบเซตของเล่นก่อน

นอน 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 27 ม.ค. 2559 อ.ปรียาชนก 

เกษสุวรรณ 

สถาปัตยกรรม

ศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม 

น.ส. 

อุไรวรรณ   

อยู่ม่ัน 

ชนะเลิศ  อันดับ 1 รางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีสถาบันศิลปะ

สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระ

เกียรต ิมหาวิทยาลัยศลิปากร 

โครงการเพชรตัดกระจก ปี 

2559 

โรงแรมรอยัลไดมอน จ.

เพชรบุรี 

 26-30 ก.ค.

2559 

อ.อัศนัย  

เล่งอ้ี 

นายอดิศร 

ดุลยพันธ์ 

 

กิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร 

(WORKSHOP) 5 สถาบัน ครัง้ท่ี 

2/2558 ชนะเลิศอันดับ 1 

ออกแบบบ้านพักอาศัย(Sketch 

Design) 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 22-23 ส.ค. 

2558 

อ.พันธพัฒน์ 

บุญมา 
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หลักสูตร ชื่อนิสิต ผลงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี อาจารย์

ผู้ดูแล 

 นายพีรภักดิ์ 

ตักโพธ์ิ 

 

กิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร 

(WORKSHOP) 5 สถาบัน ครัง้ท่ี 

2/2558 รองชนะเลิศอันดับ 1 

ออกแบบบ้านพักอาศัย(Sketch 

Design) 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 22-23 ส.ค. 

2558 

อ.พันธพัฒน์ 

บุญมา 

 นางสาว

อัญชลี 

ธนพัฒน์

โกศล 

กิจกรรมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร 

(WORKSHOP) 5 สถาบัน ครัง้ท่ี 

2/2558 รองชนะเลิศอันดับ 2 

ออกแบบบ้านพักอาศัย(Sketch 

Design) 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 22-23 ส.ค. 

2558 

อ.พันธพัฒน์ 

บุญมา 

 นางสาว 

จตุพร  

จันทรเทศ

และสมาชกิ 

รางวัลชมเชย การแขง่ทักษะ

ทางสถาปัตยกรรม ครัง้ท่ี ๕ 

(5th Academic fairs 

architectural skills 

competitaion 2016) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

20 - 25 ก.พ.

2559 

อ.ภัคธิมา 

วรศริิ 

 นางสาว 

บุศยมาศ 

สุทธนะ 

และสมาชกิ 

รางวัลชนะเลิศ การแขง่ทักษะ

ทางสถาปัตยกรรม ครัง้ท่ี ๕ 

(5th Academic fairs 

architectural skills 

competitaion 2016) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

20 - 25 ก.พ.

2559 

อ.ภัคธิมา 

วรศริิ 

ดุริยางคศาสตร

บัณฑิต

สาขาวิชา

ดุริยางค์ศาสตร์

สากล 

วง Yented 

นสิิตชัน้ปีท่ี 4  

ได้รับคัดเลอืกให้แสดง

คอนเสิร์ตในงาน Tiger Jams 

Showcase 

ลานจอดรถ ภัตตาคารฮั่ว

เซ่งฮง ถนนเยาวราช 

กรุงเทพมหานคร 

21 ม.ิย. 2559  

วงดนตรี

สาขาวิชาดุริ

ยางคศาสตร์

สากล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การ

ประกวดวงดนตรี ไทยสากล รุน่

ประชาชนท่ัวไป กิจกรรม

ส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นเมื่อง 

ส านักงานวัฒนธรรม จ.

แพร่ 

16 เม.ย. 2559 อ.นคร  

ค ารอ้ง 
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หลักสูตร ชื่อนิสิต ผลงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี อาจารย์

ผู้ดูแล 

  แพร่ "คนหมอ้หอ้ม ถนนดนตรี"    

 นายพงษ์ธร 

ปะเมโท 

แตง่เพลงและเรียบเรียงดนตรี 

และขับร้อง (เพลงเร่ิม ตรงท่ี

ประมาณ0.44) ประกอบ

ภาพยนต์เร่ือง A Gas Station 

go to Busan ภาพยนต์เร่ืองนี้ 

ได้รับเชญิให้ไปร่วมเปิดWorld 

premiere เทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติปูซาน เกาหลีใต้ ตน้

เดอืนตุลาคมนี้ ในประเทศไทย

เร่ิมฉาย ตน้เดอืนพฤศจิกายน 

59 

 ก.ย. 2558  

 

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ จัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีคณบดีเป็น 

ผูบ้ริหารสูงสุด และมีรองคณบดี 3 ฝา่ย คือรองคณบดีฝา่ยบริหาร รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และ รองคณบดี

ฝา่ยวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา  มผีู้ช่วยคณบดี 2 ฝา่ยคือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และผูช่้วยคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต  มีคณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ บริหารคณะ

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการวิจัยเป็นต้น   
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

 (1)  กรรมการบรหิารชุดปัจจุบัน 

  รายชื่อผู้บริหาร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   ศรสีมพงษ์ ประธาน   

 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

2. นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์       กรรมการ                               

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ กรรมการ      

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

4. นายนิธิศ วนิชบูรณ์ กรรมการ                   

 หัวหนา้สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

5. นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ กรรมการ                  

 หัวหนา้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

6. นายรัตนะ ตาแปง กรรมการ 

 หัวหนา้สาขาวิชาศลิปะและการแสดง 

7. นายนคร ค ารอ้ง กรรมการ 

 หัวหนา้สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

8. นางสาวชนกพร อ้วนสุชาติ กรรมการ 

 หัวหนา้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

9. นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง กรรมการ 

10. นายศราวุธ จันทรข า กรรมการ 

11. นายทวี เสรีวาศ กรรมการ 

12. นายธเนศ ไข่แก้ว กรรมการและเลขานุการ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

13. นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์ เลขานุการ 
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 (2)     บุคลากรและคุณวุฒิ  

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งเป็นสองประเภท คือ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์/ผูช่้วยสอน ประจ าคณะ) และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (พนักงาน

ประจ าส่วนงานด้านต่างๆในส านักงานคณะ)  

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชา ดังน้ี 

 1. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบมีจ านวน 13 คน  ส าเร็จการศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 1 

คน (ลาศึกษาต่อโดยมีภาระงานสอน ณ รร.สาธิตฯ 80 % คณะฯ 20 %) คุณวุฒิปริญญาโท 8 คน (ลาศึกษา

ต่อ 1 คน) คุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน (ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน) 

 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์มีจ านวน 13 คน  ส าเร็จการศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรี  2 

คน  คุณวุฒิปริญญาโท 10 คน (ลาศึกษาต่อ 1 คน) คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน (ต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์) 

 3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในมจี านวน 4 คน ส าเร็จการศกึษาในระดับคุณวุฒิปริญญาโท 4 คน  

 4. สาขาวิชาศลิปะการแสดงมีจ านวน 3 คน  ส าเร็จการศกึษาในระดับคุณวุฒิปริญญาโท 5 คน (โดยมี

ภาระงานสอน ณ รร.สาธิตฯ 80 % คณะฯ 20 %)   

 5. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลมีจ านวน 5 คน ส าเร็จการศึกษาในระดับ   คุณวุฒิปริญญาโท 5 คน 

(ประจ า ณ รร.สาธิตฯ 2 คน โดยมีภาระงานสอน รร.สาธิตฯ 80 % คณะฯ 20 %) 
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อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะและออกแบบ 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิปรญิญาเอก วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

1 นายธงไทย   วงศ์วิชัย พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.ย 51 1 ก.ย 51 (ทัศนศลิป์และ

การออกแบบ) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม) 

ศป.บ.(ออกแบบ

บรรจุภัณฑ)์ 

ปกติ  

2 ดร.ศุลีพร   ค าชมภู พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 พ.ค 50 17 ม.ค 51 Ph.D.of.Design(

Design and 

Media 

Technology) 

Master of Design 

(Design and Media 

Technology) 

ศศ.บ.(ออกแบบ

บรรจุภัณฑ)์ 

ปกติ 

3 นายปวนิท์   ระมิงค์

วงศ์ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.พ 54 1 ก.พ 54 - ศศ.ม.(สื่อศิลปะและการ

ออกแบบสื่อ) 

ศศ.บ.(ออกแบบ

นเิทศศิลป์) 

ปกติ 

4 น.ส.พัชราภรณ์  ลอื

ราช 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 2 พ.ค.54 2 พ.ค. 54 Art and Desing 

(Design and 

Technology) 

M.F.A. DESIGN 

(TEXTILE) 

ศ.บ.(ออกแบบ

เครื่องประดับ) 

เกียรตนิยิมอันดับ ๒ 

ลาศกึษาตอ่    7 

ก.ค. 56-   6 

ก.ค. 61 

5 นายทว ี เสรีวาศ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 17 เม.ย. 55 17 เม.ย. 55 - ศ.ม.(ภาพพิมพ)์ ศ.บ.(ภาพพิมพ)์ ปกติ 

6 นายธเนศ  ไข่แก้ว พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 17 เม.ย. 55 17 เม.ย. 55 - ศ.ม.(เครื่องเครอืบดิน

เผา) 

ศ.บ.(ประติมากรรม) ปกติ 

7 น.ส.ปรียาชนก เกษ

สุวรรณ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 พ.ค.55 1 พ.ค.55 - ศ.ม.(ศลิปไทย) ศ.บ.(ศลิปไทย) 

เกียรตนิยิมอันดับ ๒ 

ปกติ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิปรญิญาเอก วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

8 น.ส.วีรดา บัวบังใบ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 พ.ค.55 1 พ.ค.55 - ศ.ม.(เครื่องเคลือบดิน

เผา)  

ศ.บ.(เครื่องเคลือบ

ดินเผา) เกียรตนิยิม

อันดับ ๒ 

ปกติ 

9 นางอารยา รวม

ส าราญ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.ค.56 1 ก.ค.56 - ค.อ.ม.ครุศาสตรมหา

บัณฑิต(เทคโนโลยี

ทางการอาชีวะและ

เทคนิคศึกษา) / 2553 

ค.อ.บ. (ออกแบบ

เครื่องเรือนและ

ตกแตง่ภายใน) / 

2546 

ปกติ 

10 นายเอกพงษ์  เรือนอุ่น พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.ค.57 1 ก.ค.57 - ศลิปมหาบัณฑิต 

วชิาเอกทัศนศลิป์ 

ภาควิชาจิตรกรรม 

  ปกติ 

11 วา่ที ่ร.ต. ดร.ชาญ

คณิต  อาวรณ ์

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.ย.57 1 ก.ย.57 ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

(ประวัตศิาสตร์

ศลิปะไทย) 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต

(ประวัตศิาสตร์ศิลปะ) 

ศลิปศาสตรบัณฑิต

(ศลิปะไทย),ร.บ.

(ทฤษฎีและเทคนิค

ทางรัฐศาสตร์) 

ปกติ 

12 นายนิธิศ  วณชิบูรณ ์ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.ค.57 1 ก.ค.57 - M.A.(Spatial Practices) ศป.บ.(ออกแบบ

บรรจุภัณฑ)์ 

ปกติ 
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อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ปีการศึกษา 2560 
ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิปรญิญา

เอก 

วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

1 รศ.ดร.สมชาย  ศรี

สมพงษ์ 

ผู้บริหาร รอง

ศาสตรา

จารย ์

1 ม.ย. 54 1 ม.ย. 54 D.Eng.  

(Architectural 

Engineering) 

M.Eng.  (Architectural 

Engineering) 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 

2 นายอัมเรศ   เทพมา พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 พ.ย 53 1 พ.ย 53 - วศ.ม.(วศิวกรรมและการ

บริหารการก่อสร้าง) 

สถ.บ.(เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม) 

ลาศกึษาตอ่ 1 

พ.ย.56-31 ต.ค.

60 

3 น.ส.ภัคธมิา  วรศริิ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 3 ต.ค. 54 3 ต.ค. 54 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ไทย) 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรมไทย) 

ปกติ 

4 น.ส.สาวติรี  นุกุล พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 3 ต.ค. 54 3 ต.ค. 54 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 

5 นายไพศาล  ลาภ

เจรญิ 

ผู้มีความรู้

ความสามารถ

พเิศษ 

อาจารย์ 11 ม.ิย.55 - - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 

6 น.ส.อรทัย  มหาวรรณ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

ผู้ช่วย

สอน 

1 ต.ค. 55 1 ต.ค. 55 - - สถ.บ.(เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 

7 นายวรินทร์  รวม

ส าราญ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ต.ค. 55 1 ต.ค. 55 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ไทย) 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรมไทย) 

ปกติ 

8 นายอัศนัย  เล่งอ้ี พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.ค.57 1 ก.ค.57 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ไทย)/2556 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม)/

2552 

ปกติ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิปรญิญา

เอก 

วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

9 นายสุธี  เมฆบุญส่ง

ลาภ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ก.ค.57 1 ก.ค.57 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

ปกติ 

10 นายปัณณพงศ์ 

กุลพัฒน์เศรษฐ 

ข้าราชการ อาจารย์ 17 ส.ค.58 17 ส.ค.58 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

ปกติ 

11 นายปณิธาน   ประมูล พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 2 พ.ค.54 2 พ.ค. 54 - ศป.ม.(ทัศนศลิป์) ภ.สถ.บ.(ภูมิ

สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 

12 น.ส.อารสิรา  นุกูล พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

ผู้ช่วย

สอน 

1 ต.ค.55 1 ต.ค.55 - สถ.ม.(ออกแบบชุมชน

เมอืง) 

ภ.สถ.บ.(ภูมิ

สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 

13 น.ส.ดุจฤด ี มรรค

ประเสริฐ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ต.ค.55 1 ต.ค.55 - การศึกษาสภาพเมอืง

ยุโรป Master of Science 

(European Urban 

Studies) 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 

14 นายเกียรตศิักดิ์ ใส

สะอาด 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ต.ค.58 1 ต.ค.58 -  Master of Science 

(Kingston Univ.) 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม) 

ปกติ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิปรญิญา

เอก 

วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

1 น.ส.ชนกพร  อว้นสุ

ชาติ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ม.ิย. 55 1 ม.ิย. 55 - สน.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน)30 พ.ค.57 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

ปกติ 

2 น.ส.พส ุ สุวภาพ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 5 ม.ิย. 55 5 ม.ิย. 55 - สน.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน)30 พ.ค.57 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

ปกติ 

3 น.ส.นิลุบล  สุวัฒนา พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 เม.ย.57 1 เม.ย.57 - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน)/2553 

ค.อ.บ.

(สถาปัตยกรรม)/

2549 

ปกติ 

4 นายบรรเจิด  ศรีมูล พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 เม.ย.58 1 เม.ย.58 - สน.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน)30 พ.ค.57 

สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

ปกติ 

5 นายพันธพัฒน์  บุญมา พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ต.ค.57 1 ต.ค.57 - สถ.ม.(ภาควิชาเคหการ) สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

ปกติ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ปีการศึกษา 2560 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิปรญิญาเอก วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

1 นายศราวุธ   จันทรข า พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 2 ก.พ. 52 17 ม.ิย. 52 - ศศ.ม.(นาฏยศลิป์ไทย) ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) ปกติ 

2 นายรัตนะ  ตาแปง พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 9 ม.ค.56 9 ม.ค.56 - ศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) บธ.บ(การจัดการ

การท่องเท่ียว) 

ปกติ 

3 นางนุชนารถ   ดีเจรญิ ผู้ความรู้

ความสามารถ

พเิศษ 

รอง

ศาสตราจา

รย ์

10 ม.ค.61 10 ม.ค.61 - กศ.ม.(การศึกษา) ศศ.บ.(นาฏยศลิป์

ไทย)  

ปกติ 

4 น.ส.ปรียาชนก  

เกษสุวรรณ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 พ.ค.55 1 พ.ค.55 - ศ.ม.(ศลิปไทย) ศ.บ.(ศลิปไทย)

เกียรตนิยิมอันดับ ๒

  

ปกติ 

5 ด.ร.ศุลีพร ค าชมภู พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 พ.ค.50 17 ม.ค.51 Ph/D/of 

Design(Design & 

Media) 

Master of 

Design(Design & Media 

Technology) 

ศศ.บ.(ออกแบบ

บรรจุภัณฑ)์ 

ปกติ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิปรญิญา

เอก 

วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

1 นายสันติ   ศริิคชพันธ์ุ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 15 ม.ิย. 42 15 ม.ิย. 42 - ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) กศ.บ.(ดุริยางค

ศาสตร์ ดนตรีไทย) 

ปกติ 

2 นายนคร   ค ารอ้ง พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 8 ต.ค. 46 8 ต.ค. 46 - ศศ.ม.(ดนตรี) ศศ.บ.(ดุริยศิลป์) ปกติ 

3 นายกติต์ิธเนศ  ศริิสุ

ริยเสรี 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย อาจารย์ 

1 พ.ค.55 1 พ.ค.55 

- ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์) 

สาธติ 

4 นายชลวทิย ์ บุญ

จันทร์ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ต.ค.55 1 ต.ค.55 - ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์

ตะวันตก) 

ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์)         

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

สาธติ 

5 นายธนพงศ ์ เด็ดแก้ว พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

อาจารย์ 1 ต.ค.56 1 ต.ค.56 - ศศ.ม.(วทิยาการดนตรี

แลนาฏศิลป์) 

ศศ.บ.(ดุริยางค์

ศาสตร์สากล) 

ปกติ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

ตารางข้อมูลคณาจารย์โดยรวม 

 ปีการศึกษา 2560 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  

ประเภท ชาย หญิง 

รวม 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ี

ไมม่วีุฒปิริญญา

เอก 
จ านวน 

(ราย) 

FTE 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - 1 - - - 

อาจารย์ 8 4 12 6.687 3 9 

อาจารย์ Part-Time - - - - - - 

อาจารย์พิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

- - - - - - 

รวม 9 4 13 6.687 3 9 

 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ประเภท ชาย หญิง 

รวม 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ี

ไมม่วีุฒปิริญญา

เอก 
จ านวน 

(ราย) 

FTES 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - 

อาจารย์ 2 - 2 1.825 - 2 

อาจารย์ Part-Time 3 3 6 3.8 - 6 

อาจารย์พเิศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

1 1 2 0.015 - 2 

รวม 6 4 10 5.64 - 10 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ประเภท ชาย หญิง 

รวม 
จ านวน

อาจารย์ท่ีมี

วุฒปิริญญา

เอก 

จ านวน

อาจารย์ท่ีไม่

มวีุฒิ

ปริญญาเอก 

ระดับใบประกอบ

วชิาชีพสถาปนิก 

จ านวน 

(ราย) 
FTE ภาคี สามัญ วุฒ ิ

ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 - 2 0.25 2 - 1 - - 

อาจารย์ 11 8 19 8.138 - 19 15 2 - 

อาจารย์ Part-Time 1 - 1 0.8 - 1 - - - 

อาจารย์พิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

6 - 6 0.21 - 6 6 - - 

รวม 20 8 28 9.398 2 26 22 2 - 

 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  

ประเภท ชาย หญิง 

รวม 
จ านวน

อาจารย์ท่ีมี

วุฒปิริญญา

เอก 

จ านวน

อาจารย์ท่ีไม่

มวีุฒิ

ปริญญาเอก 

ระดับใบประกอบ

วชิาชีพสถาปนิก 

จ านวน 

(ราย) 
FTE ภาคี สามัญ วุฒ ิ

ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - - - - 

อาจารย์ 2 3 5 1.562 - 5 3 1 - 

อาจารย์ Part-Time - - - - - - - - - 

อาจารย์พิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

1 - 1 0.075 - 1 - - - 

รวม 3 3 6 1.637 - 6 3 1 - 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  

ประเภท ชาย หญิง 

รวม 
จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ี

ไมม่วีุฒปิริญญา

เอก 
จ านวน 

(ราย) 

FTES 

ศาสตราจารย์ - - - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - 

อาจารย์ 5 - 5 2.737 - 5 

อาจารย์ Part-Time 3 - 3 0.6 - 3 

อาจารย์พิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

4 1 5 0.048 - 5 

(ผศ. 1 ท่าน) 

รวม 12 1 13 3.385 - 13 

 

 

ตารางสรุปข้อมูลนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนักศกึษา FTE รวมของอาจารย์

และนักวิจัย 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ

อาจารย์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

2560 97.42 6.712 14.51 : 1 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

2560 25.42 5.64 4.50 : 1 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

2560 127.42 9.398 13.55 : 1 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

2560 4.78 1.637 2.92 : 1 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล 

2560 118.67 3.385 35.06 : 1 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

ตารางแสดงข้อมูลอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (1 สิงหาคม – 31 กรกฏาคม) 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ท้ังหมดตน้ปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณใน

ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

ใหมร่ะหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ท้ังหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหต ุ

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

2557 12 - 1 13  

2558 13 2 1 12  

2559 12 - - 12  

2560 12 - - 12  

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง   

2557 4 - 2 6  

2558 6 2 - 4  

2559 3 - - 3  

2560 4 1 1 4  

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

2557 15 1 3 17  

2558 17 2 2 17  

2559 12 

(เปิดหลักสูตร 

สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม

ภายใน 5 คน) 

- 2 14  

2560 14 - - 14  

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

2558 5 - - 5  

2559 5 - - 5  

2560 5 - - 5  

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล 

2557 4 - 1 5  

2558 5 - - 5  

2559 5 - - 5  

2560 5 - - 5  
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

บุคลากรสายสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ ประเภท

พนักงาน 

ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจุ วุฒิ

ปริญญา

เอก 

วุฒิปรญิญาโท วุฒิปรญิญาตร ี สถานะ 

1 น.ส.ปิยะนุช  แสง

จันทร์ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ท่ัวไป 

1 เม.ย. 49 1 พ.ค. 50 - กศ.ม.(การบริหาร

การศึกษา) 

ศ.บ.(การคลัง) ปกติ 

2 นายนิวาท  ทาพรหม พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

นักวชิาการศึกษา 

(ด้านกจิการนิสติ) 

15 ต.ค.53 1 เม.ย.55 - - บธ.บ.(การจัดการ

ธุรกิจ) 

ปกติ 

3 นายกฤตยชญ ์วงษ์

หาญ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

บุคลากร 1 ม.ีค.60 1 ม.ีค.60 - - น.บ.(นติศิาสตร์) ปกติ 

4 นายวิทยานพินธ์ 

แท่นทอง 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

1 ธ.ค.60 1 ธ.ค.60 - - วศ.บ.(วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

ปกติ 

5 น.ส.ณษิภา  เมาค าลี พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

นักวชิาการบัญชแีละ

การเงิน 

1 พ.ย.53 1 เม.ย.55 - - บช.บ.(การบัญชี) ปกติ 

6 น.ส.จริญญา  ดวง

เกิด 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

นักวชิาการศึกษา 

(ด้านวิชาการ) 

15 พ.ย.53 1 เม.ย.55 - รป.ม.(นโยบาย

สาธารณะ) 

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) ปกติ 

7 นางรัชดาภรณ ์ จักร

วัฒนา 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

20 ธ.ค.53 1 เม.ย.55 - บธ.ม.(การจัดการ

ท่ัวไป) 

วท.บ.(ภูมิศาสตร์) ปกติ 

8 น.ส.วันวสิาข์  จ ารัส พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

นักวชิาการพัสด ุ 4 ธ.ค.55 4 ธ.ค.55 - ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) บธ.บ.(การตลาด) ปกติ 
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พนักงานสายสนับสนุน 

 แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 8 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นักวิชาการศกึษา (ด้านกิจการนสิิต) 

3. เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นักวิชาการเงินและบัญชี 

6. นักวิชาการศกึษา (ด้านวิชาการศกึษา) 

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

8. นักวิชาการพัสดุ 

(3)  สินทรัพย์ 

 งบประมาณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย มี

ดังนี้      

                      ปีงบประมาณ 2553 จ านวนเงิน 1,000,000.00 บาท  

                      ปีงบประมาณ 2554 จ านวนเงิน 1,000,000.00 บาท  

                      ปีงบประมาณ 2555 จ านวนเงิน 1,000,000.00 บาท  

                      ปีงบประมาณ 2556 จ านวนเงิน 1,500,000.00 บาท  

                      ปีงบประมาณ 2557 จ านวนเงิน 2,000,000.00 บาท  

                      ปีงบประมาณ 2558 จ านวนเงิน 2,000,000.00 บาท  

    ปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 2,000,000.00 บาท และ 

    ปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 2,000,000.00 บาท 

อาคารสถานที่ 

 อาคารที่ท าการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์  เป็นอาคาร 4 ช้ัน  (ในพืน้ที่ท า

การของมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมูท่ี่ 2  ต าบลแม่กา  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา) 

 มีห้องส านักงานและหอ้งปฏิบัติการภายในอาคารคณะฯ มจี านวนรวม 126 หอ้ง แบ่งออกเป็น 4 ช้ัน 

ดังนี้ 

  ช้ันที่ 1 มีจ านวน  7 ห้อง : ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเก็บของ ซึ่งใช้เก็บอุปกรณ์ของนิสิต อาจารย์ 

รวมถึงแม่บ้านประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร ์ส่วนพืน้ที่ด้านล่างจะใช้จัดกิจกรรมต่าง 

ๆ เช่น กิจกรรมรับน้อง , จัดแสดงผลงานของนสิิตที่เสนอใหก้ับอาจารย์ประจ ารายวิชา เป็นต้น 
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  ช้ันที่ 2  มีจ านวน 13 ห้อง : ประกอบไปด้วยห้องคณบดี ห้องรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ ห้อง

ประชุม หอ้งสมุดประจ าคณะฯ หอ้งแสดงนิทรรศการ(ใช้แสดงผลงานต่าง ๆ ของนสิิต) 

  ช้ันที่ 3 มีจ านวน 59 ห้อง : จะประกอบไปด้วยห้องประชุม และ ห้องพักอาจารย์ประจ าสาขา 

ทั้งหมด 4 สาขา คือ สาขาศิลปะและการออกแบบ , สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ , สาขาศิลปะและการแสดง

และสาขาดุริยางคศาสตร์สากล 

  ช้ันที่ 4  มีจ านวน 47 หอ้ง : ประกอบไปด้วยห้องสโมสรนสิิต , หอ้งเก็บผลงานของนสิิต รวมถึง

บางรายวิชาก็สามารถใช้เป็นห้องส าหรับการเรียนการสอน ส่วนปฏิบัติการ 

อาคารปฏิบัติการ (โรงเรียนสาธิตเดิม) มีจ านวน 10 อาคาร : ประกอบไปด้วยอาคาร

ปฏิบัติการเฉพาะส าหรับสาขาวิชา จ านวน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการเฉพาะส าหรับรายวิชา จ านวน 

3 อาคาร และอาคารเอนกประสงค์ จ านวน 2 อาคาร 

(4) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ 

 ด้านการเรียนการสอน อยู่ในกฎระเบียบของ พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542  

          คณะฯอยู่ในโครงสร้างสว่นงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ก ากับดูแลโดยมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงาน

ตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยพะเยา (2553-2555) และอยู่ในสังกัดส านักงานอุดมศกึษา

แหง่ชาติ กระทรวงศกึษาธิการ (ส.ก.อ.) เครือข่ายที่ส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯคือ สภาคณบดี

สถาปัตยกรรมศาสตร์แหง่ประเทศไทย สภาสถาปนิก 

 ยึดถือหลักเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2560 ระบบ CUPT QA 

(5) บัณฑิต และการประกอบวิชาชีพ 

               ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในปี 2560 จาก

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรศลิปะการแสดง และหลักสูตรดุริ

ยางคศาสตร์สากล ในส่วนของหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ยังไม่มีบัณฑิตจบการศกึษา จากทั้งหมด 5 

หลักสูตรที่เปิดใหม้ีการเรียนการสอน ผลการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในปี 2560 คิดเป็นจ านวน

ร้อยละ 85.71 เมื่อเทียบกับผลการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในปี 2559 ซึ่งได้งานท าร้อยละ 90.91  
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2. สภาวการณข์ององค์กร   
 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ด าเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยกว่า ยี่สิบสถาบัน ในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์มากกว่าสิบห้าสถาบันและใน

สาขาดุริยางคศาสตร์ หา้สถาบัน 

 ในภาคเหนือตอนบน คณะฯมีความตระหนักถึงภารกิจการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ

ระดับมาตรฐานของการด าเนินการตามหลักสูตร ในอันที่จะแข่งขันและก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันช้ันแนวหน้าใน

ภูมิภาคนี้ของประเทศ  และมีความเชื่อมั่นว่าเนื่องจากคณะฯได้ถูกก่อตั้งขึ้นใหม่  นโยบายต่างๆจึงสามารถ

ก าหนดได้โดยอิสระจากบริบทของอนุรักษ์นยิม   และถึงแม้วา่สถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาในภาคเหนือที่

มีการจัดการเรียนการสอนและมีบริบททางวิชาการที่คล้ายคลึงกับคณะฯก็มีอยู่  อาทิมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง

มีลักษณะของคณะวิชาและสาขาวิชาและหลักสูตรใกล้เคียงกันมากที่สุด และได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

 คณะฯพิจารณาว่าจะสามารถแข่งขันได้ด้วยการสร้างแนวคิดในการเรียนการสอนที่เข้มข้นและมี

คุณภาพสูง   บุคลากรมีวัยวุฒิที่ยังไม่สูงนักแต่สามารถกระตุ้นและพัฒนาได้อย่างฉับไวและคล่องตัว ได้รับ

ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพ  คณะฯ ตั้งเป้าหมายวางต าแหน่งตนเองไว้เป็นอันดับที่สองรองจาก 

สถาบันดังกล่าวข้างตน้ปัจจุบัน 

 คณะฯได้ใช้ข้อมูลการรับนิสิตเข้าศึกษาพบว่า การรับเข้าศึกษาของนิสิตในปีการศึกษา 2558 เป็นไป

ตามเป้ารับที่ก าหนดไว้ มีการติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า ส าหรับนิสิตที่จะรับเข้าใหม่ก าหนดให้มีการยื่น

แสดงหลักฐานความมปีระสบการณ์ด้านความถนัดเฉพาะสาขาเพื่อน ามาประกอบการพิจาณารับเข้าศกึษาเพื่อ

ลดอัตราการลาออกก่อนส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะ 

 ด้านระบบบริหารจัดการ คณะฯเน้นการบริหารจัดการใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วม มีการวิเคราะห์องค์กร

อย่างเป็นระบบ ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีระบบการตรวจสอบระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษา  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างาน  และถึงแม้วา่รายได้จากงบประมาณประจ าปีจะ

มีจ านวนจ ากัด   การบริหารงบประมาณประจ าปีจงึตอ้งด าเนินการดว้ยความพินจิพิเคราะห์ 
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ข.บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

 ในการที่จะบริหารงานที่น าพาไปสู่ความส าเร็จในกิจการและเป้าหมายของคณะฯตามแนวทางปรัชญา

ที่ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัยในประเด็น “ปัญญาสร้างสรรค์สังคม” นั้น ทางคณะฯได้มกีารก าหนดแผน

ยุทธศาสตร ์หรอืเข็มทิศในอันที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคมดังตอ่ไปนี้ 

ประเด็นหลัก กลุ่มสายงานและคู่ความร่วมมอื 

(Collaborate Partners) 

ความได้เปรียบ 

เชงิกลยุทธ์ 

ทรัพยากรบุคคล  

(Man Power & 

Competency) 

สายวชิาการ 

-มทัีกษะทางวิชาชพีท่ี

ตนถนัดสูง 

-มจีรรยาบรรณ 

-มกีารพัฒนาตนเอง

เสมอ 

สายสนับสนุน 

-มทัีกษะเฉพาะสายงาน 

-มจีิตอาสา 

-มกีารปรับปรุงให้พัฒนาตนเองเสมอและ

มสี่วนร่วมในการมสี่วนร่วมในงานทาง

วชิาการเพิ่มขึ้น 

-มสีัดสว่นพอด ี

-อาจารย์เก่งและมจีรรยาบรรณ 

-วัยวุฒไิมสู่งมาก ไมย่ดึตดิฯ 

-มคีวามใกล้ชืดสนทิสนม 

-สายวชิาการมีความพร้อมในงานบริการ

วชิาการในหลากหลายรูปแบบ 
 

ด้านการ

ปฏบัิตกิาร 

(Methodology  

& Tools) 

ระบบบริหาร 

-มวีสิัยทัศน์ดี 

-มธีรรมาภบิาล 

-ระบบ กลไกชว่ยใน

การบริหารท่ีด ี

เครอืขา่ย 

-การประชาสัมพันธ์ด ี

 -มภีาพลักษณ ์

-มกีารเข้าถึงและความเชื่อมโยงในระบบ 

“ I.T.“ 

-สร้างระบบ กลไก ดีและใหม ่

-มวีสิัยทัศน์ 

-มธีรรมาภบิาล 

-มกีารเชื่อมโยงและการเข้าถึงท่ีดี 

-มศีาสตร์ท่ีสามารถสรา้งงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ได้  

ด้านการเรียนรู้ 

(Academic 

Mobility)  

 

การเรียนการสอน 

-มกีารปฏบัิตจิรงิ  

-มบูีรณาการการเรียน

การสอนร่วมกับชุมชน 

 

 

 

กิจการนสิิต 

-มกีารเรียนรู้นอกช้ันเรียน 

-มรีะบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและศิษยเ์ก่า

เป็นพ่ีเลีย้ง 

-กระตุน้ให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัตมิอือาชพี 

มจีิตส านกึและมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม 

-เกือ้หนุนการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

-มกีารเกือ้หนุนในตนเองต่อการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

-มแีรงผลักดัน และความร่วมมอืจากชุมชน 

-สามารถท าตัวเป็นต้นแบบ 

 

ด้านความรับ 

ผิดชอบตอ่สังคม 

(Community 

Engagement) 

งานวจิัยและ

สร้างสรรค์ 

-ใชง้านวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีใช้

ประโยชนไ์ด้จริง  

-สร้างองค์ความรู้

ใหม่ๆ  

งานบริการทางวิชาการและท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

-มงีานบริการทางวิชาการและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมท่ีท าด้วยกันเคียงบ่าเคียง

ไหล ่

-บูรณาการวชิาชีพสู่ชุมชน 

-มหีัวใจรับใชชุ้มชน 

-รับใช้ชุมชนด้วยความเตม็ใจและทุม่เทเสมือนวงศา

คณาญาต ิ

-มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลงึกัน 

-ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองต่อเนื่องจากงาน

บรกิารทางวิชาการที่ให ้

-ชุมชนสามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายไดแ้ก่

ครอบครัวเนื่องจากงานวิจัยและบริการทาง
วิชาการที่ให ้
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 

ประเด็นหลัก กลุ่มสายงานและคู่ความร่วมมอื 

(Collaborate Partners) 

เป้าหมาย 

เชงิกลยุทธ์ 

ทรัพยากร 

บุคคล  

(Man Power & 

Competency) 

สายวิชาการ 

-มทัีกษะทางวิชาชพีท่ี

ตนถนัดสูง 

-มจีรรยาบรรณ 

-มกีารพัฒนาตนเอง

เสมอ 

สายสนับสนนุ 

-มทัีกษะเฉพาะสายงาน 

-มจีิตอาสา 

-มกีารปรับปรุงให้พัฒนาตนเองเสมอ

และมีส่วนร่วมในการมสี่วนร่วมในงาน

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

-มสีัดส่วน FTES 1:8 

-อาจารย์มีงานวิจัยทุกคน 

-มคีวามรว่มมอืทางดา้นวิชาการร่วมกับ

สถาบันอื่นเพื่อบูรณาการงานวิจัยที่มี

คุณภาพสูงขึ้น 

 

 

ด้านการ 

ปฏบัิตกิาร

(Methodology  

& Tools) 

ระบบบรหิาร 

-มวีสิัยทัศน์ดี 

-มธีรรมาภบิาล 

-ระบบ กลไกชว่ยใน

การบริหารท่ีด ี

เครือข่าย 

-การประชาสัมพันธ์ด ี

-มภีาพลักษณ ์

-มกีารเข้าถึงและความเชื่อมโยงในระบบ 

“ I.T.“ 

-สรา้งระบบ IT และ 

ฐานข้อมูลทีค่รบถ้วน 

มกีารเชื่อมโยง 

และการเขา้ถึงที่ดี 

-มวีารสารทางวิชาการ 

 
 

ด้านการเรียนรู้

(Academic 

Mobility) 

การเรียนการสอน 

-มกีารปฏบัิตจิรงิ 

-มบูีรณาการการเรียน

การสอนร่วมกับชุมชน 

 

กจิการนิสิต 

-มกีารเรียนรู้นอกช้ันเรียน 

-มรีะบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและศิษยเ์ก่า

เป็นพ่ีเลีย้ง 

-กระตุน้ให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัตมิอือาชพี 

มจีิตส านกึและมคีวามรับผิดชอบตอ่

สังคม 

-เกือ้หนุนการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

 

-ELO ของทุกหลักสูตรชัดเจน 

-บัณฑิตมจิีตส านึกต่อสาธารณะ มีความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

-มรีะบบพี่เลี้ยง ทีป่รึกษาบณัฑิต น า

ปัญหาที่พบมาวิจัย ตพีิมพ์ เผยแพร ่

-ลดอัตราการลาออกก่อนส าเร็จ

การศึกษาลงน้อยกวา่ร้อยละ 20 

 

ด้านความรับ 

ผิดชอบตอ่ 

สังคม 

(Community 

Engagement) 

งานวิจัยและ

สร้างสรรค ์

-ใชง้านวจิันและงาน

สร้างสรรค์ท่ีใช้

ประโยชนไ์ด้จริง 

-สร้างองค์ความรู้

ใหม่ๆ  

งานบริการทางวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

-มงีานบริการทางวิชาการและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมท่ีท าด้วยกัน 

-บูรณาการวชิาชีพสู่ชุมชน 

-มหีัวใจรับใชชุ้มชน 

-เข้าถงึชุมชน ผนวกงานวิจัยจนสามารถ

สร้างนวัตกรรมต้นแบบให้ชุมชน เพื่อ

พัฒนางานและเพิ่มพนูรายได ้อย่างเป็น

รูปธรรม 

-เข้าสู่ระดับสื่อสารและการพฒันาเป็น

ระบบสากล 
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ค.ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 มีการก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน ์และจัดท าแผนกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของมสี่วนรว่มของ

บุคลากรทุกฝ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย    มีการท า “SWOT analysis” ก าหนดแผนกลยุทธ์ 

และจัดท าตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์อย่างชัดเจน เพื่อติดตามความส าเร็จของแผน  ในกระบวนการวางแผนกล

ยุทธ์ มีการวิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการด้านสุขภาพของผูร้ับบริการ / ชุมชนที่รับผดิชอบ, จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส สิ่งคุกคามขององค์กร รวมทั้งปัจจัยส าคัญอื่นๆ และความสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ

มีการทบทวนและท าแผนกลยุทธ์ทุกเป็นรายปี 

 จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT Analysis) 

  จุดเด่น 

  ด้านการบริหาร 

 เป็นองค์กรใหม่ เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   มีบุคลากรทาง

สายวิชาการเพิ่มขึ้น สามารถกระจายภาระงานและ มีโอกาสสร้างเครือขา่ยได้กว้างขวางและหลากหลาย 

  ด้านการวจิัย 

 มีองค์ความรู้หลากหลายแขนง เอื้อต่อการเกิดหัวข้อวิจัยที่หลากหลาย  มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

เกิดขึ้น  มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เอือ้ต่อการด าเนนิงานวิจัย 

  ด้านการบรกิารวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เป็นคณะที่มีความหลากหลายด้านศาสตร์ที่อยู่ในแขนงวิชาชีพที่สามารถน าความรู้ไปบริการทาง

วิชาการและท านุบ ารุง ศลิปวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลได้จริง   มีบุคลากรที่มภีูมลิ าเนาในท้องถิ่น

ที่สามารถท างานรว่มกับชุมชนได้ดี  ทางมหาวิทยาลัยฯก็ใหก้ารสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 

  ด้านวิชาการ 

 หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณลักษณะของการปฏิบัติงานจริงและเอือ้ต่อการสร้างช่องทางให้นสิิตได้ท า

ผลงานทางวิชาการในส่วนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม   รายวิชาที่เปิดสอนเอือ้อ านวยต่อการบูรณาการ

งานวิจัย งานบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 

  ด้านกิจการนิสิต 

กิจกรรมนิสติในหลักสูตรตา่งๆ ของคณะฯ เอือ้ต่อการพัฒนาทักษะในด้านการด าเนินชีวติของนสิิตหลังจบ

การศกึษา 
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 จุดด้อย 

  ด้านการบริหาร 

 ระบบการบริหารงานยังไม่เสถียรเนื่องจากได้งบประมาณมาบริหารในจ านวนจ ากัด   บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการตามแผนในส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ ขาด

ประสบการณข์องบุคลากรเนื่องจากเพิ่งเริ่มเข้าท างานใหม่หลังส าเร็จการศกึษาตามเกณฑเ์บื้องต้น ท าให้ยังไม่

สามารถสนองตอบเกณฑ์บังคับใหม่ตามมาตรฐานของ ส.ก.อ.ได้  และด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วยังท าให้  

บุคลากรจ านวนหนึ่ง ขาดความเข้าใจในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  นอกจากนี้ภาระงานต่อบุคลากรมี

มาก ยากต่อการพัฒนาตนเอง 

 สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน และสถานที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด ห้อง

ปฏิบัติงานวิจัย ยังไม่เพียงพอ และขาดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานโดยรวม 

  ด้านการวจิัย 

 คณาจารย์มีภาระงานสอนมาก  การได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนงานวิจัย ไม่เสถียร ท าให้ขาด

ประสิทธิภาพในการผลิตงานวิจัย ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  ด้านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรในการบริการวิชาการไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับระยะทางของ

พืน้ที่ที่ด า เนินงาน 

  ด้านวิชาการ 

 อาจารย์ยังขาดความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  อัตราการลาออกกลางคันของนิสิต (dropout rate)สูง และเนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนมีการ

จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย งบประมาณสนับสนุนจึงไม่  เพียงพอต่อการท ากิจกรรมเสริม

หลักสูตร  

 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์ส.ก.อ. และในบางหลักสูตรไม่สามารถหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑท์ี่ ส.ก.อ. ก าหนดไว้ได้ 

  ด้านกิจการนิสิต 

 พืน้ที่ในการจัดกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุนในโครงการจัดกิจกรรมของนสิิตไม่เพียงพอ   ระบบ

ขนส่งของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการท ากิจกรรมของนสิิต  ระบบและกลไกของสโมสรนิสติยังไม่เสถียร 
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 โอกาส 

  ด้านการบรหิาร  

 ทิศทางของสถาบันและที่ตัง้สง่เสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนรู้คูชุ่มชน  

            ด้านวิชาการ 

 มีความรว่มมอืกับสภาวิชาชีพ เอือ้ต่อการพัฒนาในด้านวิชาการและความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้าง

เครือขา่ยความรว่มมอืกับองค์กร หรอืหนว่ยงานที่มีสว่นเกี่ยวข้อง ในแต่ละสายวิชาชีพของหลักสูตร 

  ด้านการบริการวิชาการ 

 อยู่ในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สามารถน าความรู้จากการวิจัยหรือผลิตงาน

สร้างสรรค์ไปบริการทางวิชาการ สังคมและชุมชน ทั้งในจังหวัดพะเยาและนอกจังหวัดพะเยา ต้องการ การ

บริการวิชาการจากคณะและ มหาวิทยาลัย 

  ด้านการวจิัย 

 มีแหล่งทุนวิจัยสนับสนุน 

  ด้านกิจการนิสิต 

 มีเครือข่ายกิจการนิสิตจากหลายสถาบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมศักยภาพนิสิตในด้าน

ต่างๆ 

 

 อุปสรรค 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีแหล่งทุนที่สนับสนุนเฉพาะศาสตร์ทัศนศิลป์ จึงต้องใช้งบประมาณการใน

การพัฒนาและการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการให้เกิดผลจริงสูง  การให้ความร่วมมือจากองค์กรสถาบัน

ภายนอกในการให้บริการวชิาการในชุมชนต้องใชก้ารด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและใช้เวลายาวนาน 
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ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA 2559 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

C.1การรับและการส าเร็จการศึกษาของนสิิตนักศกึษา 

ก. อัตราการส าเร็จการศกึษาของนิสิต (Success  Rate) 

1.หลักสูตร ศป.บ.     

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

8.1 50% 50% 55% 60% Success Rate รุ่นท่ี 1 

ท่ีน าเสนอผลงานศิลป

นพินธ์ )รหัส 55) 

ร่วมวางแผนด าเนินงานและ

ตดิตามผลการเรียน

ตลอดจนถึงแนวทางปฏิบัติ

ของการสร้างสรรค์ผลงาน  

ในการศึกษาทัง้หลักสูตรของ

นสิิตในทุกปกีารศึกษา 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

การท าหน้าท่ี

ของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาศลิป

นพินธ์ 

2.หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

8.2 0 50% 55% 60% นสิิตท่ีผ่านการสอบ

เสนอหัวขอ้ รุ่นท่ี 1 

(รหัส55) 

วางแผนการด าเนินงาน

ตลอดหลักสูตรตัง้แต ่

กระบวนการรับเข้า

การศึกษาจนกระทั่งส าเร็จ

การศึกษา โดยมีการ

ตรวจสอบ และติดตามการ

ด าเนนิงานตลอดหลักสูตร

เพื่อน าผลมาใชป้รับปรุง

แก้ไขในทุกปกีารศึกษา   

วชิาการสาขา 

ภายใตก้าร

ก ากับของ อ.

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรอง

และ รอง

คณบดีฝ่าย

วชิาการ 

ระบบอาจารย์ท่ี

ปรึกษา  /การ

ประชุม

สาขาวิชา 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

8.3 0 50% 60% 60% นสิิตท่ีสอยผ่านขึ้นชัน้

ปีท่ี 3 รุ่นท่ี1 (รหัส 

56) 

ตดิตามผลการเรียน และ

การการให้การปรึกษาการ

เรียนตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

  

4.หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

11.1 0 50% 55% 60% นสิิตท่ีสอยผ่านขึ้นชัน้

ปีท่ี 3 รุ่นท่ี1 (รหัส 

56) 

สอบผ่านการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร 

หัวหน้าสาขา,

รองวิชาการ 

 

การท าหน้าท่ี

ของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

5.หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

11.2 0 0 0 0 รับเข้านสิิต รุน่ท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 

มุง่เนน้ตามผลการเรียนรู้ใน

แตล่ะด้าน 

  

ข. อัตราของนิสิตทีไ่ม่ศกึษาตอ่ในปีการศึกษาที่ 1 (Dropout  Rate) :  (นิสิตทีไ่ม่ศกึษาต่อ หมายถงึ นิสิตที่พน้สภาพ ลาออก  หรือตกออก) 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

8.1 ≤15% ≤10% ≤8% ≤5% Dropout Rate นสิิต

รุ่น 1-4 (รหัส 55- 

58) 

เสริมสร้างความเข้าใจระบบ

เนื้อหาของหลักสูตรเพื่อเป็น

การเตรียมความพร้อมให้กับ

นสิิตก่อนและระหว่างเรียน 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

การท าหน้าท่ี

ของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาตาม

รายช่ือ 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

8.2 ≤10% ≤9% ≤8% ≤7% Dropout Rate นสิิต

รุ่น 1-4 (รหัส 55- 

58) 

เตรียมความพร้อมให้สินิตท้ัง

ก่อนเข้าเรียนและระหว่าง

เรียน 

วชิาการสาขา 

ภายใตก้าร

ก ากับของ อ.

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรอง

การตดิตามของ

อาจารย์ท่ี

ปรึกษา  และให้

ความส าคัญกับ

การตดิตามผล
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

และรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

การเรียน

รายวชิา

ออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

8.3 ≤10% ≤10% ≤5% ≤5% Dropout Rate นสิิต

รุ่น 1-3 (รหัส 56 - 

58) 

ศกึษาสาเหตุของการไม่

ศกึษาตอ่โดยให้นสิิตเข้าพบ

อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อหาวธีิ

แนวทางที่ดีส าหรับนสิิต 

หัวหน้าสาขา-

รองฝ่ายกิจการ

นสิิต 

 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

11.1 ≤35% ≤30% ≤30% ≤25

% 

Dropout Rate นสิิต

รุ่น 1-3 (รหัส 56 - 

58) 

สร้างกระบวนการคัดกรอง

ก่อนรับนสิิตในช้ันปีท่ี 1 

หัวหน้าสาขา,

รองวิชาการ 

การท าหน้าท่ี

ของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาในการ

ตดิตามผล 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

11.2 ≤30% ≤25% ≤20% ≤20

% 

Dropout Rate นสิิต

รุ่น 1 (รหัส 58) 

การคัดกรองนสิิตก่อนรับเข้า

ศกึษาในชัน้ปีท่ี 1 

  

C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชนใ์นการประกอบวิชาชพี 

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

11.3 - ≥80% ≥80% ≥85

% 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 58 

แนะน าแนวทางในการ

ประกอบอาชพีตามความ

ถนัดของบัณฑิตแตล่ะคน 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

- 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

- - - ≥80% ≥80

% 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 59 

 

 

เตรียมความพร้อมดา้นการ

เรียนการสอนเพื่อให้ได้

มาตรฐานดา้นวชิาการและ

วชิาชีพ (รวมถึงการสอบใบ

ประกอบวิชาชพี)   และ

ตรวจสอบผลจาก

ตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุง

มาตรฐานของหลักสูตร 

 

 

วชิาการสาขา 

ภายใตก้าร

ก ากับของ อ.

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรอง

และรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

การฝึกงาน /

ข้อสอบ วัดผล

การเรียน 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

- - - ≥80% ≥80

% 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 59 

 

 

เตรียมความพร้อมในเร่ือง

ของการท างานทางดา้น

ดนตรี 

หัวหน้าสาขา-

รองฝ่ายกิจการ

นสิิต 

 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

- - - ≥80% ≥80

% 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 59 

 

- 

 

- - 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 

- 

 

- - - - ยังไม่มีนิสติส าเร็จ

การศึกษาในรอบการ

จัดท าแผน 

การมุง้เนน้ผลการเรียนรู้และ

ทักษะทางด้านวชิาชีพ 

 แบบสอบถาม

การได้งานท า

ของบัณฑิต 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

C.3 คุณภาพบณัฑิต 

ก. ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตต่อความสามารถบัณฑิต 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

10.6 - ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 58 

คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตร 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

11.5 - - ≥3.51 ≥3.5

1 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 59 

ประชุมสรุปผลประเมินความ

พงึพอใจ เพื่อหาแนวทางและ

ปัญหา ส าหรับใชใ้นการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ตอ่ไป 

กิจการนสิิต

สาขา ภายใต้

การก ากับของ 

อ.ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรอง

และผู้ช่วย

คณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต

และรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ความชัดเจน

ของ ELO ของ

แตล่ะหลักสูตร 

เปลี่ยนเป็น LO 

ของรายวชิา 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 - - ≥3.51 ≥3.5

1 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 59 

ตามประเมินผล   

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 - - ≥3.51 ≥3.5

1 

มนีสิิตจบการศึกษาปี

แรกในปี 59 

ออกแบบ แบบสอบถาม

ตดิตามผลการประเมิน 

รองวิชาการ  
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 - - - - ยังไม่มีนิสติส าเร็จ

การศึกษาในรอบการ

จัดท าแผน 

- - - 

ข .ร้อยละของผูส้อบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพี 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

10.8 - - - - - - - - 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

11.5   ≥60% ≥60

% 

ยังไม่มีนิสติขอสอบใบ

ประกอบวิชาชพี

เนื่องจากยังไม่มนีสิิต

ส าเร็จการศึกษา 

เตรียมความพร้อมให้นสิิตชัน้

ปีท่ี 5 เพื่อสอบใบประกอบ

วชิาชีพ 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

ข้อสอบวัด

ความรู้รวบยอด

ท่ีมีมาตรฐาน 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

-- - - - - - - - - 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

- - - - - - - - - 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 

- 

 

 

 

- - - - - - - - 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 

จ านวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ และ/หรือ ได้รับรางวลัระดับสถาบันขึน้ไป 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

11.4 1 1 1 1 ส่งเสริมให้นิสติจัด

แสดงผลงาน

นทิรรศการและส่งผล

งานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในเวทีต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณด้าน

การพัฒนาบัณฑิต 

กรรมการ

หลักสูตร 

การสอบหัวขอ้ 

และการสอบ 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 2 2 2 2 ทุกปกีารศึกษา ได้ส่ง

นสิิตเข้าร่วมแสดงผล

งาน 2 ครัง้/ ปี

การศึกษา คือ งาน

สถาปนิกสยามและ

งานสถาปนิกลา้นนา  

ใชง้บประมาณด้านการผลิต

บัณฑิต  เพื่อน าไปสู่การบูร

ณาการเรียนการสอนใน

รายวชิากับการจัดแสดงผล

งานและ/หรือการสง่นดิสติ

เข้าแข่งขัน 

หัวหน้า

สาขาวิชา /รอง

คณบดีฝ่าย

วชิาการ 

นโยบายดา้น

แผนกิจการ

สาขาวิชา/การ

วางแผนดา้น

งบประมาณ/

การน าเสนอผ

งานของนิสติ

หรือการร่วม

แข่งขัน 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 1 1 1 1 - สนับสนุนงบประมาณด้าน

การพัฒนาบัณฑิต 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 1 1 1 1 - สนับสนุนงบประมาณด้าน

การพัฒนาบัณฑิต 

หัวหน้าสาขา,

รองวิชาการ 

การน าเสนอ

ผลงานของนสิิต 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 1 1 ผลงานนสิิตจาก

รายวชิาในแตล่ะปี

การศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณด้าน

การพัฒนาบัณฑิต 

  

C.5 คุณสมบัติของอาจารย ์

ก. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

6.2 ≥20%  ≥20% ≥20% ≥20

% 

ปีท่ีเข้าบรรจุและ

ระยะเวลาของการ

ส าเร็จการศึกษาของ

อาจารย์ท่ีลาศึกษา

ตอ่ระดับ ป.เอก

ศกึษาตอ่ระดับ ป.

เอก 

ก ากับตดิตามการปฏบัิตติาม รองคณบดีทุก

ฝ่าย 

PA ประจ าของ

อาจารย์ 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

6.4 ≥5%  ≥5% ≥10% ≥10

% 

มกีารก าหนดและตดิตาม

ภาระงานสอนของอาจารย์

ในสาขาวิชาให้สอดคลอ้ง

เหมาะสมกับการด าเนนิงาน

หลักสูตร และมีการตดิตาม

การพัฒนาคุณวุฒขิอง

อาจารย์ให้เป็นไปตามแผน

ของสาขาวชิาและของคณะ   

 

หัวหน้า

สาขาวิชา /รอง

คณบดีทุกฝ่าย 

ภาระงาน 

(Ftts)สอนของ

อาจารย์ประจ า 

และอาจารย์

พเิศษ /ตาราง

แสดงคุณวุฒิ

การศึกษา อายุ

งาน วิชาที่

รับผิดชอบและ

สอน 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 0 0 0 0     

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 0 0 0 0  แผนพัฒนาอาจารย์  PA ประจ าของ

อาจารย์ 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 0 0 0 0     

ข .อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

6.2 0 1 1 2 ปีท่ีเข้าบรรจุและ

ระยะเวลาครบ

ก าหนดในการขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ

ปีท่ีเข้าบรรจุและ

ระยะเวลาของการ 

 รองคณบดีทุก

ฝ่าย 

PA ประจ าของ

อาจารย์ 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

6.4 1 1 1 2   ภาระงาน 

(Ftts)สอนของ

อาจารย์ประจ า 

และอาจารย์
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

 พเิศษ /ตาราง

แสดงคุณวุฒิ

การศึกษา อายุ

งาน วิชาที่

รับผิดชอบและ

สอน 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 0 0 1 1 ก ากับตดิตามการปฏบัิตใิห้

เป็นไปตามแผนพัฒนา

อาจารย์ 

  

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 0 0 1 1 ก ากับตดิตามการปฏบัิตใิห้

เป็นไปตามแผนพัฒนา

อาจารย์ 

 PA ประจ าของ

อาจารย์ 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 0 0 0 0 ก ากับตดิตามการปฏบัิตใิห้

เป็นไปตามแผนพัฒนา

อาจารย์ 

  

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ก. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/หรือสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ และ /หรือ เผยแพร่ ตามเกณฑ์ สกอ.) 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

6.7 1 1 1 1 ผู้ด ารงต าแหน่งทา

วชิาการในปัจจุบัน 

และระยะเวลาเข้า

ก ากับตดิตามการปฏบัิตงิาน 

ผลักดันให้อาจารย์ท างาน

 PA ประจ าของ

อาจารย์ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

11.4 1 1 2 2 บรรจุจนถึงวัน

ก าหนดในการขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

วจิัยและงานสร้างสรรค์ตาม

แผนพัฒนาอาจารย์ 

ฝ่ายวิจัยสาขา/

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและ

ประกันฯ 

แผนพัฒนา

บุคลากรสาย

วชิาการ/ภาระ

งานประจ าของ

อาจารย์ 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

       

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 1 1 1 1  PA ประจ าของ

อาจารย์ 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 2 2   

ข. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต(ิไม่นับชื่อซ้ า) 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

6.7 0 ≥10% ≥10% ≥10

% 

การน าเสนอผลงาน

สร้างสรรค์ประจ าปี 

ก าหนดใหก้ารตพีมิพ์

ผลงานวจิัย เป็นเงื่อนไขการ

ขอรับทุนวจิัยระดับคณะดว้ย

ทุนวจิัยระดับคณะขึน้ไป 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

ฝ่ายวิจัยสาขา/

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและ

ประกันฯ 

จัดสรร

งบประมาณ

และ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

11.4 ≥10%  ≥10% ≥20% ≥20

% 

-  โครงการ

ส่งเสริม

ศักยภาพ

นักวจิัย 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 0 0 0 ≥10

% 

- 

 

 การได้รับ

จัดสรร

งบประมาณใน

การด าเนนิงาน

วจิัย 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 0 0 0 ≥10

% 

ผลงานวจิัยของ

อาจารย์มนสาขาวิชา 

  

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 0 ≥10% ≥10% ≥10

% 

ผลงานวจิัยของ

อาจารย์ภายใน

สาขาวิชาจากปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

  

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละของหลักสูตร

ท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

 80%  

 

100% 100% 100

% 

คาดการใหใ้นปี 59 

เป็นต้นไปผ่านเกณฑ์ 

100% 

พัฒนามาตรฐานหลักสูตร

ตามเกณฑ์สกอ. 58 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและ

การตรวจ

ประเมิน

หลักสูตร 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

ประกัน

คุณภาพ 

ความพงึพอใจของ 

บุคลาการต่อการ

ปฏบัิตติามบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการ

ประจ าคณะ 

  ≥

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

คะแนนประเมิน

ตนเองของ

คณะกรรมการ

ประจ าคณะใน

ภาพรวม 

ปีงบประมาณ 2557 

ปรับปรุงแบบประเมิน เพื่อใช้

ส าหรับการประเมินคณะ

กรรมการบริหารคณะ โดย

ให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้

ประเมิน และน าผลประเมิน

มาแก้ไขประบปรุงตอ่ไป 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

แบบประในมขี้อ

ค าถาม

ครบถ้วน 

5 5  ประเด็น

ของ C.8.1 

เต็ม 5 เต็ม 5 เต็ม 5 เต็ม 

5 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถาบนั/ผูบ้ริหารคณะ 

ความพงึพอใจของบุ

คลาการต่อการ

ปฏบัิตติามบทบาท

หนา้ที่ของคณบดี 

  ≥

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

 ออกแบบแบบประเมนิ

คณบดีและให้บุคลากรทุก

คนประเมินโดยอิสระก่อนสิน้

ปีงบประมาณ 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

แบบประเมินมี

ข้อค าถาม

ครบถ้วน เต็ม 5 เต็ม 5 เต็ม 5 เต็ม 

5 

C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บรหิารคณะ/สถาบัน 

ผลการประเมิน

ตนเอง CUPT-QA 

(SAR) ของตัวบ่งช้ีนี้ 

ในปีการศึกษาที่

ประเมิน (ตามเกณฑ์ 

 ปฏบัิติ ปฏบัิติ ปฏบัิติ ปฏบัิ

ติ 

ได้ผลการตรวจ

ประเมิน CUPT-

QA(CAR) ของตัวบ่งช้ี 

(น าร่อง) ในปี

รวบรวมน าเสนอแลวเิคราะห์

ข้อมูล 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและ

ประกัน

คุณภาพ 

ด าเนนิการตาม

ประเด็นการ

ประเมิน 7 ข้อ 

ของ C.9 

 ได้

ระดับ 

ได้

ระดับ 

ได้

ระดับ 

ได้

ระดั

บ 

ผลลัพท์การด าเนินการท่ี

เกี่ยวข้องใน 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

AUN-Qaระดับ

หลักสูตร 7 ระดับ) 

 3 4 4 5 การศึกษา 2557 ใน

เกณฑ์ ระดับ 2 

 

แตล่ะประเด็น ของ C.9 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

จ านวนชัว่โมงทีไ่ด้รับการพัฒนาต่อคน  ต่อปีงบประมาณ 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

6.1 ≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

สนับสนุนและส่งเสริม

การพัฒนาตนเอง

พร้อมท้ังจัดสรร

งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย   

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

6.5 ≥15 

ชม. 

≥12 

ชม. 

≥12 

ชม. 

≥12 

ชม. 

 ก ากับและตดิตามให้ใช้

งบประมาณรายหัวจากการ

จัดสรรจากงบประมาณคณะ

เพื่อการพัฒนาอาจารยใ์น

สาขาวิชา และจัดท า training 

need ของอาจารย์ 

หัวหน้าสาขา/ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ระบบตดิตาม

การน าการ

อบรมมาใช้

ประโยชน ์

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

6.6 ≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

 ตดิตามและจัดสรร

งบประมาณตามท่ีได้รับ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

7.1 ≥24 

ชม. 

≥24 

ชม. 

≥24 

ชม. 

≥24 

ชม. 

    

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

7.4 

 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

 จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการ

พัฒนาของอาจารย์ภายใน

สาขาวิชาจากปงีบประมาณ

ท่ีผ่านมา 

  

6. บุคลากรสาย

สนับสนุน 

7.5 ≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

    

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสีว่นได้สว่นเสีย 

ระดับคะแนนความพงึพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย (จ าแนกรายหลักสูตร) 

1. นสิิต 8.4 ≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

   รองคณบดีทุก

ฝ่าย เเละผู้ช่วย 

 

2. ผู้ใชบ้ริการ

วชิาการ/ผู้ใช้

ผลงานวจิัย 

8.5 ≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

  คณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต

อาจารย์ประจ า 

 

3. ศษิยเ์ก่า 10.1 ≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

  หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

 

4. อาจารย์ใน

หลักสูตร ศป.บ.

10.2 ≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามที่

ออกมาให้

เหมาะสมกับ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

ELO ของเเตล่ะ

หลักสูตร 

5. อาจารย์ใน

หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

10.3 ≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

   รองคณบดีทุก

ฝ่าย เเละผู้ช่วย

คณบดีฝ่าย

กิจการนสิิต 

 

6. อาจารย์ใน

หลักสูตร ดศ.บ.(ดุริ

ยางคศาสตร์สากล) 

10.4 ≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

  อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุก

หลักสูตร 

 

7. อาจารย์ใน

หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

10.5 ≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

    

8. อาจารย์ใน

หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

10.6 

 

 

 

 

≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

    

9. บุคลากรสาย

สนับสนุน 

10.7 

 

 

≥3.51  ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

C.12 การบริการวิชาการแก่สงัคมของคณะและสถาบัน 

ก. จ านวนเครือข่ายที่เกดิจากงานบริการวิชาการ 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

 3 3 3 3  การเข้าร่วมกิจกรรมการ

สร้างสรรค์กับสถาบันอื่นๆ 

  

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 งานบริการวิชาการ

อย่างนอ้ย 1 ชิ้นงาน / 

ปีการศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณในการ

ด าเนนิงานรายวชิารังวัด

สถาปัตยกรรม และรายวิชา

อนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

ฝ่ายบริการ

วชิาการสาขา /

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

งบประมาณ/

การเรียนการ

สอนรายวชิาท่ีมี

การบูรณาการ

กับชุมชน  

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 1 1 1 1     

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 3 3 3 3     

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 1 1     
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

ข. จ านวนโครงการวิจัยทีบู่รณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

 1 1 1 1   

กิจกรรมและโครงงานท่ี

เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

  

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 1 1 1 1 งานวจิัย อยา่งน้อย 1 

ชิ้นงาน/ปีการศึกษา 

ด าเนนิงานตามนโยบายจาก

คณะ 

ฝ่ายบริการ

วชิาการสาขา

และวิจัย /

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการ

วชิาการ/รอง

คณบดีฝ่าย

วจิัยและ

ประกัน 

งบประมาณ

สนับสนุน 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 1 1 1 1     

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 1 1 1 1     
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 1 1     

ค. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

 2 2 2 2  โครงงานและกิจกรรม

สร้างสรรค์จากรายวชิาใน

หลักสูตร 

จัดหางบประมาณ หรือ 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ

จากคณะ เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานดา้นการบูรณา

การเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการในสาขาวิชา 

  

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 3 3 3 3 จ านวนรายวชิา อย่าง

นอ้ย 1 รายวิชา/ปี

การศึกษา 

ฝ่ายบริการ

วชิาการสาขา /

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการ

วชิาการ 

งบประมาณ/

การเรียนการ

สอนรายวชิาท่ีมี

การบูรณาการ

กับชุมชน  

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 8 8 8 8     

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 10 10 10 10     
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 1 1     

ง. จ านวนโครงการท านุบ ารงุศิลปะวัฒนธรรมที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการแกส่ังคม 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

 2 2 2 2  โครงงานและกิจกรรมสรา้ง

สรรค์จากรายวชิาใน

หลักสูตร 

  

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 3 3 3 3 รายวชิาท่ีมีการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อย่างนอ้ยในปี

การศึกษา คือ วิชา

รังวัดสถาปัตยกรรม 

วชิาอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม วิชา

สถาปัตยกรรมไทย  /

กิจกรรมในทุกปี

การศึกษา คือ 

กิจกรรมไหว้ครู  

จัดหางบประมาณ หรือ 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ

จากคณะ เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานดา้นการบูรณา

การเรียนการสอนกับการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

รวมท้ังกิจกรรมตา่งๆใน

สาขาวิชา 

ฝ่ายกจิการ

นสิิต 

งบประมาณ/

การเรียนการ

สอนรายวชิาท่ีมี

การบูรณาการ

ด้าน

ศลิปวัฒนธรรม

กับชุมชน  

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 2 2 2 2     
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 3 3 5 5     

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 1 1     

C.13 การส่งเสริมสนับสนนุศลิปะและวัฒนธรรม 

ก. จ านวนกิจกรรมพัฒนานสิติที่บูรณาการกับงานท านุบ ารงุศิลปะวัฒนธรรม 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

 3 3 3 3  โครงงานและกิจกรรม

สร้างสรรค์จากรายวชิาใน

หลักสูตร 

  

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 2 2 2 2 รายวชิาท่ีมีการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อย่างนอ้ยในปี

การศึกษา คือ วิชา

รังวัดสถาปัตยกรรม 

วชิาอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม วิชา

สถาปัตยกรรมไทย  /

กิจกรรมในทุกปี

จัดหางบประมาณ หรือ 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ

จากคณะ เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานดา้นการบูรณา

การเรียนการสอนกับการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวมท้ังกิจกรรมตา่งๆใน

สาขาวิชา 

งบประมาณ/

การเรียนการ

สอนรายวชิาท่ี

มกีารบูรณา

การดา้น

ศลิปวัฒนธรรม

กับชุมชน  

 



Page 62 of 151 
 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

การศึกษา คือ 

กิจกรรมไหว้ครู   

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 2 2 2 2     

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 10 10 10 10     

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 1 1     

ข. จ านวนรายวิชาทีบู่รณาการการเรียนการสอนกับงานท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

 3 3 3 3  โครงงานและกิจกรรม

สร้างสรรค์จากรายวชิาใน

หลักสูตร 

  

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 3 3 3 3 จ านวนรายวชิา อย่าง

นอ้ย 1 รายวิชา/ปี

การศึกษา 

จัดหางบประมาณ หรือ 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ

จากคณะ เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานดา้นการบูรณา

การเรียนการสอนกับการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 งบประมาณ/

การเรียนการ

สอนรายวชิาท่ีมี

การบูรณาการ

ด้าน
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

รวมท้ังกิจกรรมตา่งๆใน

สาขาวิชา 

ศลิปวัฒนธรรม

กับชุมชน  

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 2 2 2 2     

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

     *ทุกรายวชิาของ

สาขาวิชา 

   

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 1 1 1 1     

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสรา้งสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (บาท/คน) (จ านวนเงนินับตามปปีฏิทนิที่ได้รับ 1 ปี , อาจารย์ประจ าไม่นับลาศึกษาต่อ) 

1. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

 
325,0

00 

330,0

00 

335,0

00 

340,

000 

จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 13x 

25,000 

สนับสนุนทุนวจิัยจากคณะ

จัดสรรและจัดหาทุน

ภายนอก และส่งเสริมให้

อาจารย์ท างานวิจัยครบ 

100%  

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

PA ของอาจารย์

ในแต่ละ

หลักสูตร 

2. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

 
350,0

00 

355,0

00 

360,0

00 

365,

000 

จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 14x 

25,000 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

CUPT indicators Related    

AUN QA 

V.3.0 

Criteria 

 

ค่าเปา้หมาย (ปีการศกึษา) 

 

ฐานคดิ 

แนวปฏบิัตเิพื่อให ้

 

เจ้าภาพหลัก 

 

 

Tool & KSF 

2558 2552 2560 2561 (ที่มาของคา่

เป้าหมาย) 

บรรลุคา่เปา้หมาย 

3. หลักสูตร ดศ.บ.       

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

 
125,0

00 

130,0

00 

135,0

00 

140,

000 

จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 5x 

25,000 

4. หลักสูตร ศป.บ.

(ศลิปะการแสดง) 

 
75,00

0 

80,00

0 

85,00

0 

90,0

00 

จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 3x 

25,000 

5. หลักสูตร สถ.บ.

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

 
125,0

00 

80,00

0 

85,00

0 

90,0

00 

จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร5 x 

25,000 

S.2 Student mobility 

S.3 Green University 

 



หนา้ 65 จาก 151 

 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ CUPT QA 
 
 

 เกณฑก์าประเมินตามตัวบ่งชี้ CUPT QA 
 

 

 ตัวบ่งชี้หลัก C1-C13 

 C1    การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสตินักศกึษา  

C2   การได้งานท าของบัณฑิต หรอืการใชป้ระโยชนใ์นการประกอบวิชาชพี 

C3  คุณภาพบัณฑิต  

C4   ผลงานของผู้เรียน  

C5 คุณสมบัตขิองอาจารย์  

C6   ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย    

C7   การก ากับมาตรฐานหลักสตูร   

C8 การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

 C.8.1 การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวทิยาลัย 

 C.8.2 การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

C9 ผลการบริหารและจัดการของผูบ้ริหารคณะ/สถาบัน  

C10 บุคลากรได้รับการพัฒนา  

C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  

C12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน  

C13  การสง่เสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม  

  

 ตัวบ่งชี้รอง S1-S3 

S1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

S2 Student mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time of international students  

S3 Green University  
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C1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

ผลการด าเนินงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดการเรยีนการสอนใน 5 หลักสูตร  

ในการรับเข้าศกึษา คณะใชร้ะบบและกลไกเดียวกันกับสถาบัน 

C1.1 ระบบและกลไกการรับเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยามีกองบริการการศึกษา (งานรับเข้าศึกษา) เป็นผู้ประสานงานกับคณะ มี

การก าหนดคุณสมบัติและเป้ารับเข้าศึกษาโดยหลักสูตร มีโครงการรับเข้าศึกษาทั้งหมดตามล าดับ

ดังตอ่ไปนี ้ 

ตารางแสดงโครงการและเกณฑใ์นการรับเข้าศกึษา 

ล าดับ โครงการ เกณฑ์ในการคัดเลอืก 

1 โครงการรับตรง 10%  เกรดเฉลี่ย(GPA) 4 ภาคการศกึษา  

2 โครงการนักเรียนเรียนดี  เกรดเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคการศกึษา  

3 โครงการโควตาท่ัวประเทศ  เกรดเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคการศกึษา 

คะแนนGATและPAT  

4 ระบบกลาง  เกรดเฉลี่ย(GPA) 6 ภาคการศกึษา 

คะแนนGATและPAT  
5 โครงการรับนสิิตกลับเข้าศึกษา  คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้พจิารณา  
6 โครงการอื่นๆ  เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละโครงการ  

 

คณะมีการติดตามและรายงานผลยอดรับเข้าศึกษาในแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง  หลักสูตรมี

การพิจารณาสถิติยอดรับเข้าและอัตราการออกกลางคันที่ผ่านมาเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ก าหนด

เป้ารับและคุณสมบัติในปีตอ่ไป ท าให้มกีารปรับคุณสมบัติผู้สมัครและเปิดรับผา่นโครงการอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 67 จาก 151 

 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

C1.2 รายงานสรุปปรับปรุงเกณฑ์การรับเข้าศึกษาและโครงการรับตรง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

เพื่อให้ได้ยอดตามเป้า และมีคุณสมบัติทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามความต้องการของ

หลักสูตร อย่างไรก็ตามคณะยังไม่มีระบบและกลไกที่ชัดเจนเพียงพอในการด าเนินงานซึ่งควรปรับปรุง

ในปีการศึกษาต่อไป  

จากกระบวนการรับนิสิตข้างต้น ในระดับหลักสูตรมีแนวโน้มยอดรับเข้าศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน 

เนื่องจากมีสถิติที่ปรับขึ้น-ลง เช่น การยกเลิกโครงการรับตรง 10% ในปีการศึกษา 2557 และการปรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร ปีการศึกษา 2559 ส่งผลต่อยอดรับจริงที่ต่ ากว่าเป้ารับของหลักสูตรสถาปัตยกรรม

ศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แต่ในภาพรวมของคณะยอดรับจริงยังต่ ากว่าเป้ารับรวมที่

คาดหวังไว้ คณะจึงเฝ้าระวังสถิติการรับเข้าในแต่ละโครงการเพื่อเปิดโครงการรับตรงและโครงการ

รับเข้าหลังระบบกลางเพิ่มเติมร่วมกับสถาบันใน ตลอดจนมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยผ่านการ

พิจารณาจากที่ประชุมกรรมการคณะ ถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ในการจัดท าโปสเตอร์ การ์ด

ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถาบัน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โดย

หลักสูตรเองผา่นโปสเตอร์และสื่อออนไลน์  

 

C1.3 รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน

ปีงบประมาณ 2560 ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการจ้างอาจารย์พิเศษของคณะ  ท าให้การ

ประชาสัมพันธ์ในปีตอ่ไปมุ่งเน้นการจัดท าสื่อออนไลน์เป็นหลัก 

อัตรานิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในปีการศึกษา (Drop-Out) เมื่อแยกพิจารณาในระดับหลักสูตร มี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีค่าอัตราของนิสิตที่ไม่ศกึษา

ต่อในปีการศกึษาที่ 1 เท่ากับร้อยละ 6.67 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ ร้อยละ 30 
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ตารางแสดงสถติิการรับเข้าศึกษาจ าแนกตามโครงการรับเข้า 

 

ล าดับ ปีที่เข้าศกึษา / กลุ่มสาขาวิชา 

โครงการรับตรง 

10% 

โครงการนักเรียน

เรียนด ี
โควตาท่ัวประเทศ 

ระบบกลาง 

(admissions) 

โครงการรับนิสิต

กลับเข้าศกึษา 
โครงการอื่นๆ รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปีการศึกษา 2555 

1 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 22 18 40 3 1 4 2 4 6 16 19 35 3 1 4       46 43 89 

2 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์ 18 14 32 11 8 19 3 2 5 2 3 5             34 27 61 

รวมปีการศึกษา 2555 40 32 72 14 9 23 5 6 11 18 22 40 3 1 4 0 0 0 80 70 150 

ปีการศึกษา 2556 

1 ดศ.บ. (ดุรยิางคศาสตร์สากล)                   2 1 3 3   3 6 3 9 11 4 15 

2 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)                   1 2 3 2   2 5 9 14 8 11 19 

3 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 25 17 42 2 1 3 1 6 7 1 2 3 2   2       31 26 57 

4 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์ 26 21 47 5 2 7 6 5 11 3 4 7             40 32 72 

รวมปีการศึกษา 2556 51 38 89 7 3 10 7 11 18 7 9 16 7 0 7 11 12 23 90 73 163 

ปีการศึกษา 2557 

1 ดศ.บ. (ดุรยิางคศาสตร์สากล) 12 1 13 1 1 2       1 2 3 4   4 1   1 19 4 23 

2 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 1 3 4             2   2       2   2 5 3 8 

3 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 26 13 39 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3   1 1 31 19 50 

4 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์       3 2 5 2 9 11 11 4 15 1   1       17 15 32 

รวมปีการศึกษา 2557 39 17 56 5 4 9 3 11 14 15 7 22 7 1 8 3 1 4 72 41 113 
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ล าดับ ปีที่เข้าศกึษา / กลุ่มสาขาวิชา 

โครงการรับตรง 

10% 

โครงการนักเรียน

เรียนด ี
โควตาท่ัวประเทศ 

ระบบกลาง 

(admissions) 

โครงการรับนิสิต

กลับเข้าศกึษา 
โครงการอื่นๆ รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปีการศึกษา 2558 

1 ดศ.บ. (ดุรยิางคศาสตร์สากล) 5 2 7       1   1 1 2 3 6   6 4   4 17 4 21 

2 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 6 3 9             1 2 3       1 3 4 8 8 16 

3 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 24 15 39   3 3 1 2 3 4 6 10 1 1 2 6   6 36 27 63 

4 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)                         1   1 4 3 7 5 3 8 

5 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์ 12 14 26 1 3 4 2 3 5 4 9 13 1 1 2 7 2 9 27 32 59 

รวมปีการศึกษา 2558 47 34 81 1 6 7 4 5 9 10 19 29 9 2 11 22 8 30 93 74 167 

ปีการศึกษา 2559 

1 ดศ.บ. (ดุรยิางคศาสตร์สากล) 3   3             2   2 2 1 3 1 1 2 8 2 10 

2 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)   4 4       1   1 3 3 6       3 4 7 7 11 18 

3 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 16 14 30 2 1 3 1 2 3 3 2 5 2 1 3 3 4 7 27 24 51 

4 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)   2 2   3 3 3   3 2 2 4       2   2 7 7 14 

5 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์ 5 5 10       1 3 4 1   1       2 6 8 9 14 23 

รวมปีการศึกษา 2559 24 25 49 2 4 6 6 5 11 11 7 18 4 2 6 11 15 26 58 58 116 
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ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ปีที่เข้าศกึษา / กลุ่มสาขาวิชา 

โครงการรับตรง 

10% 

โครงการนักเรียน

เรียนด ี
โควตาท่ัวประเทศ 

ระบบกลาง 

(admissions) 

โครงการรับนิสิต

กลับเข้าศกึษา 
โครงการอื่นๆ 

รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปีการศึกษา 2560 

1 ดศ.บ. (ดุรยิางคศาสตร์สากล) 3   3               1 1         1 1 3 2 5 

2 ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 3 4 7             2 2 4       2 2 4 7 8 15 

3 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 14 12 26 2 1 3 1   1 1 4 5 1   1 2 3 5 21 20 41 

4 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 1 3 4   1 1       5   5         1 1 6 5 11 

5 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์ 3 4 7 1 2 3 3 4 7             2 1 3 9 11 20 

รวมปีการศึกษา 2560 24 23 47 3 4 7 4 4 8 8 7 15 1 0 1 6 8 14 46 46 92 

รวมท้ังหมด 235 182 417 33 30 63 31 49 80 77 87 164 31 7 38 56 47 103 463 402 865 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี : 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10:52:39 น.



หนา้ 71 จาก 151 

 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 

 

ล าดับ 
คณะ / สาขาวิชา / 

หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 7 รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ระดับปริญญาตรีทวิภาค ปกติ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

1 ดุรยิางคศาสตร์สากล 3 2 5 6 1 7 10 4 14 14 2 16 4 1 5             37 10 47 

2 ศิลปะการแสดง 7 8 15 7 6 13 3 1 4   3 3 4 3 7             21 21 42 

3 ศิลปะและการออกแบบ 21 20 41 29 23 52 20 26 46 19 15 34 2 3 5 5 3 8       96 90 186 

4 สถาปัตยกรรมภายใน 6 5 11 7 7 14 11 2 13 1   1                   25 14 39 

5 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 11 20 10 12 22 22 28 50 15 14 29 27 22 49 4 5 9   1 1 87 93 180 

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์ 46 46 92 59 49 108 66 61 127 49 34 83 37 29 66 9 8 17   1 1 266 228 494 

รวมระดับปริญญาตรีทวิภาค ปกติ 46 46 92 59 49 108 66 61 127 49 34 83 37 29 66 9 8 17   1 1 266 228 494 

รวมระดับปริญญาตรี 46 46 92 59 49 108 66 61 127 49 34 83 37 29 66 9 8 17   1 1 266 228 494 

รวมท้ังหมด 46 46 92 59 49 108 66 61 127 49 34 83 37 29 66 9 8 17   1 1 266 228 494 

                         

ข้อมูล ณ วันท่ี : 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10:53:59 น. 
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ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 
 

ล า

ดั

บ 

ปีที่เข้า

ศกึษา / 

กลุ่ม

สาขาวิชา 

จ า 

นว

น

รับ 

เข้า 

จ านว

น

นิสิต 

จ านวนิสิตท่ีจบภายในระยะเวลา 

จ านวนนิสิตท่ีไม่ศึกษาต่อในปีการศึกษา (Drop-Out) 

จ านวนนิสิต

ปัจจุบัน 

Drop

-Out 
หลักสูตร 4 ป ี หลักสูตร 5 ป ี หลักสูตร 6 ป ี

รวมท้ังหมด 
ก่อน

เข้า

ศกึษ

า 

น้อยกว่า 

4 ป ี
4 ป ี

4.5 ปี เป็น

ต้นไป 

น้อย

กว่า 5 

ปี 

5 ป ี
5.5 ปี เป็น

ต้นไป 

น้อย

กว่า 6 ป ี
6 ป ี

6.5 ปี 

เป็นต้น

ไป 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวมท้ังหมด 

  

จ า

นว

น 

ร้อ

ย

ละ 

จ าน

วน 
ร้อยละ 

จ าน

วน 
ร้อยละ 

จ า

นว

น 

ร้อ

ย

ละ 

จ าน

วน 
ร้อยละ 

จ าน

วน 

ร้อย

ละ 

จ า

นว

น 

ร้อ

ย

ละ 

จ า

นว

น 

ร้อ

ย

ละ 

จ า

นว

น 

ร้อ

ย

ละ 

จ าน

วน 

ร้อย

ละ 

จ าน

วน 

ร้อย

ละ 

จ าน

วน 
ร้อยละ 

จ าน

วน 

ร้อย

ละ 

จ าน

วน 

ร้อย

ละ 

จ าน

วน 

ร้อย

ละ 

จ าน

วน 

ร้อย

ละ 

จ าน

วน 
ร้อยละ 

จ าน

วน 
ร้อยละ 

ปีท่ีเข้าศกึษา 2559 [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์] 

1 

ดศ.บ. 

(ดุรยิาค

ศาสตร์

สากล) 10                      3  1 

14.29

%         4 

40.00

% 6 

60.00

% 

2 

ศป.บ. 

(ศิลปะการ

แสดง) 18                                            6   1 8.33%                 7 

38.89

% 11 

61.11

% 

3 

ศป.บ. 

(ศิลปะและ

การ

ออกแบบ) 51       9 

10.00

% 29 

32.22

%                         38 

42.22

% 4 

13.48

% 10 

20.00

%   1 

2.50

%%       15 27.78 39 

72.22

% 

4 

สถ.บ. 

(สถาปัตย 

กรรม

ภายใน) 15                      2            2 11.11% 16 

88.89

% 

5 

สถ.บ. 

(สถาปัตย 

กรรม

ศาสตร์) 23 1                 30 

49.18

% 4 

6.56

%             34 

55.74

% 1 

8.33

% 3 

13.64

%           4 17.39% 19 

82.61

% 

                                        

รวมทั้งหมด 116 1     9 

6.00

% 29 

19.33

%     30 

20.00

% 4 

2.67

%             72 

48.0

0% 16 

10.81

% 15 

11.54

% 1 

1.09

% 3      32 

23.53

% 91 

76.47

% 

 

 

    ข้อมูล ณ วันท่ี : 23 สิงหาคม 2560 เวลา 11:04:25น
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ตารางข้อมูลจ านวนนิสิต Drop-Out จ าแนกตามปีที่เข้าศึกษา 
 

ล าดับ หลักสูตร 

จ าน

วน

รับเข้

า 

จ านวน

นิสิต 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 

รวมตลอดหลักสูตร 

Drop-

Out 
Drop-Out ทั้งหมด 

ส าเร็จการศกึษา 

(ตามแผน) 

ส าเร็จการศกึษา 

(ลา่ช้า) 
นิสิตปัจจุบัน 

ก่อน

เข้า

ศึกษา 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop-

Out 
ร้อยละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปีที่เขา้ศึกษา 2555 [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร]์ 

1 

ดศ.บ. (ดุริยางค

ศาสตร์สากล) 0           1 100.00%             1 100.00%         0 0.00% 

2 

ศป.บ. 

(ศลิปะการแสดง) 0       1 100.00%                 1 100.00%         0 0.00% 

3 

ศป.บ. (ศลิปะและ

การออกแบบ) 89   12 13.48% 17 21.79% 12 19.67% 1 2.04% 1 2.56% 3 

20.00

% 46 51.11% 9 10.00% 29 32.22% 6 6.67% 

4 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 61 2 5 8.33% 5 9.09% 5 9.80% 2 4.35% 1 2.27% 1 7.69% 19 31.15% 30 49.18% 4 6.56% 8 13.11% 

สรุปปทีี่เขา้ศึกษา 2555 150 2 16 10.81% 23 17.16% 16 14.41% 3 3.16% 2 2.41% 4 

14.29

% 64 42.67% 39 26.00% 33 22.00% 14 9.33% 

ปีที่เขา้ศึกษา 2556 [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร]์ 

1 

ดศ.บ. (ดุริยางค

ศาสตร์สากล) 15 2 1 6.67% 2 12.50% 3 21.43% 0   1 14.29%     7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 

2 

ศป.บ. 

(ศลิปะการแสดง) 19   8 42.11% 2 15.38% 4 36.36%     1 14.29%     15 71.43%         6 28.57% 

3 

ศป.บ. (ศลิปะและ

การออกแบบ) 57   13 22.81% 25 56.82% 3 15.79% 1 6.25% 1 11.11%     43 75.44% 6 10.53% 4 7.02% 4 7.02% 

4 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 72   4 5.48% 13 18.84% 3 5.26% 4 7.41% 1 2.00%     25 33.78%         49 66.22% 

สรุปปทีี่เขา้ศึกษา 2556 163 2 25 15.34% 41 29.08% 13 12.87% 5 5.68% 4 5.48%     88 52.69% 10 5.99% 8 4.79% 61 36.53% 
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ล าดับ หลักสูตร 

จ าน

วน

รับเข้

า 

จ านวน

นิสิต 

Drop-

Out 

ก่อน

เข้า

ศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวมตลอดหลักสูตร 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop-

Out 
ร้อยละ 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop

-Out 
ร้อยละ Drop-Out ร้อยละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-Out ทั้งหมด 
ส าเร็จการศกึษา 

(ตามแผน) 

ส าเร็จการศกึษา 

(ลา่ช้า) 

นิสิตปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปีที่เขา้ศึกษา 2557 [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร]์ 

1 

ดศ.บ. (ดุริยางค

ศาสตร์สากล) 23   5 21.74% 1 5.56% 2 11.76%             8 34.78%         15 65.22% 

2 

ศป.บ. 

(ศลิปะการแสดง) 8 1 3 33.33% 3 50.00%                 6 66.67%         3 33.33% 

3 

ศป.บ. (ศลิปะและ

การออกแบบ) 50 1 10 20.00% 3 7.50% 3 8.11%             16 32.00%         34 68.00% 

4 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 32       3 9.38%                 3 9.38%         29 90.63% 

สรุปปทีี่เขา้ศึกษา 2557 113 2 17 15.04% 9 9.38% 5 5.75%             31 27.43%         82 72.57% 

ปีที่เขา้ศึกษา 2558 [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร]์ 

1 

ดศ.บ. (ดุริยางค

ศาสตร์สากล) 21   7 33.33% 1 6.67%                 8 36.36%         14 63.64% 

2 

ศป.บ. 

(ศลิปะการแสดง) 16   11 68.75% 1 20.00% 1 25.00%             13 81.25%         3 18.75% 

3 

ศป.บ. (ศลิปะและ

การออกแบบ) 63   18 27.27% 4 8.00% 3 6.52%             25 36.76%         43 63.24% 

4 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 8 1 1 6.67% 1 7.14%                 2 13.33%         13 86.67% 

5 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 59   5 8.33% 5 9.09%                 10 16.67%         50 83.33% 

สรุปปทีี่เขา้ศึกษา 2558 167 1 33 19.53% 12 8.63% 4 3.15%             49 28.49%         123 71.51% 
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ล าดับ หลักสูตร 

จ าน

วน

รับเข้

า 

จ านวน

นิสิต 

Drop-

Out 

ก่อน

เข้า

ศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวมตลอดหลักสูตร 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop-

Out 
ร้อยละ 

Drop

-Out 
ร้อยละ 

Drop

-Out 
ร้อยละ Drop-Out ร้อยละ 

Drop-

Out 

ร้อย

ละ 

Drop-Out ทั้งหมด 
ส าเร็จการศกึษา 

(ตามแผน) 

ส าเร็จการศกึษา 

(ลา่ช้า) 

นิสิตปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปีที่เขา้ศึกษา 2559 [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร]์ 

1 

ดศ.บ. (ดุริยางค

ศาสตร์สากล) 10   3 30.00% 1 14.29%                 4 40.00%         6 60.00% 

2 

ศป.บ. 

(ศลิปะการแสดง) 18   6 33.33% 1 8.33%                 7 38.89%         11 61.11% 

3 

ศป.บ. (ศลิปะและ

การออกแบบ) 51   4 5.77% 10 20.00% 1 2.50%              15 27.78%         39 72.22% 

4 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 14   2 14.29% 0                  2 11.11%         16 88.89% 

5 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 23 1 1 4.35% 3   13.64%                 4 17.39%         19 82.61% 

สรุปปทีี่เขา้ศึกษา 2559 116 1 15 13.04% 12 11.54%  1 1.10%              28 23.53%         91 76.47% 

ปีที่เขา้ศึกษา 2560 [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร]์ 

1 

ดศ.บ. (ดุริยางค

ศาสตร์สากล) 6  6.45%                        0 0.00%         6 100.00% 

2 

ศป.บ. 

(ศลิปะการแสดง) 14 15.05%  21.43%  3  21.43% 1                4 28.75%         10 71.43% 

3 

ศป.บ. (ศลิปะและ

การออกแบบ) 42 45.16     11.90%  5  11.90%  0               5 11.63%         38 88.37% 

4 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 11 11.83%    9.09%  1  9.09%                 1 9.09%         10 90.91% 

5 

สถ.บ. 

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 20 21.51%     5.00%  1  5.00%                 1 5.00%         19 95.00% 

สรุปปทีี่เขา้ศึกษา 2560 93 0  0  10.75%  10 10.75%                  11 11.70%         83 88.30% 

ข้อมูล ณ วันท่ี : 6 กันยายน 2560 เวลา 10:14:53 น. 
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C1.4 ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์  

โดยในทุกหลักสูตรมีอัตรานิสิตที่ไม่ศกึษาต่อจ านวนมากในช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยมีสาเหตุจาก

การพ้นสภาพจากการเรียนและและการย้ายสาขาเป็นสองล าดับแรก จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน

ของทุกหลักสูตร พบว่าปัญหาของการไมศ่กึษาต่อในปีการศกึษาที่ 1 และ 2 เกิดจากนิสิตไม่มคีวามถนัด

ทางวิชาชีพ มีความสนใจในวิชาชีพอื่น หรือเมื่อเรียนในช้ันปีที่ 2 ซึ่งมีรายวิชาแกนของหลักสูตรที่ท าให้

นิสิตสามารถมองภาพรวมของวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักสูตรในคณะเน้นการจัดการเรียนการ

สอนบนพื้นฐานของวิชาปฏิบัติ จึงมีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนวิชาชีพ ในขณะที่ช้ันปีที่สูงขึ้นมีอัตราการ

ไม่ศึกษาต่อที่ลดลง อย่างไรก็ตามนิสิตที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ยังมีอัตรานิสิตที่ไม่ศึกษาต่อ

ในปีที่ 1 และ 2 ใกล้เคียงกับนิสิตรับเข้าในปีการศึกษา 2559 ซึ่งคณะจ าต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อดูแนวโน้มในปีตอ่ๆไปและหารอืเพื่อหาแนวทางแก้ไขอันเนื่องจากเหตุปัจจัยอื่นๆ  

รายการหลักฐาน  

(C1.1) ระบบและกลไกการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

(C1.2) รายงานสรุปปรับปรุงเกณฑ์การรับเข้าศึกษาและโครงการรับตรง คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

(C1.3) รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

(C1.4) ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร ์ 

ผลการประเมินระดับคณะ  

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ / จ านวนหลักสูตรใน

คณะทั้งหมด  

คะแนนประเมินในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ  2  คะแนน  

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต ศลิปะการแสดง    2  คะแนน  

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล   2  คะแนน  

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   2  คะแนน  

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  2  คะแนน  

 

สรุปผลคะแนน (2+2+2+2+2) / 5 =      2  คะแนน  

สรุปภาพรวมของคณะเท่ากับ   2  คะแนน  

ผลการประเมินระดับคณะ  

ระดับคะแนน 2 
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C2 การได้งานท าของบัณฑติ หรอื การใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  

ผลการด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท ารายงานการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 แยกตามคณะและวิทยาลัย ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา  2559 ทั้งหมด 4 หลักสูตรคือ หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต 

ศลิปะการแสดง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งได้งานท ารอ้ยละ 90.91 ดังจะเห็นดังตารางที่แสดงรายละเอียด

ด้านล่าง 
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ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของบัณฑติที่มีงานท าและไม่มีงานท า 

 

หลักสูตร 

จ านวนที่

ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนผูต้อบ

แบบสอบถาม 
จ านวนที่ระบุว่ามีงานท า จ านวนที่ระบุ

ระยะเวลาการ

ได้งานท า 

บัณฑิตที่มีงานท านับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
ระยะเวลาได้

งานท าเฉลี่ย 

หมายเหตุ (จ านวนผูท้ี่ไม่

ระบุช่วงเวลาการได้งาน

ท า) จ านวน(1) ร้อยละ(1) จ านวน(2) ร้อยละ(2) 
<= 0.5 ปี  > 0.5 - 1 ปี > 1 ปี 

จ านวน(3) ร้อยละ(3) จ านวน(4) ร้อยละ(4) จ านวน(5) ร้อยละ(5) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ 

25 20 88.89 18 90.00 3 15 66.67 3 0.00 1 33.33 0.67 2 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะการแสดง 

8 8 100.00 8 100.00 3 5 62.50 3 18.75 0 18.75 0.58 0 

หลักสูตรดุริยางคศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค

ศาสตร์สากล 

15 15 100.00 15 100.00 2 5  5  0   5 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4 4 100.00 4 100.00 3 3  0  0   1 

  
52 47 93.24 45 95.00 2.5 28 63.16 3 15.79 4 21.05 Avg=0.63 13 
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สรุปโดยภาพรวมของจ านวนบัณฑิตที่จบการศกึษาในปี 2559-2560 ผลการได้งานท าอยู่ในระดับที่นา่

พอใจ และถือว่าอยู่ในเกณฑม์ากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนิสติที่จบการศกึษา ในระดับหลักสูตรยัง

ไม่ได้ท าการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชนค์วามรูใ้นการประกอบวิชาชีพ เพื่อการท างานที่ตรงตามหลักสูตร

ที่เรยีนจบซึ่งสามารถน ามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร คณะได้ท าการสัมภาษณ์บัณฑิตที่มงีานท า

และให้บัณฑิตสะท้อนการใชอ้งค์ความรูท้ี่เรยีนมาต่อการท างานและการได้งานท าบางสว่น จากที่

สัมภาษณ์พอจะสามารถสรุปได้วา่ นิสติได้น ากระบวนการคิด และทักษะ น าไปใช้กับการท างานใน

วิชาชีพ จากการตดิตามภาวการณม์ีงานท าของบัณฑิตใน 2 ปีที่ผา่นมา พบว่าบัณฑติที่มีงานท าได้รับ

เงินเดอืนเฉลี่ยที่ลดลงจากบัณฑติที่จบและมีงานท าในรุ่นปี 2559 ถึงรอ้ยละ 21 จากเดิมรุน่ปี 2558 ได้

เงินเดอืนเฉลี่ยอยู่ที ่20,120 บาท ส่วนรุน่ปี 2559 ได้เงนิเดือนเฉลี่ย 15,875 บาท การลดลงของ

เงินเดอืนยังไม่ได้มีการวิเคราะหถ์ึงสาเหตุที่ลดลง อย่างแนชั่ด รวมถึงการประกอบวิชาชีพระดับ

รายบุคคล แตม่ีจ านวนผู้มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑส์ าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และบังคับใช้ 1 ม.ค. 2557 

(ระดับปริญญาตรี 4 ปี 13,300-15,000) ถึงรอ้ยละ 72.22 จากจ านวนบัณฑติทั้งหมดที่ได้งานท า 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  

 

ระดับคะแนน 2 
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C3 คุณภาพบัณฑิต  

ผลการด าเนินงาน  

ทางคณะฯ มีการด าเนินการเตรยีมความพร้อม เพื่อจัดท าแบบสอบถามคุณภาพบัณฑติโดยผู้ใช้

บัณฑิต แก่ฝ่ายวิชาการทุกสาขาที่มีนิสิตที่ใกล้จะจบการศึกษา เพื่อติดตามภาวะ การมีงานท า และ 

คุณภาพของบัณฑิตที่สามารถน าแบบสอบถามมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตและ เพื่อน าไปจัด

การศกึษาของแต่ละหลักสูตรในปีการศกึษาต่อไป 

ขั้นตอนการจัดเก็บขอ้มูลคุณภาพบัณฑิตของคณะ 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  

 

ระดับคะแนน 2 
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C.4 ผลงานของผู้เรยีน 

ค าอธิบาย 

 การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความ

น่าเชื่อถือหรือ เป็นประโยชน์ การประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และ

ความสามารถในการใช้ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์

อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรอื Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ

การศกึษา 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

ทั้งหมด 5 สาขาวิชา 6 หลักสูตร คือ  

1. สาขาศิลปะและการออกแบบ 

1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัฒฑติสาขาออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ 

(หลักสูตร 4 ปี ก าหนดการเรยีนรายวิชา ศลิปนิพนธ์ 12 หนว่ยกิจ) 

1.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัฒฑติสาขาศลิปะและการออกแบบ  

(หลักสูตร 4 ปี ก าหนดการเรยีนรายวิชา ศลิปนิพนธ์ 12 หนว่ยกิจ) 

 2.  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัฒฑติ 

       (หลักสูตร 5 ปี ก าหนดการเรยีนรายวิชา ศลิปนิพนธ์ 9 หนว่ยกิจ) 

 3.  สาขาศิลปะการแสดง 

  3.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาศลิปะการแสดง 

      (หลักสูตร 4 ปี ในช้ันปีสุดท้ายก าหนดให้ผู้เรยีนสามารถเลือกเรียนรายวิชาใน 

รายวิชาใด วิชาหนึ่งเพื่อส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิจ คือ การฝึกงาน 

และสหกิจศึกษา)  

 4.  สาขาดุริยางคศาสตร์สากล 

  4.1 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัฒฑติสากลดุริยางคศาสตร์สากล 

     (หลักสูตร 4 ปี ในช้ันปีสุดท้ายก าหนดให้ผู้เรยีนสามารถเลือกเรียนรายวิชาใน 

รายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิจ คือ การฝึกงาน, การ

ค้นคว่าอิสระ และสหกิจศึกษา ) 
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 5. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน 

  5.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัฒฑติสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน 

  (หลักสูตร 5 ปี ก าหนดการเรียนรายวิชา ศลิปนิพนธ์ 9 หนว่ยกิจ)  

 4.1 การเผยแพร่ผลงานศิลปนพินธ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ยังไม่มีการเปิดให้บริการการศึกษาระดับ

ปริญญาโท จึงไม่มีผลงานตีพิมพ์ในวรสารทางวิชาการต่างๆ หากแต่การจบการศึกษาของนิสิตในทุก

สาขาวิชาภายในคระจะต้องมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลป

นิพนธ์ ในที่สาธารณะ โดยแต่ละสาขาวิชาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ผลงานนิทรรศการ

ศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกาเป็นอย่างมาก และมีแนวทางในการน าเสนอผลงานให้ออกสู่สาธารณะ

มากอย่างที่สุด โดยแต่ละสาขาวิชาได้ก าหนดแนวทางการนพเสนอผลงานเพื่อสร้างมาตรฐานดังนี้ 

  สาขาศิลปะและการออกแบบ จัดให้มีการสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์ โดยคณาจารย์ทั้งสาขาวิชา

จ านวน 11 คน  และเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพผลงานจากกรรมการ

ภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฎิบัติในการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ 

กรณีศึกษาในการประเมินผลงานผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้มีกรรมการประเมิน

ศิลปะนิพนธ์ของผู้เรียนจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ท่าน และคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศน์ศาสตร์ 2 ท่าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงคุณภาพผลงาน แล้วจึงจัดแสดง

นิทรรศการในพื้นที่จังหวัดล าปาง คือ หอศิลป์ล าปาง ณ ตลาดกองต้า, วัดเกาะวารุการาม, วัดปงสนุก

,และบ้านบริบูรณ์ ท าให้เกิดการเปิดกว้าง และขยายกลุ่มผู้เข้าชมมากยิ่งขึ้นไม่จ ากัดให้ผลงานศิลปะอยู่

เพียงในหอศิลป์ และเป็นแนวทางในการน าผลงานออกสู่สาธารณะชน มากกว่าให้ผู้ชมเข้ามาชมงาน

ศลิปะ 

ภาพโปสเตอร์โครงการศลิปะนิพนธ์ ของนิสิตชัน้ปสีุดท้ายสาขาศลิปะและการออกแบบปีการศกึษา 2560 
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 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ในรูปแบบกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน คือการจัดให้มผีูท้รงคุณวุฒิ

ตรวจประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิคือ คุณชาติชาย อัศวสุขี เจ้าของ AMA Design 

Studio Co., Ltd. ผู้ออกแบบออกท็อปพลาซ่า จังหวัดพะเยา พะเยาด้วย  และข้อบังคับในการส าเร็จ

การศึกษาจะต้องมีการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบศิลปะนิพนธ์ด้วยการน าผลงานออกไปจัดแสดง

เผยแพร่ต่อชุมชน โดยในปีการศึกษา 2560  ได้จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ณ ห้างเซ็นทรัล

พลาซ่าเชียงราย ท าให้ผู้คนสนใจและเข้าถึงผลงานได้มากยิ่งขึน้ จากท าเลการเลือกพื้นที่ที่ผู้มสี่วนด้ส่วน

เสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และะความเป็นไปได้ในการจ้าง

งานการการเห็นผลงานและความสามารถของนิสติในนิทรรศการ 

 

ภาพบรรยากาศนิทรรสการโครงการศลิปนพินธ์ ของนิสิตชั้นปีสดุทา้ยสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ปกีารศึกษา 2560 

 

สาขาศิลปะการแสดง ถึงแม้ว่านิสิตจะต้องเลือกเรียนวิชาสุดท้ายคือวิชาฝึกงาน แต่โครงสร้าง

หลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการการน าเสนอผลงานชุดการแสดงในรูปแบบ

ศิลปนิพนธ์เช่นเดียวกัน ด้วยการจัดแสดงชุดการแสดงที่ของตนเอง ทั้งการสร้างสรรค์ และการบริหาร

จัดการการแสดงทั้งหมด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการท างานทุกส่วนในวิชาชีพ

ศลิปะการแสดง โดยฝึกปฏิบัติการจัดแสดงใหส้มจริงมากที่สุด และตรวจประเมนิด้วยผูท้รงคุณวุฒิ เชน่ 

นายกเทศมนตรีและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มอีัตราการจา้งงานและการร่วมมือคอืเทศบาลพะเยา 

 จาก3กรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า คุณภาพของผู้เรียนแม้ว่าจะอยู่ในระดับปริญญาตรี แต่ในระบบ

การเรียนการสอนได้ให้ความส าคัญในคุณภาพของผลส าเร็จการศึกาเป็นอย่างมากด้วยการการันตี 

และประเมินคุณภาพด้วยผูท้รงคุณวุฒิ อันมปีระโยชน์ต่อนิสิตในด้านการได้รับการเสนอแนะที่เปิดกว้าง 

หลากหลาย และเป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงานท างานร่วมกับผู้อื่นเมื่อ

จบการศกึษา 
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4.2 รางวัลและการเข้าร่วมการประกวด 

 แม้ว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จะมีความหลางหลายในศาสตร์และ

ศิลป์ภายในคณะ หากแต่ทุกสาขาวิชาได้ให้ความส าคัญในการผลักดันนิสิตได้แสดงความสามารถใน

การร่วมกิจกรรมโครงงานนิสิตในทุกสาขาวิชาเต็มจ านวนโควต้าที่ได้รับจากกองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศกึษา และได้ตพีิมพ์บทคัดย่อ ได้แก่ 

 โครงการที่ได้รับรางวัลจากโครงงานนิสติคือ 

โครงงาน รางวัล จารย์ที่ปรึกษา 

“โรงพยาบาลจิตเวชจังหวัดราชบุรี” 

นางสาวจตุพร  จันทน์เทศ 

รางวันชนะเลิศ อาจารย์วณิชญา ถนอมพลกรัง 

“โรงพยาบาลแม่และเด็ก 200เตียง จังหวัด

ชลบุร”ีนางสาวกชกร  สิทธิวงศ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ 

อาจารย์พันธพัฒน์ บุญมา 

 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการออกแบบแฟช่ันเครื่องแต่งกายจากผ้าทอ โครงการ “เส้น

ไหม ใยฝา้ย” ถักทอสายใยต านานแห่งผืนผ้าสืบสานมรดกภูมปิัญญาล้านนาตะวันออก ในสี่กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2  โดยมีนสิิตที่เข้ารอบแสดงผลงานแฟช่ันโชว์ จ านวน 3 คน คอื 

  

1. นายอดิเทพ สุกรพิชัย “ชุดความงดงามของไทลือ้ ”เข้ารอบ 20 ผลงาน ในจังหวัดพะเยา 
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2. นายภานุชา  แสงจันทร์ “ชุดไทลือ้ขาร็อค”เข้ารอบ 20 ผลงาน ในจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทวีวุฒิ  มียันต ์ “ชุดไทลือ้ปะติดปะตอ่”เข้ารอบ 20 ผลงาน ในจังหวัดเชียงราย  

ผลการประเมินระดับคณะ  

 

ระดับคะแนน 3 
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C5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

ผลการดาเนินงาน  

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา คณะมีอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการจัดการเรียน

การสอนจากการมจี านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร 

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค

ศาสตร์สากล และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ตลอดจน

บุคลากรที่มอียู่มีคุณวุฒหิรอืความเช่ียวชาญไม่ครอบคลุมกับรายวิชาที่เปิดสอนตามโครงสร้างหลักสูตร 

ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  

คณะได้ด าเนินการวางแผนขออนุมัตกิรอบอัตราก าลังเพิ่มเติม มีระบบและกลไกในการคัดเลือก

บุคลากรสายวิชาการ โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้

ได้รับการบรรจุอัตราก าลังใหม่ใหเ้พียงพอต่อจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีการก าหนดคุณสมบัติใน

การสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของหลักสูตร และมี

คุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาชีพก าหนดเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ แตเ่นื่องจากในรอบปีที่ผา่นมา 

เมื่อมีการประกาศรับสมัคร พบว่าผูส้มัครมีคุณสมบัติเช่ียวชาญตามที่สาขาวิชาต้องการ แตไ่ม่มผีลการ

สอบภาษาอังกฤษและคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนได้รับการบรรจุอัตราก าลังเพิ่มและทดแทนในหลักสูตรหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา และในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะการแสดง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ไม่สามารถหา

บุคลากรมาบรรจุได้ ท าให้การบรรจุอัตราก าลังไม่ครบจ านวนตามประกาศ  คณะจึงต้องจัดสรร

งบประมาณผ่านที่ประชุมกรรมการคณะในการจ้างอาจารย์พิเศษเพิ่มเติมตามอัตราที่พึงมีและวิชาที่

ขาดแคลนผูเ้ชี่ยวชาญในการสอนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้ 

ทางด้านภาระการสอน คณะได้มอบหมายให้หลักสูตรเป็นผู้จัดการแบ่งภาระการสอน โดย

จัดสรรตามความเช่ียวชาญและความสนใจทางดา้นวิชาการของอาจารย์ ประกอบกับอัตราส่วนระหว่าง

อาจารย์และนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาดังกล่าว เช่นในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม ควบคุมจัดสรรอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่ลงทะเบียนเป็น 1 ต่อ 8 แต่ไม่เกิน 1 ต่อ 12 

ในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1-6 และควบคุมคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นไปตามที่

สภาวิชาชีพก าหนด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลภาระการสอนของอาจารย์ประจ า แสดงถึงการ

แบ่งภาระงานที่ไม่สมดุลอันเนื่องจากความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของรายวิชา ท าให้อาจารย์บางท่านมี

ภาระการสอนที่มากเกินไป ดังเช่นในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง 
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ระบบและกลไกในการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ 
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ตารางข้อมูลคณาจารย์ ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 

 
ประเภท 

 
ชาย 

 
หญงิ 

รวม จ านวนอาจารย ์ทีม่ ีวุฒ ิ

ปร ิญญาเอก 

จ านวนอาจารย ์ที่ไม ่ม ี 

วุฒ ิปร ิญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 

ศาสตราจารย ์ - - - - - - 

รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 0 1  1 0 

อาจารย ์ 6 4 11  2 8 

อาจารย ์ Part-Time - - - - - - 

ผู้มีความรู้ความสามารถ

พเิศษ 

1 0 1  0 1 

อาจารย ์พ ิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

3 0 3 0.025 - 3 

รวม 11 4 16  3 12 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 
ประเภท 

 
ชาย 

 
หญงิ 

รวม จ านวนอาจารย ์ทีม่ ีวุฒ ิ

ปร ิญญาเอก 

จ านวนอาจารย ์ที่ไม ่ม ี 

วุฒ ิปร ิญญาเอก จ านวน (ราย) FTES 

ศาสตราจารย ์ - - - - - - 

รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - 

อาจารย ์ 3 2 5  0 5 

อาจารย ์ Part-Time - - - - - - 

อาจารย ์พ ิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

1 1 2 0.015 0 2 

รวม 4 3 7  0 7 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

ประเภท ชาย หญงิ รวม จ านวนอาจารย ์ที ่
ม ีว ุฒิปร ิญญา 

เอก 

จ านอาจารย ์ 
ที่ไม ่ม ีว ุฒิ 

ปร ิญญาเอก 

ระดับใบประกอบวิชาช ีพ 
สถาปน ิก 

จ านวน 
(ราย) 

FTE ภาคี สามญั วุฒิ 

ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 

รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 

อาจารย ์ 2 3 5 1.562 - 5 4 1 - 

อาจารย ์ Part-Time - - - - - - - - - 

อาจารย ์พ ิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

1 - 1 0.075 - 1 - - - 

รวม 3 3 6 1.637 - 6 3 1 - 

 

 
ประเภท 

 
ชาย 

 
หญงิ 

 

รวม 
 
จ านวนอาจารย ์ที ่

ม ีว ุฒิปร ิญญา 

เอก 

 
จ านวนอาจารย ์ 

ที่ไม ่ม ีว ุฒิ 

ปร ิญญาเอก 

ระดับใบประกอบวิชาช ีพ 
สถาปน ิก 

จ านวน 
(ราย) 

 

FTE 
 

ภาคี 
 

สามญั 
 

วุฒิ 

ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 

รองศาสตราจารย ์ 1 - 1  1 - 1 - - 

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 

อาจารย ์ 6 6 12  0 12 12 - - 

อาจารย ์ Part-Time - - - - - 1 - - - 

ผู้มีความรู้ความสามารถ

พเิศษ 

1 - 1  0 1 1 - - 

อาจารย ์พ ิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

6 0 6 0.21 0 6 6 - - 

รวม 14 6 20  1 20 20 - - 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล  
 

 
ประเภท 

 
ชาย 

 
หญงิ 

รวม จ านวนอาจารย ์ทีม่ ีวุฒ ิ

ปร ิญญาเอก 

จ านวนอาจารย ์ที่ไม ่ม ี 

วุฒ ิปร ิญญาเอก จ านวน (ราย) FTES 

ศาสตราจารย ์ - - - - - - 

รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 

ผ ู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - 

อาจารย ์ 5 - 5 2.737 - 5 

อาจารย ์ Part-Time - - - - - - 

อาจารย ์พ ิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 

4 1 5 0.048 - 5 

(ผศ. 1 ท่าน) 

รวม 9 1 10  - 10 

** ไมร่วมรายวิชาศกึษาทัว่ไป 

ทั้งนี้ คณะมีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพ และมี

การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะ(พ.ศ.2558-พ.ศ.2561) คณะได้จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนคณาจารย์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อใช้ในการเดินทาง 

และ/หรือ ลงทะเบียนสมัครอบรม ประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์

เฉพาะทางของแตล่ะหลักสูตร ตลอดจนมนีโยบายและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนผ่านโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ข. โดยเปิดโอกาสให้สาขาวิชาด าเนิน

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  โดย

สามารถบรรลุตัวบ่งช้ีได้ตามแผนของคณะที่ตัง้ไว้  

ในระยะยาว คณะมนีโยบายและวางแผนก าหนดค่าเป้าหมายทางด้านคุณสมบัติของอาจารย์ทั้ง

ในระดับคณะ และในระดับหลักสูตร โดยในระดับหลักสูตรผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมายังไม่สามารถ

ท าได้ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากอาจารย์มีจ านวนไม่เพียงพอยังท าใหม้ีภาระการสอนที่มากซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและการท าผลงานทางวิชาการ  แต่ในภาพรวม

ของคณะปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งหมด 5 ท่านที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมี 2 ท่านที่ศึกษาต่อ

โดยไม่ลางาน ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะมกีารวางแผนและกระตุน้บุคลากรในการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนงานวิจัยและการประกันคุณภาพของคณะด าเนินการตามแผนงาน 

โดยมีการติดตามและกระตุ้นให้อาจารย์ได้วางแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการท างาน
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วิจัยและสร้างสรรค์ จากปีที่บรรจุ จนถึงปีที่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้กับอาจารย์ในการท างานวิจัย บทความ และการประเมินการสอนตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในแผนงาน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ เรื่อง “การขอต าแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

คณบดีวิทยาลัยการศกึษา, การบรรยายหัวข้อ “ปฏิบัติและกระบวนการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ” 

โดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ และการบรรยายหัวข้อ “ด้านการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการและการสร้างสรรค์อันเป็นส่วนส าคัญในการขอต าแหน่งทางวิชาการ” โดยนาย

ช านาญ แสงแก้ว ผูอ้ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพ 
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แผนการเตรยีมการขอต าแหน่งทางวชิาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รุ่นที่1)  

ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุก่อนปี 2555 

 

ที ่
  

ชื่อ - นามสกลุ 

  

ต าแหน่ง 

  

วันบรรจุ 

  

สาขา 

  

คุณวุฒิการศกึษา วันทีส่ามารถ

ลาศึกษาต่อ 

  

วันทีส่ามารถ

ยื่นขอต าแหน่ง 

หมายเหต ุ

  

วุฒิป.

เอก 

วุฒิป.

โท 

วุฒิป.

ตรี 

1 นายธงไทย   วงศ์วิชัย อาจารย์ 1 ก.ย. 51 ศ.อ. √ √ √ 1 ก.ย 54 1 ก.ย.56  ปกติ 

2 นายปวนิท์   ระมิงค์วงศ ์ อาจารย์ 1 ก.พ. 54 ศ.อ. - √ √ 1 ก.พ 57 1 ก.พ 59 ปกติ 

3 น.ส.ภัคธมิา  วรศริิ อาจารย์ 3 ต.ค. 54 ส.ถ. - √ √ 3 ต.ค. 57 3 ต.ค. 59 ปกติ 

4 น.ส.สาวติรี  นุกุล อาจารย์ 3 ต.ค. 54 ส.ถ. - √ √ 3 ต.ค. 57 3 ต.ค. 59 ปกติ 

5 นายปณิธาน   ประมูล อาจารย์ 2 พ.ค. 54 ส.ถ. - √ √ 2 พ.ค. 57 2 พ.ค. 59 ปกติ 

6 นายศราวุธ   จันทรข า อาจารย์ 17 มิ.ย. 52 ศ.ก - √ √ 17 ม.ิย 55 17 ม.ิย 57 อยู่ระหว่างกระบวนการ การ

ขอต าแหนง่ 

7 นายสันติ   ศริิคชพันธ์ุ อาจารย์ 15 มิ.ย. 42 ด.ส. - √ √ 15 ม.ิย 45 15 ม.ิย 47 อายุเกิน 45 ปี 

8 นายนคร   ค ารอ้ง อาจารย์ 8 ต.ค. 47 ด.ส. - √ √ 8 ต.ค. 49 8 ต.ค. 51 อายุเกิน 45 ปี 
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ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนคณะใช้ระบบกลางของสถาบัน  โดยมีการจัดการ

ประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาแบบออนไลน์ 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา และคณะได้มอบหมาย

ให้หลักสูตรด าเนินการวิพากษ์ผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  โดยผ่านการประชุมร่วมกันของ

คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรและกรรมการภายนอกหลักสูตร เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  

รายการหลักฐาน  

C5.1 ประกาศรับสมัครบุคคลสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

C5.2 รายงานการจา้งอาจารย์พิเศษและวทิยากร  

C5.3 ข้อมูลภาระการสอนของอาจารย์ประจ า อาจารย์ part-time และวิทยากร  

C5.4 แผนกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรม

ศาสตร ์(พ.ศ.2558-2561)  

C5.5 รายงานการใชง้บประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2560  

C5.6 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบัญฑิต ข.  

C5.7 แผนกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรม

ศาสตร ์(พ.ศ.2558-2561)  

C5.8 ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรม

ศาสตร ์ 

C5.9 รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อใน ปี 2556-2560  

C5.10 รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ส่วนงานวิจัยและการประกันคุณภาพ ปี

การศกึษา 2560  

C5.11 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  

 

ระดับคะแนน 3 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจ าและนักวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการก่อตั้งขึ้นมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2553 รวมระยะเวลา 8 ปี จนถึงปัจจุบัน คณะฯได้ด าเนินการเปิดให้บริการการเรียนในระดับปริญญา

ตรีจ านวน 5 หลักสูตร คือ ศิลปะและการออกแบบ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปะการแสดง, ดุริยางค์

ศาสตร์สากล และสถาปัตยกรรมภายใน 

โดยทุกหลักสูตรดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนด้านการ

ออกแบบ และสร้างสรรค์ ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ และรับรู้ผ่านสุนทรียะของแต่ละศาสตร์ ปัจจุบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีบุคลากรทั้สายวิชาการรวมทั้งสิน้ 45 คน (ลาศึกษา

ตอ่ 3 คน)  มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และอยู่ระหว่างการพจิารณาต าแหนง่ทางวิชาการ ดังนี้ 

6.1 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการจ านวน 3 คน  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์ 

2.  รองศาสตราจารย์ นุชนาฎ ดีเจรญิ ด ารงต าแหน่งผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษสาขาศลิปะการแสดง 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ 

6.2 อยู่ระหว่างการรอพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน คอื 

1. ดร. ศุลีพร  ค าชมพู สาขาศลิปะและการออกแบบ   

2. อาจารย์ นิลุบล  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  

3. อาจารย์อารยา สาขาศลิปะและการออกแบบ  

 

นอกจากนี้ฝา่ยงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษาได้วเิคราะห์ประเด็นปัญหาที่มีผลต่อการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ และได้ออกแบบแนวทางการบริหารงานเพื่อให้เกิดการขอทุน

สนับสนุนงานวิจัยจนน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ รายประเด็นคือ 

 ประเด็นท่ี 1 การกระจายโอกาสในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยใหม้ั่วถึงในทุกสาขาวิชา  

โดยผู้บริหาร “ไม่ใช้โอกาสในความเป็นผู้บรหิารในการหาประโยชน์หรอืหาทุนสนับสนุนงานวิจัย

ส่วนตน” เนื่องจากผู้บริหารจะเป็นส่วนแรกที่ได้รับข่าวสาร จึงมคีวามส าคัญในการวิเคราะห์ ประ

ชาสมัพันธ์ และแนะน านักวิจัยที่เหมาะกับแนวทางของทุนในแต่ละประเภท  “Put The Right Man On 

The Right Job” ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นีค้ณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรม

ศาสตร์จะมีการท างานวิจัยครบ 100 %  
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ประเด็นที่ 2 การสร้างระบบการบริหารงานวิจัยให้เสถียรและพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัย(เจ้าหน้าที่

ฝ่ายวิจัย)ที่มีคุณภาพ และผลักดันให้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน เนื่องจากค่าตอบแทนจาก

งบประมาณรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท าให้ผู้ช่วยนักวิจัยที่

ได้รับการฝึกปฏิบัติงานจนมีความเข้าในในระบบและท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเสี่ยงต่อการย้าย

งาน และเพื่อวามต่อเนื่องของการบริหารงานด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ที่ไม่ขาดช่วงหากมีการ

เปลี่ยนแปลงผูบ้ริหาร 

 ประเด็นท่ี 3 แผนงานการทางพัฒนาอาจารย์ในปีงบประมาณ 2562 จากการวิเคราะหก์ารใช้

งบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับจัดสรรเพียง 22,500 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการผลักดัน

นักวิจัยด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ  โดยเสนอของบประมาณ 80,000   บาท โดยเสนอแนวทาง

โครงการพัฒนานักวิจัยดังนี้ 

โครงการพี่เลี้ยงการเขียนบทความวิจัย งบประมาณ 8,000 บาท รวม 5 สาขาวิชา รวมงบประมาณ 

40,000 บาท โดยคาดหวังให้ได้ผลงานทางวิชาการที่ได้คุณภาพอย่างต่ า สาขาละ 2 บทความ  

การตพีิมพ์บทความลงในวารสารเครือข่าย MOU งบประมาณ 4,000 รวม 5 สาขาวิชา รวม

งบประมาณ 20,000  บาท โดยคาดหวังให้มีบทความที่ได้รับการตพีิมพ์อย่างต่ า สาขาละ 2 บทความ 

นิทรรศการ และ/หรอืการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้าสรรค์ในที่ประชุมวิชาการ หรอืการจัด

นิทรรศการเครือข่าย MOU เฉลี่ยสาขาละ 4,000 บาท รวม 5 สาขาวิชา รวมงบประมาณ 20,000 บาท 

 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  
 

 

ระดับคะแนน 3 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

รวมผลคะแนนจากทุกหลักสูตร 

หลักสูตร คะแนน 

ศลิปะและการออกแบบ 3 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 

ศลิปะการแสดง 3 

ดุริยางค์ศาสตร์สากล 3 

สถาปัตยกรรมภายใน 2.5 

รวม 2.9 

 

ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑอ์งค์ประกอบที่ 1 ของคณะ = (5/5) x 100 = ร้อยละ 100 

 

7.1 การบรหิารจัดการหลักสูตร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกในการก ากับดูแลมาตรฐาน

หลักสูตรตามแนวทางของการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานกรรมการการอุดมศึกษา  

(ส.ก.อ.) ทางดา้นการบริหารจัดการได้มีการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรูใ้นคณะ และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกคณะ  มีการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรเพื่อติดตาม

ผลส าเร็จการศึกษาของนิสิตแต่ละรุ่นในแต่ละช้ันปี รวมถึงข้อมูลจ านวนนิสิตที่ลาออกกลางคัน ซึ่ง

สามารถน าไปบริหารจัดการลดจ านวนลงให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯ  คณะฯ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

         มีคณะท างานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา  2557(AUN QA) 

ทางด้านกระบวนการประเมินผลนั้นมีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลัก  PCDA ทั้งในระดับ

กิจกรรม โครงการ และแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้และการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

         คณะฯมีระบบในการตดิตามและบริหารจัดการหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน หลักสูตร

ที่เกี่ยวข้องดังนี้คอื 

1. การจัดการประชุมเฉพาะส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการด าเนินงาน

ในระบบ TQF (C7.1) 
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2. การจัดการอบรมเพื่อสง่เสริมความรูค้วามเข้าใจด้านการประกันคุฯภาพการศกึษาระดับ 

หลักสูตร  

 3. การผลักดันให้ ทุกหลักสูตรได้ทดลอง รับการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

โดยกรรมการที่มรีายชื่อตามประกาศของ ทปอ. ตลอดระยะเวลา 4 ปี  

และในปีการศึกษาได้มรการร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ MOU อันประกอบไปด้วย คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะส

ถาปัตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะศิลปกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,ล้านนา และคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับพะเยา 

 

การประชุม MOU ณ คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 21-12 มิถุนายน  2561 

 

 ในการประชุมครั้งนี้ ได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน โดยการแบ่งกลุ่ม 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพก   

ประเด็นปัญหาการบรรจุอาจารย์ยาก เนื่องจากผู้เข้าสมัครไม่มผีลสอบภาษาอังกฤษ  

1. แนวทางปฏิบัติที่ดีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ การต่อสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการขอบรรจุอาจารย์โดยยกเว้นผลภาษาอักฤษ ท าให้มีจ านวนอาจารย์ครบ

ตามเกณฑ ืและได้ผู้เช่ียมชาญเฉพาะทาง แล้วจึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษในภายหลัง 
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2. การหารายได้ แนวทางปฏิบัติที่ดีจากคณะวิจติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเปิดหอ

ภาพถ่าย และการบริการวิชาการ ที่สามารถขายภาพถ่ายผลงานนิสติและอาจารย์ และการเปิดให้เช้าพ

ท้นที่หอศิลป์เพื่อจัดแสดงผลงาน  

   3. การหารายได้ด้วยการเปิดรายวิชาเลือกในช่วงเทอม summer แล้วจึงแบ่งเงินพิเศษส่วนหนึ่ง

ที่ได้รับจากการสอนมาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมในสาขาวิชา 

   4. เครือขา่ววารสาร จากสถาบัน MOU  

 

7.2 การได้รับยกย่องให้เป็นคณะที่เป็นผู้ให้แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

 จากการประชุมสถาบันเครือข่าย MOU และการน าเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละสถาบัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการยกย่องให้เป็นคณะที่มีการผลักดันให้

คณาจารย์เข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกามากที่สุด จากการกระตุ้นให้แต่ละสาขาได้รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN ตลอด 4 ปี ท าให้คณาจารย์เข้าถึงและเข้าใจจน

เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กลมกลืน และส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีแนวทางมากยิ่งขึ้น 

และการออกแบบรูปแบการประเมินการท างานของพนักงานสายสนับสนุนด้วยรูปแบบคิวอาร์โคท 

เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็นไปตามจริงมากที่สุด 

 

 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  

 

     ระดับคะแนน 3 
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C8  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย    

ผลการด าเนินงาน 

             คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นตาม 

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  

พ.ศ. 2553” (C8.1.1) โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการด าเนินงานโดยด าเนินการเลือกตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะขึน้ใหมใ่ห้มีคระกรรมการประจ าส่วนงานเป็นไปตามข้อบังคับและ “ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องข้อก าหนดขั้นตอนวิธีการ    วัน   เวลา สถานที่ และวิธีการลงคะแนนในการ

เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  มหาวิทยาลัยพะเยา” (C8.1.2)    โดย

คณะกรรมการประจ าคณะเดิม มีวาระตั้งแต่วันที่  21  กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 

(C8.1.3)  และกรรมการประจ าคณะชุดใหม่  ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน 

(C8.1.4)  การด าเนินงานของกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาจากประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 

1.กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พระราชบัญญัติ      

 คณะกรรมการประจ าคณะ  ได้ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแตง่ตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  หมวดที่ 3 ข้อ 7  

(C8.1.1) กล่าวคือ  ก าหนดยุทธศาสตร ์  ทิศทาง และนโยบายการบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานต่างๆดังนี ้ งานนโยบายและแผนกลยุทธิ์ งานบริหารบุคคล  งาน

งบประมาณ  งานกฎ  ระเบียบ   งานความเสี่ยง  งานควบคุมมาตรฐานการศกึษาและการเสนอหลักสูตร 

โดยมีการด าเนินการประชุมคณะทุก 1 เดือน  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  มีหนังสือเชิญประชุม  วาระการ

ประชุม รวมทั้งเอกสารการประชุมหรอืไฟล์เอกสารและมีการสรุปวาระการประชุมทุกครั้ง  กล่าวโดย

สรุป กรรมการประจ าคณะมีบทบาทหลักอยู่ 2 บทบาทคือ 1 บทบาทในการกากับดูแลกิจการใหป้ฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และ 2 บทบาทในการสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับ

คณะ   

 

2.กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  

คณะกรรมการประจ าคณะได้มีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย   นโยบาย 

ข้อบังคับต่างๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร    ทั้งนี้การด าเนินงานมีส่วนต้องปรับปรุง คือ 

การสร้างความมีส่วนร่วมของกรรมการทุกคน  ก าหนดให้การประชุมมีขึ้นในทุกๆเดือนและมีวันเวลาใน
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การจัดการประชุมที่แน่ชัด และเปิดเผยผลการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อคณะ

คณะกรรมการประจ าคณะ ในการพิจารณาวาระต่างๆใหด้ียิ่งขึน้   

   

3.สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการประจ าคณะ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของคณะ  ทั้งนี้จะด าเนินการ

เพิ่มเติมในส่วนของการเผยแพร่ และรวบรวมกฎ ระเบียบของคณะ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารคณะ   

และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน    

 

4.กรรมการประจ าคณะก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  คณะกรรมการประจ าคณะ เข้าประชุมมากว่า 80% 

และมีการประชุมตามกรอบเวลา ทุก 1 เดือน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมีการประชุมเรื่อง

ของความเสี่ยงขอคณะเพื่อจัดการบริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  การด าเนินการด้าน

การเงิน หรือด้านการบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะทุกครั้ง โดยมีการเตรยีมข้อมูลเพื่อให้กรรมการพิจารณา โดยการรักษา

ผลประโยชน์ของคณะเป็นที่ตัง้    

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) คณะกรรมการประจ าคณะ ด าเนินงานภายใต้กฎ

กติกาที่วางไว้   

- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)กรรมการบริหาร ติดตามผลการด าเนินงานของ

คณะ ด้วยการน าเข้าวาระการประชุม เชน่ พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธิ์ แผนปฏิบัติการ 

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เป็นต้น  ทั้งนี้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการทุกครั้ง   รวมทั้งมีการเผยแพร่วาระการประชุมบนเว็บไซด์คณะ  และสื่อออนไลน์ที่มี

กลุ่มร่วมกันของคณะ รวมทั้งมกีรรมการควบคุมภายในเข้าตรวจสอบทุกปี 

 

5.กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   

5.1หลักประสิทธิผลมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผลกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติ

การ                        

5.2หลักประสิทธิภาพ มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนด้านการเงนิและงบประมาณ ใน

แตล่ะสว่นงาน ทั้งนี ้จะพัฒนาการตดิตามให้ครอบคลุมในส่วนของสาขาวิชาด้วย                                                                   

5.3หลักการตอบสนอง มีการส ารวจความพึงพอใจของนสิิต (รอผูใ้ช้บัณฑิต)                                           

5.4หลักภาระรับผิดชอบ มีการมอบหมายภาระงาน โดยก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง และแผนกล

ยุทธ์เพื่อการก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้                                                                   
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5.5หลักความโปร่งใส มีการด าเนินงานในรูปแบของคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการคณะ

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆที่เป็นเรื่องของการด าเนินงานของคณะ ทั้งนี้มีการสรุป

วาระการประชุมและเผยแพร่วาระการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานการด าเนินงาน                                                                                          

5.6หลักความมีส่วนร่วม มีการด าเนินงาน ด้วยการตั้งกรรมการในแต่ละส่วนงานดังนี้   

กรรมการบริหารคณะ กรรมการบริหารวิชาการ กรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 

กรรมการประกันคุณภาพ เป็นต้น โดยมีกรรมการจากทุกส่วนงานตั้งแต่ระดับสาขาวิชาจนถึงผู้บริหาร

ของคณะเป็นกรรมการ                                

5.7หลักการกระจายอ านาจ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ โดยมี

กรรมการจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วม  และสาขาวิชามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานตามกรอบ

มาตรฐานของคณะ โดยมีคณะกรรมการบริหารของแต่ละสาขาวิชา                                                                                                                         

5.8หลักนิติธรรม มีการบริหารงานต่างๆภายใต้ข้อก าหนดและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  เช่น 

การบริหารงานบุคคล ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 

เป็นต้น                                   

5.9หลักความเสมอภาค  การด าเนินงานต่างๆมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ การให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ จะมีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการเพื่อ

พิจารณา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของคณะและของมหาวิทยาลัย และมีผลบังคับ

ใช้หรอืปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมอย่างเคร่งครัด      

5.10หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการลงมติในวาระการประชุม  ในกรณีของการด าเนินการที่มีผลต่อผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียหลายฝา่ย จะมีการด าเนินงานเพื่อหาข้อสรุป ด้วยการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งเน้นฉันทามติ

ให้มากที่สุด       
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หัวข้อในการพิจารณา  ระดับความพึงพอใจ  

1.น านโยบายและข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏบัิติ  3.47 
2.จัดสรรงบประมาณเพ่ือการปฏบัิตงิานของหนว่ยงานยอ่ย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะ   

3.35 

3.พจิารณาผ่านร่างประกาศค าสั่ง  แตง่ตัง้ และพิจารณามตติา่งๆในประเด็นท่ีส าคัญ  3.35 

4.ก าหนดยุทธศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์   3.53 

5.มอบหมายงานและกระจายอ านาจการบริหารงานตรงตามความสามารถของบุคคล  3.35 

6.ให้การสนับสนุนทุกพันธกิจตามยุทธศาสตร์ของคณะ  3.53 

7.ปฏบัิตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะ  3.35 
8.น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน รวมท้ังด าเนนิการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  

3.53 

9.สื่อสาร ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางของคณะ ให้อาจารย์ในคณะได้เข้าใจอยา่ง

สม่ าเสมอและตอ่เนื่อง  

3.35 

10.ติดตามและก ากับดูแลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ  3.29 

11.ใชจ้่ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ  คุ้มคา่  ประหยัด  3.47 

12.น าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใขใ้นการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ  3.47 

13.บริหารความเสี่ยงท่ีช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาระดบัคณะหรอืสาขาวิชา  3.18 

14.มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในการแกไ้ขปัญหา  3.18 

15.จัดการข้อเรียกรอ้ง  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นอยา่งทันท่วงที  3.29 
16.ตรวจสอบสถานะทางการเงินและรายการทางการเงินใหผู้้เกี่ยวข้องรับทราบอยา่ง

สม่ าเสมอ  

3.35 

รวม  3.38 
  

ทั้งนีม้ีการน าผลประเมินน าเสนอต่อที่ประชุม  เพื่อกรรมการประจ าคณะทุกคนรับทราบ และ

เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป  ดังนี้ 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  

ระดับคะแนน 3 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน   

ผลการด าเนินงาน 

1.สมรรถนะคณบดี       

  สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตอบสนองข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบปี 2560 ได้

อย่างครบถ้วนจัดท าโครงสร้างการบริหารตามนิติบุคคล  มีการกระจาย อ านาจ ตามกลุ่มบริหารงาน 

ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ  ใช้ระบบงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนน า

ข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในการพัฒนางาน  ด้านผู้บริหาร และบุคลากร มีศักยภาพในการจัด

การศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ ส.ก.อ.  ส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางสาขาวิชาการสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถพิเศษ 

ในการจัดการเรยีนการสอน และการพัฒนาผูเ้รียน  

2.ประสิทธิผลการบรหิารหลักสูตร  

ได้ด าเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญา ด ารงชีวิตด้วยปัญญาเพื่อการสร้าง

สรรค์สังคม โดยเน้นให้น าเอาความรู้ด้านการคิดและการสร้างสรรค์ไปพัฒนาและบูรณาการกับการ

เรียนการสอน   ร่วมกับการจัดกิจกรรมทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน ภายใต้นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งเป็นการบูรณาการท างานเชงิพื้นที่เพื่อให้อาจารย์และนิสิต

ได้ลงสัมผัสพื้นที่และประเด็นปัญหาจริง เพื่อน ามาเป็นโจทย์และประเด็นในการศึกษาและแก้ปัญหาใน

พืน้ที่ร่วมกันระหว่างชุมชนและคณะฯ  

มีการควบคุมกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.และของสภาวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม   เพื่อควบคุมดูแลและควบคุมมาตรฐาน ตั้งแตก่ารด าเนินการหลักสูตร การเขียน มคอ. 

การประเมินการผลการเรียนการสอน การทวนสอบ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ

เรียนการสอน  

3 ประสิทธิผลของการของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 

(ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน)  

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หลักตามแผนกลยุทธ์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ

ด าเนินงานร่วมกันผ่านที่ประชุมคณะฯเพื่อจัดท าและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย

มหาวิทยาลัยมีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  มีการก าหนด

ผู้รับผิดชอบในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและ
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ด าเนนิงานด้านต่างๆ ตลอดจนมกีารเผยแพรแ่ผนกลยุทธ์คณะฯไปยังบุคลากรทุกระดับในหลายชอ่งทาง 

เช่น การร่วมกันจัดท าแผนฯ การแจ้งในที่ประชุมคณะฯ การส่งแผนกลยุทธ์รูปเล่มและทางสื่ อ

อิเลคทรอนิกส์ มีการประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของคณะฯ  

   การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์สรุปผลการด าเนินงาน รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2560 มีผลการด าเนินงานโครงการต่างๆและความส าเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่ได้ตั้งไว้ ดังนี้ (C8.2.1 )  

โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่ด าเนินการแลว้ (รอผลสรุปโครงการ ) 

4.การแสวงหารายได้  

อยู่ระหว่างการด าเนินการทางด้านงานจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

5.การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนอง  

        ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

              -การบรหิารยุทธศาสตร์  

การบริหารยุทธศาสตร์ ด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีการสรุปผลการ

ด าเนินงานของปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีการด าเนินการจัดประชุมแผนงานโดยบุคลากรทั้งคณะเข้าร่วม เพื่อ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้กรอบการ

ด าเนนิงานของแผนกลยุทธ์ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบการประเมินการ

ประกันคุณภาพแบบ cupt  โดยคณะได้การด าเนินงานปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5  ปี 2560-2562 

แล้วเสร็จเมื่อที่ 30 มิถุนายน 2560 และมีการด าเนินการจัดท าวงลอ้กลยุทธ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้

บุคลากรทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(C8.2.2)   

-การบรหิารความเสี่ยง  

มีการด าเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ด้วยการเลือกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ภายในคณะ สรุป 3 ประเด็น คือ เรื่อง อาคารสถานที่  อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ  และอัตราการ 

drop out ของนิสิตในคณะ  และติดตามการบริหารความเสี่ยง  สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ

ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่เป็นตามรอบการด าเนินงานที่ก ากับโดยมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง   

โดยการบริหารความเสี่ยงมีผลการด าเนินการความเสี่ยงลดลง จากการด าเนินงานในหนึ่งรอบ

ปีงบประมาณดังเอกสารแนบ (C8.2.3 )  
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-ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร  

ทางคณะ เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลในส่วนงานต่างๆ เป็นฐานข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาคณะฯ ด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ บุคลากร การเงนิ การจัดการเรียนการสอน และ

การจัดท าสื่อน าเสนอแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  ได้มีการด าเนินการจัดท าระบบสารทนเทศออนไลน์ของ

คณะ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการด าเนนิงานของคณะได้ 

-การจัดการความรู้ในคณะ  

ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ  มีการจัดโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในด้านงานแผนกลยุทธ์มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสร้ าง

ความรู้ความเข้าใจด้านแผนงานมากขึ้น  และการสนับสนุนให้อาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนเข้า

ร่วมอบรมประชุมเพื่อสรา้งความเข้าใจในการปฏิบัติงาน   

 

 

 

 ผลการประเมินระดับคณะ 

 

ระดับคะแนน 3 
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C2 ผลการบริหารและจัดการของผู้บรหิารคณะ/สถาบัน 

ผลการด าเนินการ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับ วิสัยทัศนข์องคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและ

พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว

บ่งชีแ้ละเป้าหมายของ แผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ  

การด าเนินการที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์ swot analysis (C9.1) แยกเป็นส่วนงานต่างๆ คือ ส่วนงาน

บริหาร   

ส่วนงานวิชาการ  ส่วนงานวิจัย   ส่วนงานกิจการนิสิต   ส่วนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ส่วนงานบริการวิชาการ โดยน ามาเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะ ร่วมกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  สรุปเป็นพันธกิจตา่งๆจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ   

1.กลุ่มการผลิตบัณฑิต  ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอนและ

พัฒนานิสติ ( มจี านวน  11 กลยุทธ์  23  ตัวบ่งชี ้)   

2.กลุ่มของเอกลักษณ์คณะ   ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ์ด้านการวิจัย  ( มี

จ านวน  4 กลยุทธ์  14  ตัวบ่งชี ้)  ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านบริการวิชาการ  ( มีจ านวน  4 กลยุทธ์  4  ตัวบ่งช้ี )  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ( มจี านวน  3 กลยุทธ์  3  ตัวบ่งชี ้)   

3.กลุ่มการบริหารและสิ่งสนับสนุน   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   ์ดา้นการบริหาร  ( มจี านวน  

3 กลยุทธ์  19  ตัวบ่งชี ้) 

โดยได้มกีารก าหนดวิสัยทัศน ์และเป้าหมายของแตล่ะสว่นงานดังนี้  
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แผนกลยุทธ์นี้น าไปสู่การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินควบคู่กับการวางแผน

ปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานเป็นผู้เสนอ  โครงการทั้งสิ้นจ านวน 11 โครงการ 

ตามแผนกลยุทธ์คณะ และตามกรอบการประเมนิคุณการการศกึษา cupt  โดยมีนโยบายด้วยการเงนิให้

มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน  และ การวิจัย การประกันคุณภาพและ 

การบริหารเป็นส่วนส าคัญล าดับถัดมา  โดยส่วนงานบริการวิชาการและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ให้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกคณะเป็นหลัก  รวมทั้งยังมุ่งเน้นให้สองส่วนงานนี้ มีส่วนในการจัดหา

รายได้ให้กับคณะ          

นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณ (C9.2) ยังได้ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด เรื่องการ

บริหารจัดการตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ cupt และสรุปผลการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา   โดย

มีการจัดสรรงบประมาณให้การบริหารงานส่วนกลางของคณะ และผลักดันให้เป็นไปตามพันธกิจต่างๆ 

รับผิดชอบโดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชา เพื่อ

บริหารและพัฒนาสาขาวิชาตามแนวทางการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (aun qa) โดยจัดสรร

งบประมาณจ านวนนิสิตในแต่ละสาขาวิชา  โดยสรุปการจัดสรรงบประมาณตามส่วนงานต่างๆดังนี้  
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(C9.3)ข้อมูลการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2557-2558 โดยผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

แผนกลยุทธ์ดังนี้ 

1.ประจ าปีงบประมาณ 2558  จ านวน 11  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็น  

100 %   และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ั้งหมด 30 ตัวบ่งชี ้ด าเนนิการบรรลุเป้าหมาย 30 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น 100 %      

2.ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน10  โครงการ (ในปัจจุบัน ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 

โครงการตามตัวก าหนดเวลา) ด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการ คิดเป็น  100 %   และมีจ านวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด 32 ตัวบ่งช้ี ด าเนนิการบรรลุเป้าหมาย  ตัวบ่งชี ้คิดเป็น 100 % 

 3.ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 12  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 2  โครงการ คิดเป็น  

20 %  รอสรุปโครงการตามระยะเวลา 10โครงการ และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ั้งหมด  32 ตัวบ่งชี ้

ด าเนนิการบรรลุเป้าหมาย  ตัวบ่งชี ้คิดเป็น 100 % 

นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการด าเนินการในที่ประชุมคณะ และน าข้อเสนอแนะต่างๆมา

พัฒนาปรับปรุงการด าเนนิงานต่อไป 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของโครงการและวงลอ้กลยุทธ์   
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2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร

สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของ การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาส

ในการแข่งขัน   

ปีงบประมาณ 2561 คณะมีการด าเนินงานวิเคราะห์สัดส่วนการใช้งบประมาณ และสรุป

งบประมาณของแต่ละสาขาวิชา โดยมีการน าผลการด าเนินงานประจ าปี สรุปผลในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การจัดสรรงบประมาณปีตอ่ไป (C9.4) บทวิเคราะหท์างการเงิน   

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จาก ปัจจัย ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความ เสี่ยงลดลงจากเดิม   

  ปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะ ด้วยการ

คัดเลือกประเด็นความเสี่ยง 4 หัวข้อ ที่ม ีความเสี่ยงมากในรอบปี ได้แก่  ความเสี่ยงเรื่องอาคารสถานที่  

เรื่องการไม่เพียงพอของพนักงานสายวิชาการ ความเสี่ยงเรื่องครุภัณฑ์  และความเสี่ยงเรื่องการจัดหา

รายได้   โดยมีการด าเนินงาน รายงานความเสี่ยงทุก6 เดือน และน าเข้าที่ประชุมคณะเพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงาน โดยสรุปประเด็น 3 เรื่องดังกล่าว มีความเสี่ยงลดลงในรอบการบริหาร   
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน    

-ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียครบ 10 ประการ  

4.1 หลักประสิทธิผล    คณะฯได้มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุถึงเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาอย่างครบถ้วน   

4.2 หลักประสิทธิภาพ   คณะฯได้มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี 

มีการออกแบบกระบวนปฏิบัติงานด้วยการก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุก

พันธกิจ ตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการของคณะฯ  

4.3 หลักการตอบสนอง    คณะฯได้มีการน าผลจากการประเมินต่างๆมาใช้ในการ

ปรับปรุงการบริหารและการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.4 หลักภาระความรับผิดชอบ     คณะฯได้มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่  อย่างชัดเจนดังแสดงในประกาศหน้าที่และก าหนดให้มีการท า “performance 

agreement” ของผู้บริหารระดับรองคณบดีฯ และผูช่้วยคณบดีฯ 

สามารถแจงเหตูผลข้อนีไ้ด้ตรงประเด็นที่วา่ ได้มีการแจ้งและให้โอกาสแก่ผู้ที่ท างานภายใต้การ

บังคับบัญชาได้เสนอตัวและเสนอแนวทางในการบริหารกิจการคณะในทุกด้านอย่างเสมอภาค

กัน  

4.5 หลักความโปร่งใส     คณะฯได้มีการการด าเนินการบริหารอย่างเปิดเผย 

ตรงไปตรงมา มีการรายงานสถานะการเงินของคณะต่อที่ประชุมและส านักวานอธิการบดีฯใน

แตล่ะเดอืนอย่างเคร่งครัด.มีการตรวจสอบเอกสารการเงิน   

4.6 หลักการมีส่วนร่วม      คณะฯได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมใน

กระบวนการวางแผน การจัดการองค์กร สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน

อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในทิศทางเพื่อการปฏิบัติและการให้ค าแนะน าปรึกษา โดยได้มีการ 

ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ลดหลั่นลงไปถึงหัวหน้า

สาขาวิชาฯ ผู้แทนคณาจารย์ อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ช านาญพิเศษเป็นอาจารย์ ดัง

ปรากฏตามประกาศแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะฯ ทั้งนี้มีการเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น

ผา่นทางอเีมล์  
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4.7 หลักการกระจายอ านาจ  คณะฯได้มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ เช่นการ

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ตามประกาศภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะฯ และผังการ

บริหารงาน 

4.8 หลักนิตธิรรม  คณะฯได้มกีารใชอ้ านาจตามกฎหมาย ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังค้บใน

การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ค านงึถึงสทิธิและเสรีภาพของผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย อีกทั้งยังท าตัวใหเ้ป็นตัวอย่างในกรณีที่มีการการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎร

ฯ ปี พ.ศ.2557 

4.8.1 สามารถแจงเหตุผลข้อนี้ได้ตรงประเด็นที่ว่า ได้มีการแจ้งและให้โอกาส

แก่ผู้ที่ท างานภายใต้การบังคับบัญชาได้เสนอตัวและเสนอแนวทางในการบริหารกิจการ

คณะในทุกด้านอย่างเสมอภาคกัน 

4.8.2 การที่คณบดีฯได้ไปเตรียมตัวเข้าลงคะแนนเลอืกตั้ง 2 ก.พ. 57 ไม่ว่าจะมี

การเลื่อน-ไม่เลื่อนอย่างไร แสดงว่าเรามีจิตใจซื่อตรงต่อระบอบ ธรรมาภิบาล และเป็น

แบบอย่างฯได้ ทั้งนีไ้ม่ว่าจะอยู่หา่งไกลเพียงใดก็ไม่ค านงึถึงความล าบากใดๆ   

4.9 หลักความเสมอภาค        คณะฯได้มกีารยึดหลักความเสมอภาคในการบริหารงาน 

โดยใช้ระเบียบและมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง โดยไม่จ ากัดเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา โดย

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรแม้ในระดับสายสนับสนุนในอันที่จะได้รับฝึกอบรมฯ และ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารงานส าคัญทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ 

4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ    คณะฯได้มีการลงมติและหาข้อตกลงร่วมกัน โดยให้

โอกาสองค์ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และกรรมการร่วมต่างๆใหส้ามารถพิจารณาร่วมกัน

ในที่ประชุมหรือน ามาเสนอเป็นวาระสืบเนื่อง ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะฯ.  ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ และมีการรายงานการประเมินตนเอง มีการติดตามผล

การควบคุมภายใน   การรายงานสถานะภาพทางการเงิน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิ   

ผลการด าเนนิงาน ใน C7 
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6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน   

การติดตามการด าเนินงานแผนบริหาร มีการรายงานการด าเนินงานทุก 6 เดือน  เพิ่มเติมการรายงาน

ในที่ประชุมคณะ และการตดิตามแผนพัฒนาบุคลากรจ าแนกเป็น 3 ส่วนคือ  

 1.ส่วนของการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 2.ส่วนของการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้  มีแผนการไปศกึษาต่อของบุคลากรในคณะ 

 3.ส่วนของการพัฒนาตนเอง  ในปัจจุบันคณะมีนโยบายเรื่องของการพัฒนาตนเอง โดยให้

กรอบ แนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองให้เฉพาะด้าน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับใหก้ารด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ

การ บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ

ประเมินคุณภาพ  

การด าเนินการบริหารภายในคณะ ด าเนินงานภายใต้กรอบเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาตามเกณฑ ์cupt โดยได้มกีารวางแนวทางการด าเนินงานไว้ในแผนกลยุทธ์  รวมทั้งการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อให้ได้ผลการด าเนนิงานที่สามารถพัฒนาคณะตามวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่ตั้งไว้ 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  

 

ระดับคะแนน 3 
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  C10 บุคลากรได้รับการพัฒนา   

ผลการด าเนินการ 

คณะมแีผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2556-2560  

แผนพัฒนาบุคลากร  มี 3 ยุทธศาสตร ์ บ้านน่าอยู่ งานได้ผล คนเป็นสุข สามารถสรุปเป็นผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้  
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   รศ. ดร. สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบด ี
1/
4/
54 

   
D.Eng.(Architectural 

Engineering) 
M.Eng.(Architectural 

Engineering) 
Bachelor of Architecture         

สาขา 
วิชาศิลปะ
และการ
ออกแบบ 

1  นาย นิธิศ วนิชบรูณ์ หวัหน้าสาขา 
1/
7/
57 

1/
7/
57 

   M.A.(Spatial Pracices) ศป.บ.(ประติมากรรม) 

13  11  1 1 

2 

วา่
ที่ 
ร.ต
. 

ดร. ชาญคณิต อาวรณ์ 
รองหน.ฝ่าย
วิจยัฯ 

1/
9/
57 

1/
9/
57 

    
ปร.ด.(ประวตัศิาสตร์

ศิลปะไทย) 
ศศ.ม.(ประวตัิศาสตร์

ศิลปะ) 

ศป.บ.(ศลิปะไทย),ร.บ.
(ทฤษฎีและเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์ 
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 3  นาย ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

1/
2/
54 

1/
2/
54 

      
ศศ.ม.(สื่อศิลปะและการ

ออกแบบสื่อ) 
ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)     

 4  นาย เอกพงษ์ เรือนอุน่ 
รอง หน.ฝ่าย
กิจการนิสิต 

1/
7/
57 

1/
7/
57 

      ศ.ม.(ทศันศิลป์) 

 
ศป.บ.(ประติมากรรม) 

 
 
 

    

 5  น.ส. 
ปรียาชนก 

(ศิลปะการแสด
ง) 

เกษสวุรรณ รองคณบดี
ฝ่ายวิจยัฯ 

1/
5/
55 

1/
5/
55 

     ศ.ม.(ศิลปไทย) 
ศ.บ.(ศิลปไทย) เกียรตินิยม

อนัดบั 2  
    

 6   น.ส. พชัราภรณ์ ลือราช 
  

2/
5/
54 

2/
5/
54 

7/
7/
59 

6/
7/
61 

  
M.F.A. in Design (Fist 

Class) 

ศ.บ.(การออกแบบ
เคร่ืองประดบั) เกียรตินิยม

อนัดบั 2 
    

 7  น.ส. วีรดา บวับงัใบ 
  

1/
5/
55 

1/
5/
55 

      
ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดิน

เผา) 
ศ.บ.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) 

เกียรตินิยมอนักบั 2 
    

 8  ดร. ศลุีพร ค าชมภ ู
  

1/
5/
50 

17
/1/
51 

    
Doctor of 

Design(Design and 
Media Tecnology) 

Master of 
Design(Design and 
media Technology) 

ศศ.บ.(ออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์) 
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 9  นาง อารยา รวมส าราญ 
  

1/
7/
56 

1/
7/
56 

      
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

การศกึษาทางการอาชีวะ
และเทคนิคศกึษา) 

อ.บ.(เทคโนโลยีศิลป
อตุสาหกรรม) 

    

 10  นาย ธเนศ ไข่แก้ว รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

17
/4/
55 

17
/4/
55 

      
ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดิน

เผา) 
ศป.บ.(ศลิปกรรม)     

 11  ดร. ธงไทย วงศ์วิชยั 
  

1/
9/
51 

1/
9/
51 

    
Doctor of 

Design(Design and 
Media Tecnology) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม) 

ศป.บ.(ออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์) 

    

 12  นาย ทวี เสรีวาศ 

  

17
/4/
55 

17
/4/
55 

      ศป.ม.(ภาพพิมพ์) 

 
ศป.บ.(ภาพพิมพ์) 

 
 

    

 

 
 
13 
 

 

 
 
 
 
 
 

นาย 
อธิพงษ์ 
(รร.สาธิต) 

สทัธรรมนวุงษ์ ผู้ชว่ยสอน  
1/
5/
55 

1/
5/
55 

      

 
 
 
  

วท.บ.(เทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม) 

    



หนา้ 116 จาก 151 

 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

  ที่ 

ค า
น า
หน้
า 

- ชื่อ
 

สก
ลุ 

ต า
แห
น่ง

 

วนั
ที่ท
 าง
าน

 

วนั
ที่บ

รร
จ ุ

ลา
ศกึ
ษา
ตอ่

 

ก า
หน
ดก
ลบั

 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าเอ

ก 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าต
รี 

Bu
dg

et 

Ac
tua

l 

ศกึ
ษา
ตอ่
/ไป

สา
ธิต

 
สา
ธิต

 

สาขาวิชา
สถาปัตย
กรรม
ศาสตร์ 

1  นาย สธีุ เมฆบญุสง่ลาภ หวัหน้า
สาขาวิชา 

1/
7/
57 

1/
7/
57 

      สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

16  15  1  -  

2  นาย วรินทร์ รวมส าราญ 

  

1/
10
/5
5 

1/
10
/5
5 

      
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ไทย) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย) 

3  นาย เกียรติศกัดิ ์ ใสสอาด 
รอง หน.ฝ่าย
กิจการนิสิต 

2/
11
/5
8 

2/
11
/5
8 

      
M.Sci.(Historic 
Conservation) 

สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

4  นาย ไพศาล ลาภเจริญ ผู้ มีความรู้
ความสามารถ 

11
/6/
55 

        Master of Achitecture สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

5  น.ส. ดจุฤดี มรรคประเสริฐ 

 

1/
10
/5
5 

1/
10
/5
5 

      
Master of Science 
(European Urbon 

Studies) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

6  นาย 
ปณิธาน 
(ภมิู

สถาปัตยกรรม) 
ประมลู 

ผช.คณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ ภมิูฯ 

2/
5/
54 

2/
5/
54 

      ศป.ม.(ทศันศิลป์) ภ.สถ.บ.(ภมิูสถาปัตยกรรม) 
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7  นาย ปัณณพงศ์ กลุพฒัน์เศรษฐ รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายวิชาการ 

17
/8/
58 

17
/8/
58 

      สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)     

8  นาย 
พนัธพฒัน์ 

(สถาปัตยกรรม
ภายใน) 

บญุมา 
รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายวิจยัฯ 

1/
10
/5
7 

1/
10
/5
7 

     คพ.ม.(เคหะการ) สถ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย)     

9  นาง ภคัธิมา วงัยาว 

 

3/
10
/5
4 

3/
10
/5
4 

      สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย)     

10   
น.ส. วณิชญา ถนอมพลกรัง 

  

1/
7/
59 

1/
7/
59 

      สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)     

11 

  

น.ส. สาวิตรี นกุลู  

3/
10
/5
4 

3/
10
/5
4 

      สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)     

12 

  

น.ส. อรทยั มหาวรรณ ผู้ชว่ยสอน 

1/
10
/5
5 

1/
10
/5
5 

    

 
 
 
 
  

(ระหวา่งด าเนินการ)  
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 
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 13 

  

นาย อมัเรศ เทพมา  

1/
11
/5
3 

1/
11
/5
3 

1/
11
/5
6 

31
/1
0/
60 

  
วศ.ม.(วิศวกรรมและการ
บริหารการก่อสร้าง) 

สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

    

 14  นาย อศันยั เลง่อี ้
  

1/
7/
57 

1/
7/
57 

      
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ไทย) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)     

 15  น.ส. 
อาริสรา 
(ภมิู

สถาปัตยกรรม) 
นกุลู 

ผช.คณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต  

1/
10
/5
5 

1/
10
/5
5 

        ภ.สถ.บ.(ภมิูสถาปัตยกรรม)     

 16  น.ส. ธีรเนตร เทียนถาวร    

ลา
ศกึ
ษา
ตอ่ 

    Master of Science  สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)     

สาขาศิลป
การ 
แสดง 

1   นาย ศราวธุ จนัทรข า 
หวัหน้า
สาขาวิชา 

2/
2/
52 

17
/6/
52 

      ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) ศศ.บ.(นาฏศลิป์ไทย) 

6  5  0  1 

2   นาย รัตนะ ตาแปง 
รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายวิชาการ 

9/
1/
56 

9/
1/
56 

    

 
 
 
  

ศศ.ม.(วฒันธรรมศกึษา) 
บธ.บ.(การจดัการการ

ทอ่งเที่ยว) 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

  ที่ 

ค า
น า
หน้
า 

- ชื่อ
 

สก
ลุ 

ต า
แห
น่ง

 

วนั
ที่ท
 าง
าน

 

วนั
ที่บ

รร
จ ุ

ลา
ศกึ
ษา
ตอ่

 

ก า
หน
ดก
ลบั

 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าเอ

ก 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าต
รี 

Bu
dg

et 

Ac
tua

l 

ศกึ
ษา
ตอ่
/ไป

สา
ธิต

 

สา
ธิต

 

 

3   น.ส. ธนนัยวรรณ ศรีทรัพโยทยั ผู้ชว่ยสอน 

1/
11
/5
9 

1/
11
/5
9 

        
ศป.บ.(นาฏยศิลป์) เกียรติ

นิยมอนัดบั 2 
    

4   น.ส. อภิญญา ขวานอก 
รอง หน.สาขา
ฯ ฝ่ายกิจการ

นิสิต 

1/
11
/5
9 

1/
11
/5
9 

      ศศ.ม.(วฒันธรรมศกึษา) ศศ.บ.(นาฏศลิป์ไทย)     

5   นาย วิชยั สวสัดิ์จีน   

1/
11
/5
9 

1/
11
/5
9 

      ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) ศป.บ.(นาฏยศิลป์)     

6   น.ส. ทตัพิชา เงินเย็น   
4/
1/
60 

4/
1/
60 

              

สาขา
ดริุยางค์ฯ 

1   นาย นคร ค าร้อง 
หวัหน้า
สาขาวิชา 

8/
10
/4
6 

8/
10
/4
6 

      ศศ.ม.(ดนตรี) ศศ.บ.(ดริุยคศิลป์) 

5 3 0 2 

2   นาย 
กิตติ์ธเนศ 
(รร.สาธิต) 

ศิริสริุยเสรี 
รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายวิชาการ 

1/
5/
55 

1/
5/
55 

    
 
 
  

ศศ.ม.(ดริุยางค์ไทย) ศป.บ.(ดริุยางคศิลป์) 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

  ที่ 

ค า
น า
หน้
า 

- ชื่อ
 

สก
ลุ 

ต า
แห
น่ง

 

วนั
ที่ท
 าง
าน

 

วนั
ที่บ

รร
จ ุ

ลา
ศกึ
ษา
ตอ่

 

ก า
หน
ดก
ลบั

 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าเอ

ก 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าต
รี 

Bu
dg

et 

Ac
tua

l 

ศกึ
ษา
ตอ่
/ไป

สา
ธิต

 
สา
ธิต

 

 

3   นาย 
ชลวิทย์ 
(รร.สาธิต) 

บญุจนัทร์ 
รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายวิจยัฯ 

1/
10
/5
5 

1/
10
/5
5 

      
ศป.ม.(ดริุยางคศิลป์

ตะวนัตก) 
ศป.บ.(ดริุยางคศิลป์) เกียรติ

นิยมอนัดบั 2 
    

4   นาย ธนพงศ์ เด็ดแก้ว 
รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายกิจการ

นิสิต 

1/
10
/5
6 

1/
10
/5
6 

      
ศศ.ม.(วิทยการดนตรี

และนาฏศิลป์) 
ศศ.บ.(ดริุยางคศาสตร์

สากล) 
    

5   นาย สนัต ิ ศิริคชพนัธุ์ 
หวัหน้าหอ
ศิลป์ฯ 

15
/6/
42 

15
/6/
42 

      ศศ.ม.(วฒันธรรมศกึษา) 
กศ.บ.(ดริุยางคศาสตร์ 

ดนตรีไทย) 
    

สาขาส
ถาปัตย์
ภายใน 

1   น.ส. ชนกพร อ้วนสชุาต ิ
หวัหน้า
สาขาวิชา 

1/
6/
55 

1/
6/
55 

      
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

4  4  0  4  
2   น.ส. พส ุ สวุภาพ 

รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายวิชาการ 

5/
6/
55 

5/
6/
55 

      
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

3   นาย บรรเจิด ศรีมลู 
รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายกิจการ

นิสิต 

1/
4/
58 

1/
4/
58 

    

 
 
 
 
  

สถ.ม.(สถาปัตยกรรม
ภายใน) 

สถ.บ.(สถาปัตยกรรม
ภายใน) 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

  ที่ 

ค า
น า
หน้
า 

- ชื่อ
 

สก
ลุ 

ต า
แห
น่ง

 

วนั
ที่ท
 าง
าน

 

วนั
ที่บ

รร
จ ุ

ลา
ศกึ
ษา
ตอ่

 

ก า
หน
ดก
ลบั

 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าเอ

ก 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าต
รี 

Bu
dg

et 

Ac
tua

l 

ศกึ
ษา
ตอ่
/ไป

สา
ธิต

 
สา
ธิต

 

 4   นาง นิลบุล ปรุะพรหม 
รอง หน.สาขา
ฯฝ่ายวิจยัฯ 

1/
4/
57 

1/
4/
57 

      
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 
    

ฝ่าย
สนบัสนนุ 

1   
น.ส. ปิยะนชุ แสงจนัทร์ 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทัว่ไป 

1/
4/
49 

1/
5/
50 

      
บธ.ม.(การบริหารหาร

ศกึษา) 
ศ.บ.(การคลงั) 

9 9 0 0 

2   

นาง รัชดาภรณ์ จกัรวฒันา 
นกัวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

20
/1
2/
53 

1/
4/
55 

      บธ.ม.(การจดัการทัว่ไป) วท.บ.(ภมิูศาสตร์) 

3   

นาย นิวาท ทาพรหม 
นกัวิชาการ

ศกึษา (กิจการ
นิสิต) 

15
/1
0/
53 

1/
4/
55 

        บธ.บ.(การจดัการธุรกิจ) 

4   

นาย วิทยานิพนธ์ แทน่ทอง 
นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1/
12
/6
0 

1/
12
/6
0 

        
วศ.บ.(วิศวะกรรม
คอมพิวเตอร์) 

5   

น.ส. ณษิภา เมาค าล ี
นกัวิชาการ
การเงินและ
บญัชี 

1/
11
/5
3 

1/
4/
55 

        บช.บ.(การบญัชี) 



หนา้ 122 จาก 151 

 

ฉบบัรับการประเมิน 
 

  ที่ 

ค า
น า
หน้
า 

- ชื่อ
 

สก
ลุ 

ต า
แห
น่ง

 

วนั
ที่ท
 าง
าน

 

วนั
ที่บ

รร
จ ุ

ลา
ศกึ
ษา
ตอ่

 

ก า
หน
ดก
ลบั

 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าเอ

ก 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

วฒุิ
ปริ
ญ
ญ
าต
รี 

Bu
dg

et 

Ac
tua

l 

ศกึ
ษา
ตอ่
/ไป

สา
ธิต

 

สา
ธิต

 

 

6   

น.ส. จริญญา ดวงเกิด 
นกัวิชาการ

ศกึษา (บริการ
การศกึษา) 

15
/1
1/
53 

1/
4/
55 

      
รป.ม.(นโยบาย
สาธารณะ) 

ศศ.บ.(พฒันาสงัคม)     

 

7   

น.ส. วนัวิสาข์ จ ารัส 
นกัวิชาการ
พสัด ุ

4/
12
/5
5 

4/
12
/5
5 

      ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) บธ.บ.(การตลาด)     

 
8   

นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ 
บคุลากร 1/

3/
60 

1/
3/
60 

        น.บ.(นิติศาสตร์)     

 

1   

นาย ยทุธพงษ์ คชฤทธ์ิ พนกังานขบัรถ               1 1 0 1 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

         ปีที่ต้องไปลาไปศึกษาต่อ        

 ที่ ค า
น าหน้า 

- ช่ือ สกุล วันที่ท างาน วันที่บรรจุ ต าแหน่ง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

  รศ. ดร. สมชาย ศรีสมพงษ์ 1/4/54  คณบดี             

สา
ขา
วชิ
าศ
ิลป
ะล
ะก
าร
ออ
กแ
บบ

 1  นาย นิธิศ วนิชบรูณ์ 1/7/57 1/7/57 อาจารย์             

2 วา่ที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์ 1/9/57 1/9/57 อาจารย์ ส าเร็จการศกึษาแล้ว 

3  นาย ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ 1/2/54 1/2/54 อาจารย์             

4  นาย เอกพงษ์ เรือนอุน่ 1/7/57 1/7/57 อาจารย์             

5  น.ส. ปรียาชนก เกษสวุรรณ 1/5/55 1/5/55 อาจารย์             

6  น.ส. พชัราภรณ์ ลือราช 2/5/54 2/5/54 อาจารย์ ลาศกึษาตอ่ 

7  น.ส. วีรดา บวับงัใบ 1/5/55 1/5/55 อาจารย์             

8  ดร. ศลุีพร ค าชมภ ู 1/5/50 17/1/51 อาจารย์ ส าเร็จการศกึษาแล้ว 

9  นาง อารยา รวมส าราญ 1/7/56 1/7/56 อาจารย์             

10  นาย ธเนศ ไข่แก้ว 17/4/55 17/4/55 อาจารย์             

11  ดร. ธงไทย วงศ์วิชยั 1/9/51 1/9/51 อาจารย์ ส าเร็จการศกึษาแล้ว 

 12  นาย ทวี เสรีวาศ 17/4/55 17/4/55 อาจารย์             

 13  นาย อธิพงษ์ 
(รร.สาธิต) 

สทัธรรมนวุงษ์ 1/5/55 1/5/55 ผู้ชว่ยสอน             
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

         ปีที่ต้องไปลาไปศึกษาต่อ        

 ที่ ค า
น าหน้า 

- ช่ือ สกุล วันที่ท างาน วันที่บรรจุ ต าแหน่ง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
    
    
    
สา
ขา
วิช
าส
ถา
ปัต
ยก
รร
มศ
าส
ตร์

 1  นาย สธีุ เมฆบญุสง่ลาภ 1/7/57 1/7/57 อาจารย์             

2  นาย วรินทร์ รวมส าราญ 1/10/55 1/10/55 อาจารย์             

3  นาย เกียรติศกัดิ ์ ใสสอาด 2/11/58 2/11/58 อาจารย์             

4  นาย ไพศาล ลาภเจริญ 11/6/55  ผู้ มีความรู้ฯ             

5  น.ส. ดจุฤดี มรรคประเสริฐ 1/10/55 1/10/55 อาจารย์             

6  นาย ปณิธาน ประมลู 2/5/54 2/5/54 อาจารย์             

7  นาย ปัณณพงศ์ กลุพฒัน์เศรษฐ 17/8/58 17/8/58 อาจารย์             

 8  นาย พนัธพฒัน์ บญุมา 1/10/57 1/10/57 อาจารย์ ลาศกึษาตอ่(นอกเวลาราชการ) 

 9  น.ส. ภคัธิมา   วรศิริ 3/10/54 3/10/54 อาจารย์             

 10  น.ส. วณิชญา ถนอมพลกรัง 1/7/59 1/7/59 อาจารย์             

 11  น.ส. สาวิตรี   นกุลู 3/10/54 3/10/54 อาจารย์             

 12  น.ส. อรทยั มหาวรรณ 1/10/55 1/10/55 ผู้ชว่ยสอน             

 13  นาย อมัเรศ เทพมา 1/11/53 1/11/53 อาจารย์ สาศกึษาตอ่ 

 14  นาย อศันยั เลง่อี ้ 1/7/57 1/7/57 อาจารย์             

 15  น.ส. อาริสรา นกุลู 1/10/55 1/10/55 ผู้ชว่ยสอน             

 16  น.ส. ธีรเนตร เทียนถาวร   อาจารย์ ลาศกึษาตอ่ 
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

         ปีที่ต้องไปลาไปศึกษาต่อ        

 ที่ ค า
น าหน้า 

- ช่ือ สกุล วันที่ท างาน วันที่บรรจุ ต าแหน่ง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
สา
ขา
ศิล
ปก
าร
แส
ดง

 1  นาย ศราวธุ จนัทรข า 2/2/52 17/6/52 อาจารย์ ลาศกึษาตอ่ (นอกเวลาราชการ) 

2  นาย รัตนะ ตาแปง 9/1/56 9/1/56 อาจารย์             

3  น.ส. ธนนัยวรรณ  ศรีทรัพโยทยั 1/11/59 1/11/59 ผู้ชว่ยสอน             

4  น.ส. อภิญญา ขวานอก 1/11/59 1/11/59 อาจารย์             

5  นาย วิชยั สวสัดิ์จีน 1/11/59 1/11/59 อาจารย์             

6  น.ส. ทตัพิชา 
(รร.สาธิต) 

เงินเย็น 4/1/60 4/1/60 ผู้ชว่ยสอน             

 

         ปีที่ต้องไปลาไปศึกษาต่อ        

 ที่ ค า
น าหน้า 

- ช่ือ สกุล วันที่ท างาน วันที่บรรจุ ต าแหน่ง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

สา
ขา
ดรุิ
ยา
งค
ศา
สต
ร์ส
าก
ล 1  นาย นคร ค าร้อง 8/10/46 8/10/46 อาจารย์             

2  นาย กิตติ์ธเนศ 
(รร.สาธิต) 

ศิริสริุยเสรี 1/5/55 1/5/55 อาจารย์             

3  นาย ชลวิทย์ 
(รร.สาธิต) 

บญุจนัทร์ 1/10/55 1/10/55 อาจารย์             

4  นาย ธนพงศ์ เด็ดแก้ว 1/10/56 1/10/56 อาจารย์             

5  นาย สนัต ิ ศิริคชพนัธุ์ 15/6/42 15/6/42 อาจารย์             
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ฉบบัรับการประเมิน 
 

         ปีที่ต้องไปลาไปศึกษาต่อ        

 ที่ ค า
น าหน้า 

- ช่ือ สกุล วันที่ท างาน วันที่บรรจุ ต าแหน่ง 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
สข
าว
ิชา

สถ
าปั
ตย
กร
รม
ภา
ยใ
น              

สา
ขา
สถ
าปั
ตย์
ภา
ยใ
น 1  น.ส. ชนกพร อ้วนสชุาต ิ 1/6/55 1/6/55 อาจารย์             

2  น.ส. พส ุ สวุภาพ 5/6/55 5/6/55 อาจารย์             

3  นาย บรรเจิด ศรีมลู 1/4/58 1/4/58 อาจารย์             

4  นาง นิลบุล ปรุะพรหม 1/4/57 1/4/57 อาจารย์             

 

ที ่
ค ำ

น ำหน้ำ 
ช่ือ สกลุ ต ำแหน่ง วนัทีท่ ำงำน วนัทีบ่รรจุ ลำศึกษำต่อ ก ำหนดกลบั 

1 น.ส. พัชราภรณ ์ ลอืราช ลาศกึษาตอ่     7/72016 6/7/2018 

2 นาย อัมเรศ เทพมา ลาศกึษาตอ่     1/11/2013 31/10/2017 
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 1.แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่ออายุงานครบตามก าหนด ในปี 2561 มี

อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 4 คนดังนี้ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 นาง นิลุบล ปุระพรม สถาปัตยกรรมภายใน รอผล 

2 ดร. ธงไทย  วงศว์ิชัย ศลิปะและการออกแบบ รอผล 

3 ดร. ศุลีพร ค าชมภู ศลิปะและการออกแบบ รอผล 

4 นาง อารยา รวมส าราญ ศลิปะและการออกแบบ รวบรวมเอกสาร 

 

 2.แผนการศึกษาของบุคลากร   

 มีการจัดล าดับตามความพร้อมของแต่ละสาขาโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหากอาจารย์ประจ า

สาขาต้องไปเรียน โดยใหร้ับทุนที่ได้รับมอบจากมหาวทิยาลัยปีละ 1 อัตราโดยมีล าดับดังนี้ 

 

ล าดับ ปีที่ศกึษา ชื่อ สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 2562 อาจารย์ ภัคธิมา วังยาว สถาปัตยกรรม  

2 2563 อ าจ า ร ย์  ป รี ย า ชนก  เ ก ษ

สุวรรณ 

ศลิปะและการออกแบบ  

3 2564 ยังไม่ถูกเสนอรายชื่อ ศลิปะการแสดง 

ดุริยางคศาสตร์สากล 

รอดู ความพร้ อม

ของสาขา 

 

 3.แผนการพัฒนาตนเองของบุคลากร  ในปัจจุบันคณะมีนโยบายเรื่องของการพัฒนาตนเอง 

โดยใหก้รอบแนวคิดที่เน้นให้พัฒนาตนเองให้เฉพาะด้าน   

แนวคิดเรื่องของการพัฒนาใหม้ีคุณสมบัติเฉพาะด้าน  ทั้งนี้ มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง

ดังนี้ 

 1.แผนงาน  ปีงบประมาณ 2558-2560 มีการวางแนวทางการจัดการตามแผนงานโดยคณะ 

และมีการตัง้ค่าเป้าหมายของการไปศึกษาดูงานของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันซึ่งเป็นการก าหนดเป้าหมาย

ให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูค้วามเข้าใจซึ่งกันและกัน 
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 2.งบประมาณ  

งบประมาณ  ปี งบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปี งบประมาณ 

2559 

ปี งบประมาณ 

2560 

หมายเหต ุ

งบประมาณ

ส าหรับการ

เดินทางไป

ปฏิบัติงาน 

 5000 บาท / 

คน / 

ปีงบประมาณ 

4000 บาท / 

คน / 

ปีงบประมาณ 

4000 บาท / 

คน / 

ปีงบประมาณ 

4000 บาท / 

คน / 

ปีงบประมาณ 

 

โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

พัฒนาสาย

สนับสนุน 

ศกึษาดูงาน

พัฒนาบุคลากร

ทั้งคณะ ไป

กระบี ่

พัฒนาสาย

สนับสนุน 

ศกึษาดูงาน

พัฒนา

บุคลากรทั้ง

คณะ ไป

เชยีงใหม่ 

 

โครงการผลิต

บัณฑติ ก 

     

โครงการผลิต

บัณฑติ ข 
(พัฒนางาน

เกี่ยวเนื่องกับ

วิชาการ) 

  10000 บาท / 

สาขาวิชา 

10000 บาท / 

สาขาวิชา 
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 ตารางเก็บข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของคณะ จ าแนกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ    
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สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
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สาขาศิลปะการแสดง 
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สาขาดุริยางคศาสตร์สากล 

 

 

 

 

ในส่วนของการพัฒนาสายสนับสนุน  
 

งบประมาณ ปี งบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปี งบประมาณ 2552 ปี งบประมาณ 2560 หมายเหต ุ

งบประมาณส าหรับการ

เดินทางไปปฏิบัติงาน 

 5000 บาท / คน / 

ปีงบประมาณ 

4000 บาท / คน / 

ปีงบประมาณ 

มีการพูดคุยในเรื่องการไป

พัฒนาตนเอง ว่าจะเวียนกัน  

 

4000 บาท / คน / 

ปีงบประมาณ 

มีการพูดคุยว่าจะจัดท า

แผนพัฒนา ทั้งการขอ r2r 

การไปเรียน พัฒนาตนเอง

เวียนกันตามสายงาน 

4000 บาท / คน / 

ปีงบประมาณ 

มีการพูดคุยว่าจะจัดท า

แผนพัฒนา ทั้งการขอ r2r 

การไปเรียน พัฒนาตนเอง

เวียนกันตามสายงาน 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

พัฒนาสายสนับสนุน ศกึษาดูงานพัฒนาบุคลากร

ทั้งคณะ ไปกระบี่ 

พัฒนาสายสนับสนุน พัฒนาสายสนับสนุน 

บุคลาการทั้งคณะไปเชยีงใหม่ 
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ตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายบริการ 
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

จ านวนชัว่โมงทีไ่ด้รับการพัฒนาต่อคน  ต่อปีงบประมาณ 

1. อาจารย์

หลักสูตร ศป.บ. 

(ศลิปะและการ

ออกแบบ) 

6.1 ≥15 

ชม.  

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

สนับสนุนและ

ส่งเสริมการพัฒนา

ตนเองพร้อมท้ัง

จัดสรรงบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย   

2. อาจารย์

หลักสูตร สถ .บ.  

(สถาปัตยกรรม

ศาสตร์) 

6.5 ≥15 

ชม.  

≥12 

ชม. 

≥12 

ชม. 

≥12 

ชม. 

 ก ากับและ

ตดิตามให้ใช้

งบประมาณ

รายหัวจากการ

จัดสรรจาก

งบประมาณ

คณะเพื่อการ

พัฒนาอาจารย์

ในสาขาวิชา 

และจัดท า 

training need 

ของอาจารย์ 

หัวหน้า

สาขา /

รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

ระบบตดิตาม

การน าการอบรม

มาใชป้ระโยชน์ 

3. อาจารย์

หลักสูตร ดศ .บ.  

(ดุริยางคศาสตร์

สากล) 

6.6 ≥15 

ชม.  

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

 ตดิตามและ

จัดสรร

งบประมาณ

ตามท่ีได้รับ 

  

4. อาจารย์

หลักสูตร ศป .บ.  

(ศลิปะการแสดง) 

7.1 ≥24 

ชม.  

≥24 

ชม. 

≥24 

ชม. 

≥24 

ชม. 

    

5. อาจารย์

หลักสูตร สถ .บ.  

(สถาปัตยกรรม

ภายใน) 

7.4 

 

≥15 

ชม.  

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

 จ านวนชั่วโมงท่ี

ได้รับการ

พัฒนาของ

อาจารย์ภายใน

สาขาวิชาจาก

ปีงบประมาณที่

ผ่านมา 

  

6. บุคลากรสาย

สนับสนุน 

7.5 ≥15 

ชม.  

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 

≥15 

ชม. 
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4.แผนการสร้างสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจท่ีดี 

 การศกึษาดูงาน การจัดกิจกรรม  เช่น ท าบุญคณะ งานปีใหม่  แผนการจัดตั้งรา้นกาแฟ และ

พืน้ที่สร้างสรรค์ผลงาน  

ตารางสรุปผลการประเมิน 

 

สาขาวิชา ผลการประเมิน aun 6 

(Academic  staff  quality)    

ผลการประเมิน aun 7  

(Support   staff  quality)    
   

ผลการวิเคราะห์ผล

การประเมิน 

สถาปัตยกรรมศาสตร์   2 3 2.5 

สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 2 

ศลิปะและการออกแบบ 3 2 2.5 

ดุริยางคศาสตร์สากล 3 2 2.5 

ศลิปะการแสดง 3 3 3 

 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = 2.5+2+2.5+2.5+3 =  2.5   คะแนน 

                     5   

ผลคะแนน 

 
ระดับคะแนน 2.5 
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการทดลองระบบการประเมินพนักงานสายสนับสนุน เพื่อให้ได้ผล

การประเมินที่เป็นจริงตามเนื้องานมากยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินเดิมที่พนักงานสาย

สนับสนุนที่มีภาระงานต่างกัน แต่ใช้แบบประเมินเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถประเมินครอบคลุมการท างาน

ได้  การทดลองแบบประเมินในรูปแบบการสแกนคิวอาร์โคทหลักจากการให้บริการ คล้ายกับการ

ประเมินพนักงานธนาคาร คาดหวังว่าจะเกิดประสิทธิภาพในการท างานตามความเป็นจริง และเป็นไป

ตามภาระงาน อีกทั้งยังสามารถน าขอ้มูลไปวิคราะหก์ลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และปริมาณงานที่ไม่เท่ากัน

ของแต่ละหนา้ที่  เพื่อประโยชนใ์นการบริหารจัดการต่อไป 

   

 

ภาพแบบประเมินคิวอาร์โคท ที่มไีว้ส าหรับการประเมินการท างานทุกโต๊ะของพนักงานสายสนุนสนุน 

 

 นอกจากการประเมินพนักงานสายสนับสนุนตามภาระหนา้ที่โดยผูใ้ช้งานแล้ว ในขณะเดียวกัน

ได้จัดใหม้ีการประเมินคณาจารย์ที่ร่วมงานกับสายสนับสนุน ในทุกสาขาวิชา โดยจัดท าแบบประเมินใน

ภาพรวมของสาขาวิชา โดยจะน าผลการประเมินดังกล่าวส่งให้หัวหนา้สาขาด าเนินการวิเคราะหข์้อมูล

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานต่อไป 
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ภาพแบบประเมินคิวอาร์โคทส าหรับการประเมินอาจารย์ประจ าสาขาทั้ง 5 สาขาวิชา 

 

 

ผลการประเมินระดับคณะ 

 

ระดับคะแนน 2 
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C.12 การบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน 

คณะฯจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการของคณะฯท าหน้าที่ส่งเสริมประสานงาน 

และสนับสนุนเพื่อน าองค์ความรู้ในคณะฯไปขยายผลและใช้ประโยชน์ โดยการจัดท าโครงการบริการ

วิชาการตามความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และด าเนิน

กิจกรรมด้านบริการวิชาการร่วมกันและสนับสนุนการเรียนรู้  พัฒนาความร่วมมือทางบริการวิชาการ

ระหว่าง ชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย โดยด าเนินงานแผนงานสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”ในนโยบาย 1คณะ1โมเดลอย่างต่อเนื่อง  เกิดแนวทาง

ปฏิบัติและรู้ขอ้กฎหมายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  และส่งเสริมอาชีพและรายได้ด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงสร้างเครือข่ายการท างานด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา โดยมีรูปแบบของงานบริการวิชาการดังนี้ 

1.) การบรกิารวชิาการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  

1.1) โครงการ “1คณะ 1 โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการ“1 คณะ1 อ าเภอ” และ

โครงการ “1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” ได้ด าเนินงานตาม “แผนงานการสร้างเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

พะเยา” ด้วยการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการบริการวิชาการและ

ด้านการพัฒนาเรียนการสอนควบคู่กันโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ด าเนินการ

อยู่ 2 ลักษณะดังนี้ 

1.1.1) พื้นที่ต่อเน่ือง เป็นพื้นที่ของ อ.เชียงค า จ.พะเยา ประเด็นการบริการวิชาการเป็นด้าน

งานศิลปวัฒนธรรมและการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยและท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ฐานข้อมูลที่เป้นรูปธรรมดังนี้ ฐานข้อมูลภาพถ่ายวัดในจังหวัดพะเยา ฐานข้อมูล

ลวดลายศิลปกรรมวัดนันตาราม และฐานขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลือ้ อ.เชยีงค า เป็นต้น 

1.1.2) พื้นที่ใหม่ เป็นการขยายงานบริการวิชาการของคณะไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพและจาก

ประเด็นความต้องการของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยคือ พื้นที่ชุมชนบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 

และพืน้ที่บ้านแมก่าหว้ยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  

ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ 1คณะ 1โมเดล จัดกิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ 

โดยมุ่งผลใหใ้ช้ศาสตร์ของแตล่ะสาขาในการสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชน 

1.2) กรมการพัฒนาชุมชน 

เป็นการได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกให้ด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นในเขตภาคเหนอืตอนบน2 ประกอบด้วย จังหวัด เชยีงราย พะเยา แพร ่และน่าน 

กิจกรรมมีการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 4 จังหวัด ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จัด
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แสดงผลงานต้นแบบ และจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ ซึ่งได้ศูนย์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

เข้ามาถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการโครงการและท างานรว่มกันกับคณะฯ 

1.3) เทศบาลเมืองพะเยา 

ทางคณะได้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ  โดยเฉพาะเป้นที่ปรึกษาในโครงการด้าน

สถาปัตยกรรมและงานออกแบบต่างๆ โดยมีการจัดประชุมร่วมกับเทศบาลในการขับเคลื่อนโครงการที่

ส าคัญต่างๆ เช่นการออกแบบพัฒนาพื้นที่ก าแพงเมืองโบราณ การออกแบบพื้นที่สาธารณะบ่อบ าบัด

น้ าเสียใหเ้ป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน และกิจกรรมจากโครงการวิจัยในประเด็นการพัฒนาพื้นที่กว๊าน

พะเยาเป็นต้น  

1.4) ส่วนปกครองท้องถ่ิน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ทางคณะได้เป็นที่ปรึกษา และได้ช่วยออกแบบแนวทางในการใชป้ระโยชน์สถานที่สาธารณะและ

โครงการออกแบบหมูบ่้านท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.เชยีงค า ซึ่งทางคณะได้รว่มวางแผนออกแบบสิ่งปลูก

สร้างและช่วยให้ข้อแนะน าในการเขียนโครงการจนกระทั่ง  อ าเภอเชียงค าได้รับงบสนับสนุนในการ

ก่อสร้างโครงการจนส าเร็จ 

2.) การบรกิารวชิาการร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.1) สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

ทางคณะได้เข้าไปเป็นเครือข่ายความร่วมมือของสมาคมโดยมีอาจารย์ในคณะได้รับหน้าที่

รับผิดชอบและถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมาธิการสมาคมฯ ในการด าเนินโครงการด้านพัฒนา

ผูป้ระกอบการงานหัตถศลิป์ของภาคเหนือ ที่จะช่วยยกระดับงานหัตถศลิป์ชุมชนออกสู่เวทีสากล  

2.2) Tama arts University Tokyo Japan 

คณะฯได้รว่มในโครงการ Pacific Rim หัวข้อ Future Craft เป็นโครงการความรว่มมอืระหว่าสอง

ประเทศคือ Tama arts university Tokyo Japan และ มหาวิทยาลัย Art center ประเทศ สหรัฐอเมริการ 

จังหวัดพะเยาได้รับเป้นเจ้าภาพในด้านการเตรียมพื้นที่ศึกษาดูงานของโครงการและได้ส่งบุคลากรและ

นิสติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีการน าผลงานในพืน้ที่ไปจัดแสดงยังประเทศญี่ปุ่น เป้นการเผยแพร่

ผลงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและสร้างความร่วมมือการท างานและบริการวิชาการร่วมกันต่อไปใน

อนาคต 

2.4) Kunming University of Science and Technology (KUST) Faculty of Architecture 

and Urban Planning 

จากการที่คณะได้ด าเนินโครงการด้านชาติพันธุ์ไทลื้อในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนได้รับการ

ประสานงานจาก มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน ได้เข้ามาประชุมหารือเรื่องการสร้างคสามร่วมมือ

การท างานในประเด้นของการท างานด้านการอนุรักษ์ด้ านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นร่วมกัน รวมถึง

แนวทางการส่งนักเรียนที่เป้นคนไทลื้อในพื้นที่12ปันนาเข้ามาเรียนเรื่องการอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรม
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ไทลือ้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมอืที่ส าคัญในเชิงวิชาการในอนาคตจากเครือข่ายด้านการบริการ

วิชาการในพื้นที ่

2.5 ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ อ าเภอเชยีงค า จ.พะเยา 

คณะได้ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ผ่ากลไกความร่วมมือภาค

ประชาสังคม หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย เป็นโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนสนับสนุน

จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นโครงการที่น าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนขับเคลื่อ

เศรษฐกิจฐานรากผ่านการศึกษารูปแบบของการด าเนินโครงการวิจัย ซึ่งคณะได้มีบทบาทของ

มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น มีภาระงานด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้และถอดบทเรียนเพื่อให้กลุ่ม

ชุมชนนั้นสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อการขับเครื่องเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งส่งผลที่เป็น

รูปธรรมคือ ชุมชนไทลื้ออ าเภอเชียงค าในพื้นที่วิจัยได้รับรางวัล ดีเด่นด้านหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมระดับประเทศ ของหน่วยงานกรมส่งเสรมิวัฒนธรรม และเป้นที่สนใจของรัฐบาล  

โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพืน้ที่

วัฒนธรรมไทลื้ออ าเภอเชียงค า ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็น  

“โครงการวิจัยและพัฒนา” ภายใต้การด าเนินงานของคณะฯ ซึ่งเป็นผลงานที่เด่นชัดจากการลงท า

โครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 3.) กิจกรรมในแผนบูรณาการการบริการวิชาการงบประมาณคณะฯ 

 กิจกรรมภายในคณะได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายได้ของคณะ โดยมีโครงการบูรณา

การการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดพื้นที่และสร้างระบบการท างานร่วมกันในคณะ ดดยเป้นงบประมาณ

ในการสนับสนุนกิจกรรมบูรณาการในคณะ ผ่านพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัด

กิจกรรมบูรณาการตา่งๆ เชน่กิจกรรมนทิรรศการและการสัมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆ 

 4.) กิจกรรมในแผนบูรณาการการบรกิารวิชาการงบประมาณภายนอก  

 งบประมาณภายนอกมาจากการเสนอโครงการในงบประมาณการบริการวิชาการเพื่อสังคม

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นโครงพัฒนาการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงบที่

ด าเนินการผ่านหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะฯ ผลของ

กิจกรรมจากโครงการ เป็นผลงานที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในหอศลิปวัฒนธรรม เชน่ การจัดแสดงผล

งานนิทรรศการ นิทรรศการภาพถ่าย และนิทรรศการประติมากรรม ท าให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในด้านการปรับปรุงพืน้ที่หอศลิป์ให้รองรับกิจกรรมตาม

แผนงาน คือ พืน้ที่ท างาน พืน้ที่จัดแสดงผลงาน และที่ประชุมสัมนา 
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เป็นโครงสร้างการท างานหนึ่งของคณะฯที่วางระบบไว้ เพื่อรองรับกิจกรรมด้านการบูรณาการ

งานบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวิจัย หอศิลป์เป็นแหล่งข้อมูล และพื้นที่

ส่วนกลางในการรองรับการท ากิจกรรมในด้านนี้และมีความโดดเด่นในการจัดการองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมน าออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของสังคมภายนอก เช่น การเป็นที่

ปรึกษาออกแบบ การสนับสนุนฐานข้อมูลภาพถ่าย การจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน

ภายนอก เป็นต้น 

 

ผลการประเมินระดับคณะ 

 

ระดับคะแนน 5 
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้น

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับทางส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจ าทุกปี อันได้แก่ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมถวายเทียน

พรรษา กิจกรรมเวียนเทียน  กิจกรรมรดน้ าด าหัว เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิสติ และบุคลากรของคณะ

มีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดมา  และ ในส่วนที่ทางคณะได้ท าแผนงานโครงการที่ส่งเสริม

ทาง ศิลปวัฒนธรรม เอาไว้โดยการท าแผนงานมีระยะการท างานในช่วงการจัดสรร งบประมาณ

ประจ าปี ของคณะเพื่อการวางแผนงานตามงบประมาณที่ได้รับ ทั้งจากภายในคณะ และงบประมาณที่

ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากมหาวิทยาลัยผ่านรูปแบบกิจกรรมตามความถนัดของแต่ละสาขาวิชา 

ซึ่งใน 5 สาขาวิชานั้นมีความเป็นปัจเจกวิชา ดังนัน้การจัดกิจกรรมไหว้ครูของแตล่ะสาขาจงึเป็นกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขาวิชา เช่น การไหว้ครูของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ท าร่วมกับสาขาสถาปัตยกรรมภายใน จะมีการจัดงาน “ ไหว้ครูสล่า” โดยจะมีการท าพิธีไหว้ครูตาม

แบบอย่างของชาวเหนือ ประกอบพิธีตามแบบที่สืบทอดกันมาโดยจะหมุนเวียนการจัดให้มีความ

หลากหลายเช่น สล่าไม้ สล่าต้องลาย นิสิตที่ท าการจัดงานจะต้องไปหาวิธีเรียนรู้การท าศิลปะ 

หัตถกรรมและ งานช่างจากผู้ที่ท าเป็นแล้วน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์การจัดงานไหว้ครู  ซึ่งตรงกับ  

อัตลักษณ์การผลิตบัณฑิต เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของคณะที่ได้ตั้งเอาไว้ สาขาศิลปะและ 

การออก แบบมีการบูรณาการร่วมกันกับวิชาเรียน  โดยการแตง่กายแฟนซีในรูปแบบต่างๆมาไหว้ครูใน

สาขาของตนเอง สาขาศิลปะการแสดง มีการไหว้ครูในรูปแบบ งานครอบครู โดยเชิญศิลปินและผู้มี

ความรู้ความสามารถมาประกอบพิธี ในงานนี้จะมีการเชิญ อาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์จากโรงเรียนมัธยม

ภายในจังหวัดมาเข้าร่วมงาน นิสิตที่ร่วมงานครอบครูจะมีโอกาสได้เห็นการร าไหว้ครูโดยศิลปิน ซึ่งเป็น

การถ่ายทอดท่าร าตามแบบอย่างที่ถูกต้องจากผู้มีความรู้ความสามารถช้ันครู ที่มาร่วมงานด้วย โดย

สาขาจะได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยในส่วนของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประจ าทุกปี 

สาขาดุริยางคศาสตร์สากล ก็มีการไหว้ครูในรูปแบบตนเองเชน่กัน  

                     ด้านการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม  ทางคณะมีการถ่ายทอดโดยร่วมกับโรงเรียนมัธยม

ภายในจังหวัดพะเยาเช่น การออกค่ายอบรมนาฏศิลป์ ซึ่งด าเนินงานโดยสาขาศิลปะการแสดง ที่จัดขึ้น

เป็นประจ าทุกปี ในปีที่ผ่านผามีการด าเนินงานค่าย ติวน้องสถาปัตย์ ขึ้นเพิ่มมาอีก 1 ค่ายเป็นการ

ถ่ายทอดการวาดภาพทางสถาปัตยกรรมให้แก่นักเรียนมัธยม ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในด้าน

สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปด้วยอีกทางหนึ่ง    
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                     การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง สาขาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ได้ส่งเสริมบุคลากรและนิสิตในสาขาแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง และตัดเย็บในรูปแบบชุดพื้นเมือง

ประยุกต์ เพื่อให้เป็นเครื่องแบบของอาจารย์ประจ าสาขาใช้เพื่อร่วมงานพิธีการและ งานส าคัญอื่นๆ ใน

ส่วนนิสิตช้ันปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์จะใช้เครื่องแบบเฉพาะเรียกว่า “เสื้อสล่าเก๊า”  ภาษา

เหนือมีความหมายว่า นายช่างใหญ่ ติดไว้ด้านหลังเสื้อเพื่อแสดงถึงการขึ้นช้ันปีที่สูงขึ้นและเรียนมาได้

เกินครึ่งทางของการศกึษาแล้ว โดยเสื้อนี้จะตัดเย็บโดยใช้ผ้าม่อฮ่อมซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองน ามาตัดเย็บเป็น

เสื้อทรงสุภาพสามารถใส่มาเรียนหนังสือได้ 

                     กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาของคณะ มีการจัดกิจกรรม “ลานวัดลาน

ธรรม”  โดยพานิสิตออกไปท าความสะอาดลานวัดในชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้าง

เสริมความสามัคคี และ การมจีติอาสา และได้ใกล้ชิดกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น  ในส่วน

ของบุคลากรของคณะจะมีการจัดงานท าบุญคณะขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้มี

โอกาสท าบุญร่วมกัน 

 

ผลการประเมินระดับคณะ  

 

 ระดับคะแนน 3 
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S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตรืได้ เริ่มต้นการด าเนินงานโครงการวิจัย ในปี 

2554 และการท าตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล จากการได้รับจัดสรร

งบประมาณตั้งต้นต่อคนในการท างานวิจัยหรือสร้างสรรค์คนละ 5,000 บาท ในปัจจุบันได้ด าเนินการ

ปรับเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยจัดสรรให้กับแต่ละสาขาวิชา 

สาขาวิชาละ 30,000 บาท โดยมีการก าหนดใหแ้ต่ละสาขาวิชามีการประชุดคัดเลือกอาจารย์จากแจล่ะ

สาขาเพื่อมารับทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะ โดยค านึกถึงการให้ทุนต่อนักวิจัยหน้าใหม่ที่ยังไม่เคย

ได้รับทุนเป็นหลัก  และความสอดคล้องกับ เกณฑค์ุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร สกอ.1.1 ที่อาจารย์

ประจ าจะต้องมีงานวิจัยหรืองานวิชาการอย่างนอ้บคนละหนึ่งผลงาน 

ตารางที่ S1.1 การได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณด้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค ืและค่าเฉลี่ย

งบประมาณ สมศ.ต่อจ านวนอาจารย์ 

ปี 

งบปร

ะมาณ 

งบประมาณ

ภายใน

สถาบัน 

งบประมา 

ณภายนอก

สถาบัน 

รวมจ านวน 

เงินสนับสนุน 

จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 

 

เงินสนับสุนงาวิจัย ตอ่

จ านวอาจารย์ 

(<28,000) 

2554 70,000 1,212,596 1,282,596 13 85,506.40 

2555 150,000 350,000 500,000 17 22,727.27 

2556 56,000 150,000 206,000 25 7,3577.14 

2557 373,000 1,050,000 1,423,000 37 35,575 

2558 2,221,610 2,440,000 4,661,610 41 89,646.35 

2559 2,441,610 600,000 3,041,610 43 70,735.12 

2560 610,000 - 610,000 47 12,978.72 

2561 430,000 - 430,000 45 9,556 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ และสถานการณ์

เดิมของคณะก่อนด าเนินการวจิัย 

1.1 การพัฒนาคณะด้วยงานวิจัยเชิงพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ 

1. ความยากล าบากในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนต่าง ๆ เนื่องจากบุคลากรกว่า  

70 เปอร์เซ็นต์ของคณะ มีความเช่ียวชาญด้านการท างานสร้างสรรค์ และหัวข้อในการเสนอขอรับทุน

วิจัยและสร้างสรรคย์ังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  

2. การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีความใกล้เคียงกับโครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม หรือ

โครงการบริการวิชาการ  

3. ศาสตร์ด้านการสร้างสรรค์เป็นกลุ่มการวิจัยที่มีแหล่งทุนสนับสนุนที่เจาะจงเฉพาะศาสตร์

ค่อนขา้งนอ้ย  

4. งบประมาณภายในคณะ ประจ าปีงบประมาณที่คณะฯได้รับจัดสรรนั้นอยู่ในอัตราคงที่ คือ 

2,000,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556- 2560โดยจพต้องจัดสรรเพื่อด าเนินการสอนในแต่ละ

สาขาวิชา บริหารจัดการสว่นกลาง และเงินทุนสนันบสนุนงานวิจัยส าหรับ 5 สาขาวิชา 30,000 บาทต่อ

ทุน ตอ่สาขา   

5. อาจารย์มีภาระงานสอนโดยเฉลี่ย 25 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าจนไม่

ต้องการท างานวิจัย 

6.  คณะฯ เปิดท าการเป็นเวลา 6 ปี อาจารย์ 10เปอร์เซ็นต์ของคณะเพิ่งจะครบก าหนดในการ

ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ และยังมีอาจารย์เข้าใหม ่ท าให้มนีักวิจัยหน้าใหม่ที่ขาดแรงบันดาลใจในการ

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และพี่เลี้ยงดา้นงานวิจัยที่เพียงพอ 

จากประเด็นปัญหาทั้ง 6 ข้อด้วยความตระหนักในการผลักดันนักวิจัยให้ได้ท างานวิจัยและ

สร้างสรรค์ อันเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายวิขาการจะต้องพัฒนาตนเองอันจะ

เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วยการจัดสรรทุนวิจัยให้กับทุกสาขาวิชา และใน

ข้อก าหนดของการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ อาจารนจ์ะต้องน าเสนอผลงานในรูปแบบบทความ

วิจัย และหรอืงานสร้างสรรคต์ามเกณฑ ์สกอ. 

 1.2 การบรหิารงานด้านการวิจัยของคณะ  

- พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยขอทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 3 คน )ต่างสาขาวิชา(  

- พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยจากการสร้างกลุ่มวิจัยในชุดโครงการ โดยรองคณะบดีฝ่าย

วิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นพี่เลี้ยงและผลักดัน และสรรหาที่ปรึกษาให้กับทั้ง 3 โครงการ

ย่อย 
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- การบูรณาการกับการเรียนการสอน ทั้ง 5 หลักสูตร 

- พัฒนากระบวนการลงพื้นที่ และปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มนักวิจัย เพื่อกระตุ้นให้เกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 1.3 กลวิธีในการพัฒนานักวิจัย 

- สอบถามความความตอ้งการดา้นการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และหัวข้อที่สนใจ 

- สร้างแรงจูงใจด้านการท างานวิจัยเพื่อต่อยอดสู่ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ แสดง

ข้อมูลปีที่ในการบรรจุ เพื่อให้อาจารย์วางแผนการพัฒนาตนเอง 

 - ติดตามช่วยสร้างแผนงาน และกระตุน้อย่างตอ่เนื่อง 

- จัดสรร และสรรหาทุนวิจัยใหก้ับนักวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุน 

1.4 แนวทางการพัฒนานักวิจัยภายในคณะโดยใช้ 3 กลวิธีการ คือ 

“จ่ายงานให้ถูกคน” คือการมองหานักวิจัยที่เหมาะสมกับทุนนั้นๆ โดยเลือกจากความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านของนักวิจัยภายในคณะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยได้ท างานในแนวทางที่เข้า

กับตนเอง และเน้นแหล่งทุนขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยได้ 

“การผลักดันอย่างใกล้ชิด” จากฝ่ายงานวิจัยโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพใน

การจัดสรรวิจัยจากนักวิจัยหน้าใหม่ที่ไม่เคยขอทุนวิจัย โดยบริหารงานร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัยที่มตีัวแทนจากทุกสาขาวิชาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดสรรทุนอย่างเท่าเทียม ในรูปแบบการเสนอ

ชื่อนักวิจัยและให้ค าปรึกษาในการพัฒนาโจทย์วิจัย ให้พร้อมกับช่วงระยะเวลาการขอรับทุนในรอบปี 

 “ข้อตกลงในระบบเกื้อกูล”  ในที่นี้หมายถึงข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยโดยสร้าง

ข้อตกลงภายในคณะจากแผนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยที่บุคลากรสายวิชาการจะแจ้งความจ านง

เกี่ยวกับปีในการขอทุน หัวข้องานวิจัยมายังฝ่ายงานวิจัย การเกื้อกูลคือ การไม่รับทุนซ้ าภายในปีถัดจาก

ปีที่ได้รับทุน โดยเฉพาะทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายได้คณะฯ เพื่อเป็นการกระจายทุนให้กับผู้ที่

ยังไม่เคยได้รับทุนวิจัย 

การพัฒนานักวิจัยและการจัดท าแผนการพัฒนากรบุคลากรวิจัย  

นับจากการได้รับทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่อย่างสร้างสรรค์จากส านักงานกองทุน

สนับสนุนงานวิจัย )สกว(.ร่วมกับ ABC-reative   

การได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 โครงการ “ลายน้ าไหล บไหล

คืนถิ่น” (โครงการพัฒนาคณะดวยงานสรางสรรคเชงิวิชาการกรณีศกึษาจากโครงการตัวอยาง 

โครงการสรางสรรคผลงานภาพถาย และวิดิทัศน แรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนถายวัฒนธรรมเพศหญิง
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ในกลุมชาติพันธุไทลือ้ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา) เป็นโอกาสที่ดทีี่ทางคณะได้รับโอกาสในการทล

ลองพัฒนาหัวข้อวิจัยและงานสร้างสรรค์โครงการ อันเป็นไปตามบริบทและอัตลักษณ์ของคณะ และ

การน าเสนองานสร้งสรรค์เข้าสู่เวทีวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา จนสามารถพัฒนาผลติภัณฑผ์้าทอ

ปสู่การยกระดับทางด้านจิตใจ และการสร้างคุณค่าในระดับสูงจาการได้ทอผา้เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสมหามงคล ทรงพระเจริญพระชนมายุ 

5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 จัดท าร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  

การได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2558 โครงการ “ลือถิ่น ”  

โครงการพัฒนาคณะ ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการออกแบบแฟช่ันสิ่งทอพืน้ถิ่น 

และสร้างเครือ ข่ายความร่วมมอืระหว่างชุมชนและนักวิชาการ) สามารถพัฒนากลุ่มนักวิจัยภายในคณะ

และการท างานวิจัยร่วมกับคณะอื่น คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และสร้าง

ผลติภณัฑอ์ันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในรูปแบบเครื่องแต่กายจ านวน 18 ชุด และได้รับการตอบรับใน

การรับเชิญไปน าเสนอผลงานรว่มกับหนอ่ยงานในจังหวัดและขยายผลสู่การสั่งผลติจรงิ 

จากผลการด าเนินงานทั้งสองปีงบประมาณข้างต้นท าใหค้ณะได้เรียนรู้และพัฒนาระบบการ

บริหารงานวิจัย และตั้งค่าเป้าหมายในการขอทุนส าหรับนักวิจัยจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562 จาก

การค านวนปีบรรจุเข้าท างานของบุคลากรสายวิชาการและการผลักดันให้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ

ที่ตอ้งมกีารท า งานวิจัย 1 คนหนึ่งชิน้งาน และการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ต้องมผีลงานทางวิชาการครบทั้ง 5 รายชื่อ 

ด้วยการผลักดันและการอบรมเพื่อให้นักวิจัยเห็นความส าคัญของการขอทุนสนับสนุน

งานวจิัยท าให้ในการขอทุนสนับสนุนงานวจิัยงบประมาณแผ่นดิน 2563 คณะสถาปัตย์ฯ มีอัตรา

การเสนอหัวข้อวิจัยมากที่สุดในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีความกล้าในการเข้าร่วมแผนบูรณา

การ และท างานร่วมกันคณะอื่นๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ดีของบุคลากรภายในคณะ 

 

ผลการประเมินระดับคณะ 

ระดับคะแนน  3 
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S.3 Green University 

 ผลการด าเนินการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์คณะ  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ( มีจ านวน  1 กลยุทธ์  1  ตัวบ่งชี ้) ดังนี้ 

พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น   Green University  

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ

ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์2558 2552 2560 2561 

กลยุทธ์ท่ี 1 

มุง่พัฒนาและ

ส่งเสริม

สภาพแวดล้อม

ธรรมชาติเพื่อ

สร้าง

บรรยากาศใน

การท างาน

ตามนโยบาย 

1.ใหค้วามร่วมมือในการ

ด าเนินงานตามแผน 

green university ของ

มหาวิทยาลัย 

มตัีวแทนจากคณะ

เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการ

ด าเนินงานตาม

แผน green 

university ของ

มหาวิทยาลัย 

- เข้าร่วม 

เป็น

กรรม 

การ 

เข้าร่วม 

เป็น

กรรม 

การ 

เข้าร่วม

เป็น

กรรม 

การ 

เข้าร่วม

เป็น

กรรม 

การ 

-รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

-นักวิชาการการศึกษา (กจิการ

นิสิต)  ผู้ เป็นกรรมการ 

2.สนับสนุนใหนิ้สิตและ

บุคลากรภายในคณะได้

มกีารใชจ้ักรยานในการ

เดินทางภายใน

มหาวิทยาลัย 

มกีารเพ่ิมจุดจอด

จักรยานบริเวณ

คณะ 

- - - - - -รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

-นักวิชาการการศึกษา (กจิการ

นิสิต)  

3.สนับสนุนใหใ้ช้

กระดาษรีไซเคลิในการ

น ามาใช้พมิพ์เอกสาร

ใหม่ 

อีกครั้ง 

มกีารน ากระดาษ

เก่ามาใชพ้มิพ์

เอกสารใหม่อีกครัง้ 

- - - - - -รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

 

 

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย เช่น 

มีการรณรงค์การปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในส านักงาน เวลา 12.00 น-13.00 น.  /โครงการฝายชะลอน้ า

ร่วมกับ  มหาวิทยาลัย   รวมทั้งปัจจุบัน คณะได้มีการริเริ่มนโยบาย ธนาคารขยะ (กระดาษเอสี่) ด้วย  ทั้งนี้จะ

มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการให้มีความต่อเนื่องและถือประพฤติปฏิบัติกันโดยทั่วถึงต่อไป 

ผลการประเมินระดับคณะ  

ระดับคะแนน  2 
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ส่วนที่ 3  ส่วนสรุป 
ตารางผลประเมินรายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง 
 

            ...............................................................   คณบดี 

( รองศาสตราจารย์  ดร.  สมชาย  ศรสีมพงษ์  ) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ 

วันที ่  20  /  สิงหาคม   /  2561 

ตัวบ่งชี ้ ผลการประเมนิตนเอง 

C1   การรับและการส าเร็จการศกึษาของนสิิตนักศกึษา 2 

C2   การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชนใ์นการประกอบวิชาชพี 2 

C3   คุณภาพบัณฑิต 2 

C4   ผลงานของผู้เรียน 3 

C5   คุณสมบัตขิองอาจารย์ 3 

C6   ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 3 

C7   การก ากับมาตรฐานหลักสตูร 3 

C8   การปฏบัิตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

       C8.1 การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 

       C8.2 การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

 

3 

3 

C9   ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 3 

C10  บุคลากรได้รับการพัฒนา 2.5 

C11   ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 2 

C12   การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 5 

C13   การสง่เสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 3 

S1   จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 3 

S2    Student mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time of international students - 

S3    Green University 2 


