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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง เป็นรายงานท่ีสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ได้จัดทํา เพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานและคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ โดยได้รายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพระดับสาขาวิชา โดยประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ (ท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 2 การผลิตบัณฑิต (3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4 การวิจัย (5 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 
  ซ่ึงผลของประเมินครั้งนี้จะได้นําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการในปีท่ีผ่านมา 
เพ่ือท่ีจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชาในการจัดทําแผนงาน โครงการ ฯลฯ รวมถึงการ
ดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของสาขาวิชาต่อไป  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคํา) 
                                                            ประธานสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ข้อมูลท่ัวไป 
 รายงานการประเมินตนเอง เป็นมาตรฐานสาขาวิชา ท่ีเป็นข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพของ
แนวการพัฒนาสู่เป้าประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสาขาวิชาทุกสาขาวิชาท่ีเปิดทําการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อีกท้ังใช้เป็นหลักเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้คือ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการเพ่ือวางแผน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามพันธกิจหลัก
ของสาขาวิชาและตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาท่ีคณะและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนด โดยมีความมุ่งหวังว่าการดําเนินการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
การดําเนินงานของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ บรรลุเป้าหมายในทุกด้าน ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทางด้านศิลปะ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปประกอบอาชีพ
และพัฒนาท้องถ่ินได้ต่อไปอย่างมีคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1.จุดเด่น 

1. บุคลากรในสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีส่วนร่วมในการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผน 
กลยุทธ์) โดยท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสาขาวิชา  

2. สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการวัดผลประเมินผลท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น
เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของนักศึกษา เช่น การจัดชั่วโมงภาคปฏิบัติ  การทํางานเด่ียวและ
กลุ่มย่อย การสัมมนา การศึกษาส่วนบุคคล โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์  การศึกษาและปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ี การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มี
การประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียน 

3. สาขาวิชาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและวิชาการมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือ 
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บรรยายให้นักศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษา 
4. เป็นหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์สามารถนําความรู้

ไปพัฒนางานอาชีพของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สาขาวิชามีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา 

นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้อย่างเพียงพอ และครบทุกด้านโดยดําเนินการสํารวจความ
ต้องการจัดกิจกรรม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา 

6. สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศและจัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันด้าน 
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

7. สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างชั้นปี 
และระหว่างสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้จัดทํา
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยนักศึกษาดําเนินการเอง 

8. สาขาวิชามีการให้บริการทางวิชาการในด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)   ร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดลําปาง 
(สํานักงานการค้าภายใน) 

9. มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน รวมท้ังกรรมการประเมินผลงานวิชาการครู (อาจารย์ 3)ครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดลําปาง 
แพร่ น่าน สุโขทัย และพิษณุโลก 

 10. สาขาวิชาสนับสนุนให้อาจารย์ประจําสาขาวิชาได้รับทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก ร้อยละ 80   
11. คณาจารย์และนักศึกษา ในสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  

2.แนวทางเสริม 
1. จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ศิลปิน ผู้มีความรู้ในท้องถ่ินและศิษย์เก่าท่ีประสบ 

ความสําเร็จเป็นท่ียอมรับ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความรู้ทักษะด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์และความคิดสร้างสรรค์  

เพ่ือให้บริการวิชาการแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3. ส่งเสริมแนะแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือรับรางวัลด้านวิชาชีพ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
5. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาประพฤติตนให้เหมาะสม  

โดยจัดทําประกาศเกียรติคุณท้ังในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ  
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําสาขาวิชาจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
7. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําสาขาวิชาทํางานวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ท้ังใน 

ระดับประเทศและต่างประเทศมากย่ิงข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. อาจารย์ควรเร่งทําผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากย่ิงข้ึน 
2. อาจารย์ในสาขาวิชาควรทําวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ท้ังใน 

ระดับประเทศและต่างประเทศมากย่ิงข้ึน หรือสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพให้เป็นท่ียอมรับ 
3. ควรพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
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แนวทางแก้ไข 
 1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม 
 2. ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

เป้าหมายและแผนการพัฒนา  

1. เป้าหมายการดําเนินงาน 
 1.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น 

1.จัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอก โดยมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนเป็นวิทยากรในรายวิชาต่างๆ  

2. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.2 เป้าหมายการดําเนินงานระยะกลาง 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ โดยเพ่ิมผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ และเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ประจําสาขาให้สูงข้ึน  
2. จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาและการจัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านออกแบบ

ประยุกต์ศิลป์  
3. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภายใต้การบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพท่ี
ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร 

1.3 เป้าหมายการดําเนินงานระยะยาว 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ท่ีสามารถให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถ่ิน 
2. เป็นหลักสูตรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร มีวัฒนธรรม

องค์กรท่ีดี  
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2.แผนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

เป้าหมาย แผนพัฒนา 
เป้าหมายการดําเนินงานระยะส้ัน 
1.จัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอก โดยมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ใน
ชุมชนเป็นวิทยากรในรายวิชาต่างๆ  
2. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
1. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ ท่ีสนับสนุนการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์ได้อย่างเพียงพอ และครบทุกด้าน
โดยดําเนินการสํารวจความต้องการจัดกิจกรรม และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและ
วิชาการมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือบรรยายให้
นักศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษา 
3. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

เป้าหมายการดําเนินงานระยะกลาง 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเพียงพอท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ โดยเพ่ิมผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ และเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ประจําสาขาให้
สูงข้ึน  
2. จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาและการจัดส่ง
นักศึกษาเข้าแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์  
3. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ ด้าน
ออกแบบประยุกต์ศิลป์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภายใต้การ
บริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อ
การเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร 
 

 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา และ
ทําผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยลดภาระ
งานด้านการสอน หรือภารกิจด้านอ่ืนๆเพ่ือให้มีเวลา
เพียงพอในการทําผลงานวิชาการ 
 2. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ ท่ีสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความเป็น
เลิศด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
องค์ความรู้ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์โดยสนับสนุน
อาจารย์เข้าร่วมอบรมความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย
ท้ังวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังลดภาระงานด้านการสอนเ พ่ือให้ มี เวลา
เพียงพอในการทําวิจัย  

เป้าหมายการดําเนินงานระยะยาว 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ ท่ีสามารถให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถ่ิน 
2. เป็นหลักสูตรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการ
พัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร มีวัฒนธรรม
องค์กรท่ีดี  

 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
องค์ความรู้ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนา
สังคม  
2. จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานด้านต่างๆ
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์อย่าง
สมํ่าเสมอ 
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ส่วนท่ี 2 
ส่วนนํา 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
พัฒนามาจากหมวดวิชาศิลปศึกษาและอุสาหกรรมศิลป์  หมวดวิชาศิลปศึกษาต้ังข้ึนเม่ือปีการศึกษา 2515 ซ่ึง
เป็นปีแรกของการเปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยครูลําปาง จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2515 
เป็นต้นมา 
 ต่อมาในปีการศึกษา2520 ได้แยกหน่วยงานออกมาเป็นภาควิชาศิลปะ  และได้เปิดสอนวิชาเอก
ศิลปศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในปีการศึกษา 2512-2527 หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2528 และ 
2531 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) 
 จากนั้นในปีการศึกษา2528 หลังจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2527 ซ่ึงกําหนดให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้ ภาควิชาศิลปะจึงได้เปิดสอนหลักสูตร
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.) ข้ึนดําเนินการสอน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2529-2532 และ
ได้รับเป็นหลักสูตรสถาบันราชภัฏระดับปริญญาตรี4ปีคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)   ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา   ได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 10 รุ่น  
 หลังจากเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มา
จนกระท่ังสถาบันราชภัฏลําปางได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงได้มีการปรับหลักสูตรเป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งล่าสุดเม่ือ พ.ศ. 2550 เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2551 เป็นต้นมา 
 ปัจจุบัน การบริหารงานด้านการเรียนการสอนเป็นแบบสาขาวิชา  มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
ทําหน้าท่ีบริหารงานด้านวิชาการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 5  คน  ได้บริหารงาน
ด้านการเรียนการสอนโดยให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   เปิดโอกาส ให้นักศึกษา
ได้เรียนตามกลุ่มวิชาท่ีสนใจ  คือ  กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  และกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้
นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพและพร้อมท่ีจะประกอบอาชีพด้านออกแบบประยุกต์
ศิลป์ในอนาคต 
 
 

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย 

 2.2.1 ปรัชญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ บัณฑิตมีความรู้   ความสามารถใน

วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์   ท่ีมีเอกลักษณ์ท้องถ่ินและพัฒนา   สู่สากลได้  
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2.2.2 วิสัยทัศน์ 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะ“มุ่ง

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์สามารถถ่ายโยงความรู้สู่การพัฒนางาน
อาชีพของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 

2.2.3 พันธกิจ 
 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ กําหนดพันธกิจของของหลักสูตรตามแนวทางวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้ 

1.  ผลิตบัณฑิตด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ท่ีมีคุณภาพ 
2.  การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับงานอาชีพด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ในท้องถ่ิน 
3.  การจัดการศึกษาจากสภาพจริง นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 

ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ในท้องถ่ิน 
 4.  สร้างองค์ความรู้ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย

ร่วมกับชุมชน    
  

       2.2.4 นโยบาย 
          1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็น
หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2. บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง สามารถสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 3. บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาในเวลา 1 ปี  และสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษาหรือเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4. บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

5. ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง มีความ      พึงพอใจในคุณภาพบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

6. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การพัฒนาสังคมและท้องถ่ิน ภายใต้การบริหารจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร 

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ ท่ีสามารถให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
และ 

ท้องถ่ิน 
8.เป็นหลักสูตรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร มี

วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี  
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  2.2.5 เป้าหมายการพัฒนา 
   สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์  กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต โดยให้มีบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน 5 คน เป็นปริญญาเอก ร้อยละ 40 และมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100   อาจารย์ ร้อย
ละ 80 ทําวิจัย มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพปีละ 4 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 2 เรื่อง งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25,000 บาทต่อคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. อาจารย์ทุกคนในสาขาวิชาฯ จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางทุกคน โดยจัดให้มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์  เพ่ือทราบถึงศักยภาพของ
นักศึกษาแต่ละคน อันจะนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้สอนควรมีการวางแผนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ การวัดผลประเมินผลท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่นเหมาะสมกับศักยภาพและความ
ต้องการของนักศึกษา เช่น การจัดชั่วโมงภาคปฏิบัติ  การทํางานเด่ียวและกลุ่มย่อย การสัมมนา การศึกษาส่วน
บุคคล โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์  การศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานท่ี การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และนําผลประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอก โดยมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานครบ ๔ ข้อ    ได้แก่ 
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการทักษะ
ในการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ในด้านต่างๆ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ศิษย์เก่า  หรือผู้รู้ในชุมชนเป็นวิทยากรใน
รายวิชาต่างๆ   

3. เพ่ิมผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยเอ้ืออํานวยความสะดวกในด้านการจัดตารางสอนและลดภาระ
งานตามความเหมาะสม เพ่ือให้อาจารย์ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการได้มีเวลาทําผลงานวิชาการ 

4. จัดทําโครงการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาและการจัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้าน
ออกแบบ 

ประยุกต์ศิลป์ 
 5. จัดทําโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอก  
ได้แก่  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (KBO) และ
โครงการฝึกอาชีพด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
 6. จัดทําโครงการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า  ได้แก่  โครงการจัดแสดง
ผลงานและบริการวิชาการ อบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่ชุมชนสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   
 7. สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา  ในการจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยนักศึกษาดําเนินการเองท้ังหมดต้ังแต่  การเขียนโครงการ  การ
วางแผนจัดกิจกรรม  การดําเนินงาน  การวัดผลประเมินผลและการสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม 

8. วางแผนร่วมกันในการใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้  ความสามารถ
และความถนัดในทักษะท่ีแตกต่างกัน นําไปสู่เป้าหมายตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน  
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9. ร่วมมือกันพัฒนาท้ังสาขาในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รับผิดชอบ สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาและการนํางานวิจัยมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 

10. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

11. บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

12. บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง สามารถสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

13. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์  สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภายใต้การบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพท่ี
ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร 

14. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ท่ีสามารถให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถ่ิน 

15. เป็นหลักสูตรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร มี
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินตนเองสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศลิป์                                                       ปีการศึกษา  2553 
 

2.3 โครงสร้างการบริหารงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ 
 สายบังคับบัญชา 
 สายการประสานงาน ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก 
 

2.3 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เป็นสาขาท่ีอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

คณบดี 

คณะกรรมการคณะบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการสํานักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชา 
ออกแบบประยุกต์ศลิป์ (ศศ.บ.) 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาท่ีเปิดสอน จําแนกตามประเภทการจัดการศึกษา  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหลักสูตร/สาขา 
วันเดือนปี 
ท่ีได้รับการ
รับรอง 

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 25 ธ.ค. 2550 
 
 

2.5 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคํา  ศ.ม จิตรกรรม ประธานสาขา 
ศบ. จิตรกรรม 

2 รองศาสตราจารย์ชุติมา   เวทการ 
 

ศ.ม สาขาศิลปศึกษา กรรมการบริหารสาขา 
คบ. โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย  ปานดํารงค์ ร.ม การเมืองการปกครอง กรรมการบริหารสาขา 
กศ.บ. ศิลปศึกษา 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
 

ศบ. ยุทธศาตร์การพัฒนา กรรมการบริหารสาขา 
กศ.บ. ศิลปศึกษา  

5 อาจารย์ชลาพันธ์   อุปกิจ นศ.ม. วารสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
สาขา นศ.บ. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

 

2.6นักศึกษา 
ตารางท่ี  2  จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 

ประเภทนักศึกษา 
ปริญญาตรี 

รวม 
2 ปี 4 ปี 5 ปี 

ภาคปกติ - 96 - 96 
ภาคพิเศษ - - - - 
   - กศ.บป. มหาวิทยาลัย - - - - 
   - กศ.บป. ศูนย์ลําพูน - - - - 

รวม - 96 - 96 
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2.7 บุคลากร  

ช่ือ -สกุล ประเภทบุคลากร 
1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค. 54 

วันเข้างาน 
 

วันออกงานหรือ 
ลาศึกษาต่อ 

นับเป็น 

1. รองศาสตราจารย์ชุติมา   เวทการ ข้าราชการ  29 มิ.ย. 2520 - 1 คน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย  ปานดํารงค์ ข้าราชการ 10 มิ.ย. 2520 - 1 คน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เยี่ยงพฤกษา
วัลย์ 

ข้าราชการ 2  พ.ค. 2535 - 1 คน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคํา ข้าราชการ 10 ม.ค. 2541 - 1 คน 
5. อาจารย์ ชลาพันธ์   อุปกิจ อาจารย์ประจําตามสัญญา 1 ธ.ค. 2553 - 0.5 คน 

รวม  - 4.5 คน 
 

 
หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารย์ประจํา  

ระยะเวลาการทํางาน การนับจํานวนอาจารย์ 
9-12  เดือน คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 

 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรตําแหน่งทางวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน (คน) 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
ข้าราชการ - 3 1 4 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ - - - - 
อาจารย์ประจําตามสัญญา 0.5 - - 0.5 
พนักงานราชการ - - - - 

รวม 0.5 3 1 4.5 
ร้อยละ     
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ตารางท่ี 4 จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา     

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา  (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

รองศาสตราจารย์ชุติมา   เวทการ ศ.ม สาขาศิลปศึกษา - 1 - 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย  ปานดํารงค์ ร.ม การเมือง 

     การปกครอง 
- 1 - 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เยี่ยงพฤกษา
วัลย์ 

ศบ. ยุทธศาตร์การพัฒนา - 1 - 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคํา ศ.ม จิตรกรรม - 1 - 1 
อาจารย์ ชลาพันธ์   อุปกิจ นศ.ม. วารสารสนเทศ - 1 - 1 

ร้อยละ    4.5 

 

2.8 อาจารย์พิเศษ (ไมม่สีัญญาจ้าง) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาท่ีสอน 
ระดับการศึกษา   

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวศรีชนา  เจรญิ
เนตร 

คอ.ม. เทคโนโลยี 
ผลิตภณัฑ์     
อุตสาหกรรม 

1. การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์ 38 - - 
2. การออกแบบนิเทศศิลป์ 3   14 - - 

นายศักดิ์สิทธ์ิ   คําหลวง ศบ. จิตรกรรม 1. โปรแกรมประยุกตด์้านกราฟิก 
   เพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป์ 

14 - - 

2. การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ 
   นิเทศศิลป์ 

14 - - 

3.  สุนทรยีศาสตร ์ 38 - - 
นายคณาวุฒิ   คําลือปลูก ศศ.บ.  

 เทคโนโลยีเซรามิก 
1. การออกแบบเครื่องป้ันดินเผา  12   
2. การออกแบบเครื่องป้ันดินเผา     

นายวุฒิไกร   สํารีราษฎร ์ ศศ.บ.   
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

1. คอมพิวเตอรเ์พ่ือการออกแบบ 
   ผลิตภณัฑ์ 

12   

  2. โปรแกรมประยุกต์การ
ออกแบบ   ผสมหลายสื่อ 

12   

รวม 64 - - 
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2.9 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 
ตารางท่ี 5 จํานวนงบประมาณท้ังหมดปีงบประมาณ 2552 และ 2553 จําแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ลด 
เงินงบประมาณ  104,700 76,350 16350 
เงินนอกงบประมาณ  - 54,550 - 
  -  เงิน กศ.บป. - - - 
  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน - - - 
  -  เงิน กศ.บศ - - - 

รวมท้ังหมด 104,700 - - 
(เงินงบประมาณ คือ เงินงบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา) 

ตารางท่ี 6 จํานวนงบประมาณท้ังหมด ปีงบประมาณ 2552 แยกตามประเภท และหมวดรายจ่าย 
หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ เงิน กศ.บป. กศ.บป. (ลําพูน) เงิน กศ.บศ. รวม 
งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนินงาน 92,700 - - 12,000 104,700 
งบลงทุน - - - - - 
งบอุดหนุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 

รวม 92,700 - - 12,000 104,700 

2.10 ข้อมูลบัณฑิต (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 
  ในปี พ.ศ.  2553 นักศึกษา สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 11 คน 
 
2.11 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีท่ีผ่านแล้ว 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต    
1.  ควรมีการสํารวจความต้องการจําเป็น
ของนักศึกษา 
2.  ควรนําผลการประเมินโครงการไป
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีต่อไป 
 

1. สาขาวิชาได้ดําเนินการสํารวจความ
ต้องการจําเป็นของนักศึกษาแล้ว 
2. สาขาวิชาได้นําผลการประเมินไปใช้
ในการวางแผนและการดําเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
 

ผศ.ศิริกร /อ.ชลาพันธ์ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีท่ีผ่านแล้ว 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

1. ดําเนินการประเมินและแสดงผล 
การประเมินให้ชัดเจน 

ผศ.ศิริกร /อ.ชลาพันธ์ 
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1. ควรเพ่ิมการประเมินโครงการ/กิจกรรม
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอนให้ชัดเจน 
2.  ควรสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมให้ละเอียด 
3. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ควรมีการติดตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานในทุกโครงการ 

2. ได้ดําเนินการโดยใช้แบบฟอร์มการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
ท่ีมีมาตรฐาน 
3. ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์สาขาวิชา 
4 .  สาขาวิ ชา ไ ด้ ดํ า เนินการ ติดตาม
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ งานในทุก
โครงการแล้ว 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. อาจารย์ควรหางบประมาณจากแห่งทุน
ภายนอกเพ่ิมข้ึนและพัฒนางานวิจัยให้
สามารถตีพิมพ์ระดับชาติ 
2. อาจารย์ควรนําเอาผลงานวิจัยท่ีได้ทํา
มาเป็นบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 
3. อาจารย์ควรจัดทําผลงานสร้างสรรค์
และนําเสนอเพ่ือเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

1. สาขาวิชาได้รับงบประมาณภายนอก 
5โครงการ  และสาขาวิชาสนับสนุนให้
อาจารย์พัฒนาข้อเสนอโครงการขอทุน
ระดับชาติ 
2. อาจารย์ได้นําเอาผลงานวิจัยท่ีได้ทํา
มาเป็นบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
3. อาจารย์มีผลงานสร้างสรรค์และได้รับ
รางวัลระดับประเทศ จํานวน 2 รางวัล  

รศ.ชุติมา / ผศ. ธวัชไชย 
/ ผศ.ศิริกร  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
1.  กรณีมีหน่วยงานภายนอกมาขอรับ
การบริการและใช้งบประมาณจากแหล่ง
ภายนอกให้สาขาจัดทําโครงการข้ึนรองรับ
เพ่ือเสนอต่อคณะ/ มหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติโครงการและรายงานผลโครงการ
เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
2.  ควรเพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาชีพแก่ชุมชนมากข้ึน 

1. สาขาวิชาได้จัดโครงการเพ่ือรองรับ
กิจกรรมหรือโครงการท่ีมีหน่วยงานมา
ขอใช้บริการจากสาขาวิชา 
2. สาขาวิชาได้ดําเนินการจัดกิจกรรม
บริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  
จํานวน 22 กิจกรรม 
 
 
 
 

รศ.ชุติมา / ผศ. ธวัชไชย 
/ ผศ.สมชาย /ผศ.ศิริกร 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีท่ีผ่านแล้ว 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

3.   ควร มีแผนในการนํ าความรู้ และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/ 
วิชาชีพมาบูรณาการในการเรียนการสอน
และการวิจัย  
4. ควรจัดทําสื่อวิซีดีจาการบริการวิชาการ

3. สาขาวิชาได้บูรการกระบวนการวิจัย 
และงานสร้างสรรค์กับกระบวนการเรียน
การสอน ไ ด้แ ก่  รายวิ ช าออกแบบ
ลวดลาย  รายวิชาศิลปกรรมไทย  
ร ายวิ ช าการออกแบบของ ท่ี ร ะลึ ก  

รศ.ชุติมา / ผศ. ธวัชไชย 
/ ผศ.สมชาย /ผศ.ศิริกร 
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เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน  รายวิชาการ
ออกแบบ 3 มิติ   
4. ได้บันทึกกิจกรรมการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
1.   ควรจัด ทําระบบฐานข้อมูลและ
สารสน เทศ ท่ี สนั บสนุ นการประ กัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาให้ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

1.สาขาวิชากําลังดําเนินการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การประกันคุณภาพการ ศึกษาของ
สาขาวิชา 

ผศ.สมชาย /ผศ.ศิริกร / 
อ.ชลาพันธ์ 
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ส่วนที่  3 
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ์การประเมินสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ    
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของคณะโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสาขาวิชา 
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของคณะ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาไปสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เ พ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และนําผลการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี และ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7-8 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 
  ในปีงบประมาณ 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  มีการดําเนินงานตาม
กระบวนการพัฒนาแผน จํานวน 8 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาไ ด้ มีการจัดประชุมบุคลากรในสาขาเ พ่ือจัด ทํา
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี(แผนกลยุทธ์)ของสาขา พ.ศ.

1.1-1-1แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  4 ปี
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2553 - 2556 (1.1-1-1)  ท่ี เ กิดจากการ มีส่ วนร่ วมของ
บุคลากรในสาขาวิชา(1.1-1-2) และได้จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 2553 1.1-1-3) ของสาขาวิชา โดยมี
การวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี
(แผนกลยุทธ์) ของสาขา พ.ศ.2553 - 2556 กับแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 4 ปี (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.พ.ศ.2553 - 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1.1-1-4) และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
(1.1-1-5)    
 

1.1-1-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งท่ี 3/2553 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 
1.1-1-3 แผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2553 
1.1-1-4 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ  4 ปี 
(แผนกลยุทธ์) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
1.1-1-5 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ ง ท่ี
1/2554  
 

ข้อ 2 สาขามีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(แผนกลยุทธ์)
ของสาขา และแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยจัดประชุม
อาจารย์เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายกล
ยุทธ์และทบทวนปรัชญาของสาขาวิชาในด้านความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบันของสาขาวิชา (1.1-1-2) 
 

1.1-1-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งท่ี 3/2553 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 

ข้อ 3 สาขามีกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(แผนกล
ยุทธ์) สู่แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 โดยมีการ
กําหนดกรอบวงเงินงบประจําปีตามพันธกิจ 4 พันธกิจของ
สาขา คือ  ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.1-3-1) ท่ี
สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1.1-3-2) 
 

1.1-3-1 แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
งบประมาณ 2553 
1.1-3-2 แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
งบประมาณ 2553คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ข้อ 4 สาขามีการกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(แผน
กลยุทธ์)ของสาขา(1.1-4-1)  และแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2553 โดยมีการกําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน
(1.1-4-2) 
 

1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(แผน
กล ยุทธ์ ) ข อ งส าขาวิ ช าออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ หน้า 21 
1.1-4-2 แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
งบประมาณ 2553 ของสาขาวิ ช า
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

ข้อ 5 สาขามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีครบ 4 
พันธกิจ (1.1-5-1)  โดยได้กําหนดระยะเวลาการดําเนินไว้ใน
แผนอย่างชัดเจน และมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอ
คณบดีเพ่ือพิจารณา (1.1-5-2)   

1.1-5-1 แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
งบประมาณ 2553 ของสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
1.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงาน
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ป ร ะ จํ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2553 ข อ ง
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  

ข้อ 6 สาขาวิ ชา มีการจัด ทํารายงานประจํ า ปี งบประมาณ                                                                                       
2553 (1.1-6-1) และนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา (1.1-6-2)  เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 
 

1.1-6-1 รายงานประจําปีงบประมาณ 
2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์                                     
1.1-6-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งท่ี 2/2553 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2553 
 

ข้อ 7 สาขาวิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ 2553 (1.1-7-1) เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ(1.1-7-2) เพ่ือนําไปพัฒนา
และปรั บปรุ ง กา ร ดํ า เนิ น งานของสาขาวิ ช า ในการ
ปีงบประมาณต่อไป  

1.1-7-1 รายงานประจําปีการศึกษา 
2553 (ไตรมาสท่ี 3 -4 ปีงบประมาณ  
2553 และ ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 
2554) สาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ 
1.1-7-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ ง ท่ี
3/2554  
 

ข้อ 8 สาขามีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 (1.1-8-1)  และนําผลการ
ปรับปรุงเสนอต่อคณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะ 
(1.1-8-2)   

1.1-8-1 แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
งบประมาณ 2554 ของสาขาวิ ชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 3/2554  
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี2/2554  
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
6 ข้อ 8 ข้อ ����   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต    
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
มหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 
หมายเหตุ  : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  2555  ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรอย่างน้อย ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  
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การประเมินตนเอง 

 ในปีการศึกษา  2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   ได้ดําเนินการตามระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี้   
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขามีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย(2.1-1-1) โดยสาขาวิชา 
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฯ และได้นําส่งโครงการปรับปรุง
หลักสูตรของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ (2.1-1-2) และได้มีการสรุปผลการประเมิน
หลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ พ.ศ. 
2553 (2.1-1-3)   เพ่ือนําผลการประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลั กสู ตรต่ อไป  นอกจ ากนั้ น ส า ข า วิ ช า จั ดป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา(2.1-1-4) ท่ีได้มีคําสั่งแต่งต้ัง
จากมหาวิทยาลัย(2.1-1-5)  เพ่ือดําเนินการจัดทําร่าง
รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.02  
 

2.1-1-1 ประกาศของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง “กําหนดระบบและกลไกการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเปิด
สอนหลักสูตรและการปิดหลักสูตร 
พ.ศ.2553” 
2.1-1-2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ 
2 .1 -1 -3  แบบการประเมินหลักสูตร
ศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ พ.ศ. 2553 
2.1-1-4 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ครั้งท่ี 1/2554 
วันท่ี 12 มกราคม 2554 
2 . 1 -1 -5  ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ต้ั ง คณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปะศาสตร 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

ข้อ 2 สาขาวิชามีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติ(2.1-2-1)ท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีกําหนด  

2.1-2-1 ประกาศของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง “กําหนดระบบและกลไกการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเปิด
สอนหลักสูตรและการปิดหลักสูตร 
พ.ศ.2553” 
 

ข้อ 3 สาขาวิชามีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร (2.1-3-1) ซ่ึงสาขาวิชามีการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไป ต าม เ กณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า นหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.
02) (2.1-3-2) และรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีประจําทุกภาคการศึกษา (สมอ.07) (2.1-3-
3) 

2.1-3-1 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ครั้งท่ี 1/2554 
วันท่ี 12 มกราคม 2554 
2 . 1 -3 -2  แบบรายงาน ข้อ มูลการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (สมอ.02) 
2 . 1 -3 -3 แบบร าย ง าน ข้ อ มู ล ก า ร
ดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2553 (สมอ.07) 

ข้อ 4 สาขาวิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา(2.1-4-
1) เพ่ือรับผิดชอบ ควบคุมกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดย
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาได้ดําเนินการจัดประชุม(2.1-
4-2) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด โดยให้ รายงานตามแบบรายงานข้อมูลการ
ดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 
2553 (2.1-4-3)  

2 . 1 -4 -1  ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
2.1-4-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ครั้งท่ี 3/2553 วันท่ี 24 พฤษภาคม 
2553 
2 . 1 -4 -3 แบบร า ย ง าน ข้ อ มู ล ก า ร
ดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2553 (สมอ.07) 
 

ข้อ 5 สาขาวิชามีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา2548 โดยมีคณะกรรมการบริหารสาขา 
(2.1-5-1) ท่ีทําหน้าท่ีในการวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ผ่านการประชุมกรรมการบริหาร
สาขา (2.1-5-2) ตามแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สมอ.02(2.1-5-3) และ
รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สมอ.
07 (2.1-5-4) อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา2548  
       ในปีการศึกษา 2553 สาขานําแนวทางตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.3 (2.1-5-5)และรายงาน
ผลการดําเนินการของวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
(2.1-5-6) อีกท้ัง สาขายังได้จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา มคอ.5 (2.1-5-7) เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2 . 1 -5 -1  ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ต้ั ง คณ ะ
กรรมการบริหารบริหารสาขาวิชา 
2.1-5-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งท่ี 3/2553 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 
2 . 1 -5 -3 แบบร าย ง าน ข้ อ มู ล ก า ร
ดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2553 (สมอ.07) 
2.1-5-5 รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.3) 
2.1-5-6 รายงานผลการดําเนินการของ
วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.
4)  
2.1-5-7 รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) ของสาขาทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 
 

สมอ
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 5 ข้อ ����   5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
   
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกสาขาวิชา 
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน ในแต่ละ

ภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ัง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน 
5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ  แต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

 ในปีการศึกษา  2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ ดังนี้   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชามีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีความยืดหยุ่นและความหลายหลาก ตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (2.6-1-
1) และมีการกําหนดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญไว้ในเอกสาร มอค.3 (หมวด 7 การประเมิน
และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา) ทุกรายวิชาของปี
การศึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้  1) กลยุทธ์การประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 2) กลยุทธ์การ
ประเมินการสอน 3) การปรับปรุงการสอน 4)ทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 5) การ
ดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา (2.6-1-2)   

2.6-1-1 คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2.6-1-2 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา 
 

ข้อ 2 ในปีการศึกษา 2553 สาขาได้นํ าแนวทางตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาดําเนินการ 
โดยได้จัดทํารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ของสาขาทุก
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 (2.6-2-1) และจัดทํา
รายละเอียดรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 (2.6-
2-2) ก่อนการเปิดสอน 

2.6-2-1 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา 
2.6-2-2 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) 
 

ข้อ 3 สาขามีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดย
กําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (2.6-3-1) และ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกสถานท่ี 
รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มคอ.4 (หมวดท่ี 4 
ลักษณะการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) จํานวน 
(2.6-3-2) 

2.6-3-1 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
นิเทศศิลป์  รายวิชาการศึกษาส่วน
บุคคลออกแบบผลิตภัณฑ์ รายวิชาการ
ออกแบบของท่ีระลึก และรายวิชา
โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์
(มคอ.3) 
2.6-3-2 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิ ช าฝึ กประสบการณ์วิ ช าชีพ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ภาคสนาม 
(มคอ.4) 

ข้อ 4 สาขาวิชาได้มีจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียน มีความรู้ 
ความชํานาญและมีทักษะท่ีสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติได้
จริง จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาเป็น
อาจารย์พิเศษ หรือบรรยายให้นักศึกษา (2.6-4-1)-(2.6-4-2)  
นอกจากนั้ นสาขาวิ ช า ยั งส่ ง เสริ ม ให้นั ก ศึกษา ไ ด้ฝึ ก
ประสบการณ์กับผู้ประกอบการจริง  ในรูปของการฝึกงาน

2.6-4-1 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
2.6-4-1 หนังสือเชิญและหนังสือตอบ
รับวิทยากร 
2 .6 -4 -3  หนั งสื อ เชิญการตอบรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

(2.6-4-3 ) 
 

ข้อ 5 อาจารย์ในสาขาวิชาได้ทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์การเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหา(2.6-5-1) 
 

2.6-5-1 รายงานผลการทําวิจัยในชั้น
เรียนเรื่องการแก้ไขปัญหาการเรียน
รายวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
นิเทศศิลป์ ด้วยการให้คําปรึกษาเป็น
รายบุคคล   

      
ข้อ 6 คณะฯมีการจัดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

ท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนของ
อาจารย์ทุกรายวิชา (2.6-6-1) โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
โดยได้ส่งผลการประเมินให้สาขา เพ่ือนําผลท่ีได้รับไป
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตามรายวิชาท่ี
เก่ียวข้องต่อไป  

2.6-6-1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของคณาจารย์ทุกคน 

ข้อ 7 สาขาวิชาได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละ
รายวิชาและภาพรวมของทุกรายวิชา(2.6-7-1) เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา (2.6-7-2) เพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบฟอร์ม มคอ.5 เพ่ือ
วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน (2.6-7-3) 

2.6-7-1 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน ทุก
รายวิชาของสาขา 
2.6-7-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งท่ี 2/2554 
วันท่ี 10 มีนาคม 2554 
2.6-7-3 เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
6 ข้อ 7ข้อ ����   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสาขาวิชาหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
สาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
การประเมินตนเอง 
  ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต จํานวน 5ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขามีคณะกรรมการบริหารสาขาท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตร (2.7-1-1) โดยดําเนินการตามข้ันตอนการปรุงปรับ
หลักสูตร(2.7-1-2)  ซ่ึงระบุว่าต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต เพ่ือ
นําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โ ดยนํ า ข้ อ มู ล จ ากสํ า ร วจ เ พ่ื อนํ า เ สนอ ใน ท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (2.7-1-3) โดยสาขา

2.7-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
หลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร 
2 . 7 -1 -2  คณะกร รมการ วิ พ า ก ษ์
หลักสูตร 
2.7-1-3 ข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
ซ่ึงมีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ออกแบบประยุกต์ศิลป์อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาปี 2548 

ข้อ 2 สาขาวิชามีคณะกรรมการบริหารสาขาท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตร (2.7-2-1) ทําหน้าท่ียกร่างสูตร โดยเฉพาะประเด็น
การกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล ตามผลการสํารวจ
หรือวิ เคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิตเ ก่ียว กับ
คุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-2-2)-(2.7-2-3) เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมวิพากษ์หลักสูตร 
 

2.7-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารสาขา 
2 . 7 -2 -2  ร่ า งหลั กสู ต รส าขาวิ ช า
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
2.7-2-3 ผลการสํารวจหรือวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 3 สาขาวิชามีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ (2.7-3-1) ท่ี
สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา(2.7-3-2) 
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์ได้อย่างเพียงพอ 
นอกจากนั้นสาขาวิชาได้ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือ
สร้างเครือข่าย สังคมการเรียน แก่ผู้ท่ีสนใจ และได้จัดทําเว็ป
ไซด์สาขาวิชา(2.7-3-3) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา 
ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีสาขาวิชาจัดข้ึน   

2.7-3-1 แผนงบประมาณประจําปี 
2553 และแผนงบประมาณประจําปี 
2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
( ร ะหว่ า ง เ ดื อน มิ ถุน ายน  2553 -
มิถุนายน 2554)  
2 . 7 -3 -2  ร ายง านสรุ ปผลการจั ด
โครงการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
2.7-3-3 เว็บไซต์สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ และการสร้างเครือข่าย 
สังคมการเรียนรู้ โดย Face Book 
สาขาวิชา 
 

ข้อ 4 สาขาวิชามีการประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและ
การจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะและออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศให้
นักศึกษารับรู้(2.7-4-1) สาขาวิชามีงบประมาณสนับสนุนให้
นักศึกษามีโอกาสเข้ากิจกรรม(2.7-4-2) นอกจากนั้นใน
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาการโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้เน้นให้นักศึกษาทําโครงการวิจัย
ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และฝึกทักษะการนําเสนอผลงาน 
(2.7-4-3) 
 

2.7-4-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 2.7-4-2 แผนงบประมาณประจําปี 
2553 และแผนงบประมาณประจําปี 
2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
( ร ะหว่ า ง เ ดื อน มิ ถุน ายน  2553 -
มิถุนายน 2554) 
2 . 7 -4 -3  ป ร ะ ก า ศ ร า ย ล ะ เ อี ย ด   
โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์
เซรามิกระดับประเทศ ของศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิก  กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงพานิชประจําปี
การศึกษา 2553  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2.7-4-4 หนังสือเชิญประกวดวาดภาพ
หัวข้อ  “เมืองไทยน่าอยู่” ของบริษัท 
เอช. เอช. เค.  อินเตอร์เทรด จํากัด ณ  
ห อ นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   
มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่   อ .  เ มือง       
จ .  เ ชี ย ง ใ ห ม่   ร ะห ว่ า ง วั น ท่ี  2 8 
กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552  
2.7-4-5 เว็บไซด์สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 
2.7-4-6 เอกสารรายละเอียดของราย
โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์
(มคอ .3) ตั ว อ ย่ า ง รู ป เ ล่ ม ราย ง าน
โครงการพิเศษของนักศึกษา 

ข้อ 5 สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ “คุณธรรมนําชีวิต” ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (2.7-5-2) โดยท่ีสาขาวิชาได้กําหนด
เง่ือนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมตามคู่มือนักศึกษา (2.7-5-3)  
 

2 . 7 -5 -1  ร ายง านสรุ ปผลการจั ด
โครงการปฐมนิ เทศ “คุณธรรมนํา
ชีวิต” ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วันท่ี  28 กรกฎาคม 
2553  
2.7-5-2 คู่มือนักศึกษาว่าด้วยกําหนด
เง่ือนไขให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ 5 ข้อ ����   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสาขาวิชา 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนด        
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม               
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย              
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ           
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
การประเมินตนเอง 
  ในปีการศึกษา  2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการตามระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ ดังนี้ 
 

  เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทําประกาศ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา (2.8-1-1) โดยสาขาวิชาได้นําประกาศไป
เผยแพร่แ ก่นัก ศึกษาผ่ านบอร์ดประชาสัม พันธ์
สาขาวิชา (2.8-1-2) 

2.8-1-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา วันท่ี 2 ธันวาคม 2553  
2.8-1-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์สาขา 

ข้อ 2 มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมไว้ในเอกสารรายละเอียดของวิชา มคอ.3 
(2.8-2-1) เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้
ทราบอย่างท่ัวถึง  อีกท้ัง ยังมีการเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสาขาวิชา (2.8-2-2) เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับทราบ  

2.8-2-1 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.03) ทุกรายวิชาของสาขา 
2.8-2-2 เว็ปไซด์สาขาวิชา 
 
 

ข้อ 3 สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ากิจกรรมท่ีส่งเสริม 2 . 8 -3 -1  ร ายง านสรุ ปผลการจั ด
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  เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คุณธรรม จริยธรรม โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิ เทศ  “ คุณธรรมนํ าชี วิ ต”  ท่ีจั ด โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2.8-3-1) 

โครงการปฐมนิ เทศ “คุณธรรมนํา
ชีวิต” ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วันท่ี  28 กรกฎาคม 
2553  

ข้อ 4 สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ากิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิ เทศ  “ คุณธรรมนํ าชี วิ ต”  ท่ีจั ด โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ (2.8-
4-1) 

2 . 8 -4 -1  ร ายง านสรุ ปผลการจั ด
โครงการปฐมนิ เทศ “คุณธรรมนํา
ชีวิต” ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วันท่ี  28 กรกฎาคม 
2553  
 

ข้อ 5 สาขาวิชาไ ม่ มีนัก ศึกษาหรือ กิจกรรมท่ี เ ก่ียว กับ
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

 
ไม่มี 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
3 ข้อ 4 ข้อ ����   4 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.9  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูลการมีงานทําของบัญฑิต (สมศ.1)  
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให้กับนักศึกษาท่ีจะ

สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น อย่างน้อยร้อยละ 90 ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชา 

2. มีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงานทําให้ครบถ้วนและมีข้อมูลจํานวนบัณฑิตท่ี
ได้งานทําภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

3. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 



34 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินตนเองสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศลิป์                                                       ปีการศึกษา  2553 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 
4. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 85 ของ

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 
5. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 90 ของ

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
 
การประเมินตนเอง 
  ในปีการศึกษา  2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการตามระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 2 ข้อ ดังนี้ 
   
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจง(2.9-1-1)เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับเรื่องการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าร่วมอย่างน้อย ร้อยละ 
90 (2.9-1-2) 

2.9-1-1 รายงานการประชุมชี้แจงเรื่อง
การป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
2.9-1-2 รายชื่อนักศึกษาท่ีจบในภาค
เรียนท่ี 2 / 2553 ท่ีเข้าร่วมประชุม 
  

ข้อ 2 สาขาวิชามีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงาน
ทําให้ครบถ้วนและมีข้อมูลจํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําภายใน 
1ปี นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์(2.9-2-1) 
 

2.9-2-1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สาขาวิชาและเว็บไซต์คณะ 

ข้อ 3 บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและ
มีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชา(2.9-3-1) 

มี 

ข้อ 4 บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและ
มีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 85 ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชา (2.9-4-1) 

มี 

ข้อ 5 บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและ
มีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 90 ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา

มี 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ของสาขาวิชา (2.9-5-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
2 ข้อ 2 ข้อ ����    

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  :  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

7. 
มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด บริการท่ี
สนองความต้องการของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ  
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การประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ ดังนี้    
 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชามีการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา(3.1-1-1)และมีระบบ
การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม (3.1-1-2) เพ่ือ
สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง โดยท่ีนักศึกษาสามารถ
เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามตารางกิจกรรมHome Roomได้ 
(3.1-1-3) และสามารถรับคําปรึกษาผ่านระบบท่ีปรึกษา 
Online (3.1-1-4)  และรับคําปรึกษาเป็นรายบุคคล(3.1-1-
5)ในด้านต่างๆได้ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมและการ
พัฒนานักศึกษา ด้านสภาพความเป็นอยู่และการปรับตัว ด้าน
ระเบียบวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคม เป็นต้น และอาจารย์ท่ีปรึกษาสรุปแบบการติดตาม
การให้คําปรึกษาและการช่วยเหลือ(3.1-1-6)พร้อมรายงาน
เสนอต่อคณบดี (3.1-1-7) เพ่ือนําปัญหา ข้อปรึกษา เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา(3.1-1-8) 

3.1-1-1แฟ้มประวัตินักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
3.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.1-1-3 ตารางกิจกรรมHome Room 
3.1-1-4 ระบบท่ีปรึกษา Online 
3.1-1-5 แบบบันทึกให้ คําปรึกษา 
(รายบุคคล) 
3.1-1-6 รายงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
เสนอต่อคณบดี 
 
3.1-1-8 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งท่ี 4/2553 
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 

ข้อ 2 สาขาวิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา โดยมีช่องทางท่ีนักศึกษาสามารถรู้ข่าวสารและ
ข้อมูลของสาขา ผ่านทางเว็บไซต์ (3.1-2-1)และFace Book 
(3.1-2-2)โดยสามารถประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ได้   

3.1-2-1 เว็บไซด์สาขาวิชา ท่ีมีการ
บริการข่าวสาร 
3.1-2-2 Face Book สาขาวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 3 สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยสาขาวิชาประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา (3.1-3-1) และสาขาวิชามีการ
จัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชา (3.1-3-2) โดยให้
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การ
ทํางานร่วมกัน นอกจากนั้นสาขาวิชาได้สรุปผลการจัดกิจกรรม 
เก่ียวกับการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา(3.1-3-3) 

3.1-3-1 แหล่งฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา 
3.1-3-2แผนกิจกรรมนักศึกษาของ
สาขาวิชา 
3 . 1 -3 -3 ส รุ ป ผลกา ร จั ด กิ จก ร รม 
เก่ียวกับการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

ข้อ 4 สาขาวิชามีฐานข้อมูลศิษย์เก่า (3.1-4-1)เพ่ือติดต่อข้อมูล
ข่าวสารให้ศิษย์เก่ารับรู้ เ ก่ียวกับกิจกรรมต่างๆท่ีสาขาจะ
ดําเนินการและเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสาร (3.1-4-2) เพ่ือส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้และเข้ามามีส่วน

3-1-4-1 เว็บไซด์และFace book 
ประจําสาขา 
3.1-4-2 หนังสือตอบรับในโครงการท่ีมี
ศิษย์แก่เข้าร่วม โครงการโครงการจัด
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ร่วมในกิจกรรมท่ีสาขาดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (3.1-4-3) แสดงผลงานและบริการวิชาการ อบรม
วิชาชีพด้านศิลปะแก่ชุมชนสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์   

ข้อ 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้  ศิษย์
เก่า โดยได้เชิญศิษย์เก่าของสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาโดยร่วมวิทยากรเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบันของสาขา(3.1-5-1) 
และมีการจัดโครงการจัดแสดงผลงานและบริการวิชาการ 
อบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่ชุมชนสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์  (3.1-5-2) เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
 

3.1-5-1 หนังสือเชิญและหนังสือตอบ
รับการเป็นวิทยากร 
3.1-5-2 รายงานสรุปผลการจัด
โครงการจัดแสดงผลงานและบริการ
วิชาการ อบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่
ชุมชนสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   
 

ข้อ 6 สาขาได้สํารวจความพึงพอใจและประเมินคุณภาพการ
ให้บริการในข้อ 1-3   ได้แก่  1)การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  
2) การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา  และ 3)การ
จัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา  (3.1-
6-1) 
 

3.1-6-1 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ข้อ 7 สาขาวิชานําผลความพึงพอใจและประเมินคุณภาพการ
ให้บริการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา(3.6-7-1) 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต้องการของนักศึกษา และเพ่ือจัดทําแผนการพัฒนา
ระบบการให้บริการในระยะต่อไป  

3.6-7-1 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งท่ี 1 
/2554   วันท่ี 12 มกราคม 2554 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 7 ข้อ ����   5 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. จัดหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
         - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
         - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
         - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา  2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ ดังนี้ 

  
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาได้กําหนดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553
และ2554 ของสาขาวิชา (3.2-1-1) โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ 
(3.2-1-2) เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมกิจกรรม   
 
 

3 .2-1-1 แผนปฏิ บั ติ งานประจํ า ปี
งบประมาณ 2553และ 2554 
3 . 2 -1 -2  สรุ ปผลการ ดํ า เนิ น ง าน
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ท้ัง 10 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดแสดงผลงานและบริการ
วิชาการ อบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ชุมชนสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   
2. โครงการอบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่
นั ก ศึ กษาและ ศิษ ย์ เ ก่ า ส าขาวิ ช า
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
3. โครงการอบรมการทําชุดสนามจาก
เศษเซรามิก ส่งเสริมให้นักศึกษา
สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับ
ประเทศ ประจําปี 2553 
4. โครงการเสริมทักษะการปฏิบัติการ
ด้านทักษะออกแบบข้ันพ้ืนฐาน  
5. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชา
ภาษา อังกฤษ  พัฒนาชุ มชนและ
ออกแบบประยุกต์ศิลปื 
6 .  กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรม ท่ีส่ ง เ ส ริ ม ให้ นั ก ศึกษา
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปี
ท่ี 1 และ 2 เข้าร่วม       โครงการ
วันคริสมาสต์และวัฒนธรรมนานาชาติ 
(Christmas Day) สถาบันภาษา  
ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัด
ข้ึนในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553  ณ  
ลานเอนกประสงค์  สถา บันภาษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
7.โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม  “อบรมการ
เ ขี ยนภ าพจิ ต ร กร รมฝาผนั ง ไทย
โบราณ” 
8. กิจกรรมการทํานุบํารุงส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
โดยสาขาวิชาได้ให้ความร่วมมือกับ   
วัดดงลาน ในการนํานักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีท่ี 2 ใน
การทําประติมากรรมป้ันปูนรูป
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

พญานาค ณ  วัดดงลาน อําเภอสามเงา  
จังหวัดตาก  
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เป็น
โครงการท่ีนักศึกษาจัดทําข้ึนเอง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 
10. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านการออกแบบ โดยจัดส่ง
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ชั้นปีท่ี 1  เข้าร่วม สร้างสรรค์
ประติมากรรมนก  ชุด  “ก้าวแรก....
ของลูกนกกระจอกเทศ”  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับอุดมศึกษา   
และนักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่า
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ได้
เข้าร่วมสร้างสรรค์ประติมากรรมนก 
ชุด  “ครอบครัว เพนกวิน”  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ
ประชาชนท่ัวไป  ในการประกวด
ประติมากรรมนก  สวนชมนกนครพิงค์  
สวนสัตว์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   

ข้อ 2 คณะฯ โดยสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้กําหนดให้สาขาส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา (3.2-2-1) เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพ 

3.2-2-1  รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2554  
 

ข้อ 3 สาขาได้กําหนดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553
และ2554 ของสาขาวิชา  (3.2-3-1) และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ

3.2-3-1  แผนปฏิ บั ติ งานประจํ า ปี
งบประมาณ 2553และ 2554 
3 . 2 -3-2  ส รุ ปผลการ ดํ า เนิ น ง าน
โครงการสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประยุกต์ศิลป์ ท้ัง 10 กิจกรรม ประกอบด้วย (3.2-3-2) 
กิจกรรม 5 ด้านดังนี้ 
 1.กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์  
1.1 โครงการจัดแสดงผลงานและบริการวิชาการ อบรม
วิชาชีพด้านศิลปะแก่ชุมชนสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  
1.2 โครงการอบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
1.3  โครงการอบรมการทําชุดสนามจากเศษเซรามิก ส่งเสริม
ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับประเทศ ประจําปี 2553 
1.4  โครงการเสริมทักษะการปฏิบัติการด้านทักษะออกแบบ
ข้ันพ้ืนฐาน  
1.5 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการ
ออกแบบ โดยจัดส่งนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ชั้นปีท่ี 1 -3  เข้าร่วม สร้างสรรค์ประติมากรรมนก  ชุด  
“ก้าวแรก....ของลูกนกกระจอกเทศ”  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับอุดมศึกษา   และนักศึกษา อาจารย์
และศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ได้เข้าร่วม
สร้างสรรค์ประติมากรรมนก ชุด  “ครอบครัวเพนกวิน”  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประชาชนท่ัวไป    
ในการประกวดประติมากรรมนก  สวนชมนกนครพิงค์   
สวนสัตว์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
       2.1 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  พัฒนา
ชุมชนและออกแบบประยุกต์ศิลป์  22 กุมภาพันธ์ 2554 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
       3.1 สาขาวิชาได้ให้ความร่วมมือกับ วัดดงลาน ในการ
นํานักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีท่ี 2 ใน
การทําประติมากรรมป้ันปูนรูปพญานาค ณ  วัดดงลาน 
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
       4.1 โครงการ “คุณธรรมนําชีวิต” ท่ีจัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

ศิลป์ท้ัง 10 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1. โครงการจัดแสดงผลงานและบริการ
วิชาการ อบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่
ชุมชนสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   
2. โครงการอบรมวิชาชีพด้านศิลปะแก่
นั ก ศึ กษาและ ศิษ ย์ เ ก่ า ส าขาวิ ช า
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
 
3. โครงการอบรมการทําชุดสนามจาก
เศษเซรามิก ส่งเสริมให้นักศึกษา
สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับ
ประเทศ ประจําปี 2553 
4. โครงการเสริมทักษะการปฏิบัติการ
ด้านทักษะออกแบบข้ันพ้ืนฐาน  
5 .  โ ค ร ง ก า ร กี ฬ า ส า น สั ม พั น ธ์
ภาษา อังกฤษ  พัฒนาชุ มชนและ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์  22 กุมภาพันธ์ 
2554 
6. นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีส่ ง เสริมให้
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิ ล ป์  ชั้ น ปี ท่ี  1  แ ล ะ  2  เ ข้ า ร่ ว ม       
โครงการวันคริสมาสต์และวัฒนธรรม
นานาชาติ (Christmas Day) สถาบัน
ภาษา  ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้จัดข้ึนในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553  
ณ  ลานเอนกประสงค์ สถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
7. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม  “อบรมการ
เ ขี ยนภ าพจิ ต ร กร รมฝาผนั ง ไทย
โบราณ” 
8. กิจกรรมการทํานุบํารุงส่งเสริม
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

       5.1 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  “อบรมการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย
โบราณ” 
       5.2 นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ ชั้นปีท่ี 1 และ 2 เข้าร่วม       โครงการวันคริสมาสต์
และวัฒนธรรมนานาชาติ (Christmas Day) สถาบันภาษา  
ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้จัดข้ึนในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ  
ลานเอนกประสงค์ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
      5.3 สาขาวิชาได้ให้ความร่วมมือกับ วัดดงลาน ในการ
นํานักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีท่ี 2 ใน
การทําประติมากรรมป้ันปูนรูปพญานาค ณ  วัดดงลาน 
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

ศิลปะ วัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน์
โดยสาขาวิชาได้ให้ความร่วมมือกับ   
วัดดงลาน ในการนํานักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีท่ี 2 ใน
การทําประติมากรรมป้ันปูนรูป
พญานาค ณ  วัดดงลาน อําเภอสามเงา  
จังหวัดตาก  
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เป็น
โครงการท่ีนักศึกษาจัดทําข้ึนเอง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 
10. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านการออกแบบ โดยจัดส่ง
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ชั้นปีท่ี 1  เข้าร่วม สร้างสรรค์
ประติมากรรมนก  ชุด  “ก้าวแรก....
ของลูกนกกระจอกเทศ”  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา   
และนักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่า
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ได้
เข้าร่วมสร้างสรรค์ประติมากรรมนก 
ชุด  “ครอบครัว เพนกวิน”  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
ประชาชนท่ัวไป  ในการประกวด
ประติมากรรมนก  สวนชมนกนครพิงค์  
สวนสัตว์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   

ข้อ 4 สาขามีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สาขาวิชา โดยมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา  
(3.2-4-1) และได้กําหนดให้นักศึกษาของสาขาจัดโครงการ
กิจกรรมวันศูนย์ภาษา (Christmas Day) ภายใต้แนวคิด 
“สานสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติ”ร่วมกับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ภาษาไทย สังคม 

3.2-4-1 โครงการกิจกรรมวันศูนย์
ภาษา (Christmas Day) ภายใต้
แนว คิด  “สานสัม พันธ์ วัฒนธรรม
นานาชาติ” 
3.2-4-2  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พัฒนาชุมชน
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนาชุมชนและออกแบบประยุกต์ศิลป์ (3.2-4-2) 
 

และออกแบบประ ยุก ต์ ศิ ล ป์   22 
กุมภาพันธ์ 2554 

ข้อ 5 สาขาวิชามีการประเมินผลความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2-5-1) และ (3.2-5-2) 

3.2-5-1 รายงานสรุปโครงการกิจกรรม
วันศูนย์ภาษา (Christmas Day) 
ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด  “ ส า น สั ม พั น ธ์
วัฒนธรรมนานาชาติ” 
3.2-5-2 รายงานสรุปผลโครงการกีฬา
สานสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
พัฒนาชุมชนและออกแบบประยุกต์
ศิลป์  22 กุมภาพันธ์ 2554 

ข้อ 6 สาขาวิชาจัดประชุม(3.2-6-1)เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน
และนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดย
นํารายงานสรุปผลและประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา(3.2-6-2) 

3.2-6-1 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 10 มีนาคม 2554 
3 . 2 -6 -2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ ง ท่ี 
6/2554  

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
3 ข้อ 6 ข้อ ����   5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย     
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดแผน แนวทางและข้ันตอนการทําวิจัยของสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับคณะ 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างน้อยร้อยละ 75 
ของอาจารย์ในสาขาวิชา 

 4. คณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร้อยละ 75ของคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

5. คณาจารย์มีส่วนร่วมการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสาขาวิชา 
8. มีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือจากสภาพปัญหาของสังคม 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ  

การประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา  2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการตามกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ ดังนี้   
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาได้ยึดแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ ด้านการวิจัย
ตามคู่มือวิจัยของคณะ (4.1-1-1) โดยได้ มีการจัดสรร
งบประมาณประจําปีด้านการวิจัยของสาขาและผู้รับผิดชอบ
ด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจน( 4.1-1-2)    
 

4.1-1-1  คู่มือวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
4.1-1-2 แผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2553 สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์  

ข้อ 2 สาขาวิชาได้บูรการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน 2 
เรื่องดังนี้ 
          1) กระบวนการงานวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ
เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 

4.1-2-1 โครงการกระบวนการวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ
เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัด
ลําปาง ปีงบประมาณ 2553 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2553 (4.1-2-1) ในรายวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และงานสร้างสรรค์กับกระบวนการเรียนการสอน 
ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดของ รายวิชาการศึกษาส่วน
บุคคลออกแบบนิเทศศิลป์  รายวิชาการศึกษาส่วนบุคคล
ออกแบบผลิตภัณฑ์ รายวิชาการออกแบบของท่ีระลึก และ
รายวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์(4.1-2-2)  
         2) กระบวนการงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบลายผ้า
ชุดกิโมโน” เมืองเกียวโต(4.1-2-3)   ประเทศญ่ีปุ่น กับ
รายวิชาการออกแบบลวดลาย อย่างชัดเจน (4.1-2-4)  ตาม
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
(4.1-2-5)    
 

4.1-1-2 เอกสารรายละเอียดวิชา 
(มคอ.3) 4 วิชาดังนี้ 1) วิชาการศึกษา
ส่วนบุคคลออกแบบนิเทศศิลป์   2)
วิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3) วิชาการออกแบบของท่ี
ระลึก และ4) วิชาโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์  
4.1-2-3 รายงานวิจัย“การออกแบบ
ลายผ้าชุดกิโมโน” เมืองเกียวโต 
4.1-2-4 เอกสารรายวิชา มคอ.3 
วิชาการออกแบบลวดลาย 
4 .1 -2 -5  เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5  1) 
วิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
นิเทศศิลป์   2)วิชาการศึกษาส่วน
บุคคลออกแบบผลิตภัณฑ์ 3) วิชาการ
ออกแบบของท่ีระลึก และ4) วิชา
โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

ข้อ 3 ในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553-พฤษภาคม 2554)  
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีอาจารย์สาขาท้ังหมด 4.5 
คน ซ่ึงมีอาจารย์ในสาขาได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย โดย
การผลิตผลงานวิจัยจํานวน 4.5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจําสาขาท้ังหมด  ได้แก่ 
1. รองศาสตราจารย์ชุติมา   เวทการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย  ปานดํารง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคํา 
5. อาจารย์ ชลาพันธ์   อุปกิจ 
 

4.1-3-1 รายงานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง 
“การแก้ไขปัญหาการเขียนศิลปนิพนธ์
ด้วยการให้คําปรึกษาแบบตัวต่อตัว”
(5,000 บาท) อ. ชลาพันธ์  อุปกิจ 
4.1-3-2  รายงานวิจัย“การออกแบบ
ลายผ้าชุดกิโมโน” เมืองเกียวโต  
ประเทศญ่ีปุ่น  ได้รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุน 
(UMAP) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย กั บ
ต่างประเทศ  ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๓ ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๓ ผศ.ศิริ
กร  อ่ินคํา 
4.1-3-3 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
พัฒน า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต า ม โ ค ร ง ก า ร
เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัด
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ลําปาง ปีงบประมาณ 2553  (ผศ.
สมชาย  เย่ียงพฤกษาวัลย์ , ผศ.ศิริกร  
อ่ินคําและรศ.ชุติมา  เวทการ) 
 4 .1 -3 -4   ร่ า งสัญญาการ ทําวิ จั ย  
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
- งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม  
ตามแนวคิดการเรียนรู้ ด้วยการนํา
ต น เ อ ง เ พ่ื อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้าน
ทั ศน ศิ ล ป์   ข อ ง ค รู ศิ ล ป ะ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาในจังหวัดลําปาง”ได้รับ
ทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคเรียนท่ี 
๒ / ๒๕๕๓ (รศ.ชุติมา  เวทการ) 
- งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสินค้าของ
ท่ีระลึก เชิ งวัฒนธรรมจากรูปแบบ
ศิลปกรรมวัดพระธาตุ 
ลําปางหลวง” ได้รับทุนอุดหนุนจาก 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ลํ า ป า ง  
ง บ ป ร ะ ม าณ แ ผ่ น ดิ น  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคเรียนท่ี 
๒ / ๒๕๕๓(ผศ.ธวัชไชย  ปานดํารงค์) 
- งานวิจัยเรื่อง“การศึกษาอัตลักษณ์ใน
งานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลําปาง”  
ได้รับทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคเรียนท่ี 
๒ / ๒๕๕๓ (ผศ.สมชาย  เย่ียงพฤกษา
วัลย์) 
- งานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนบ้านหนองห้า  ตําบลพระบาท  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง” ได้รับ
ทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคเรียนท่ี 
๒ / ๒๕๕๓(ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา) 
 

ข้อ 4 ในปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553)  
สาขามีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําสาขา  ดังนี้ 

แหล่งทุน จํานวนเงิน 
ทุนสนับสนุนภายใน   25,000 บาท 
ทุนสนับสนุนภายนอก     202,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 227,000 บาท 
สาขามีจํานวนอาจารย์ประจําไม่รวมลาศึกษาต่อ  4.5 คน 
และได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ  
88.89   ของอาจารย์ในสาขา (4.1-4-1 และ 4.1-4-2 และ
4.1-4-3) 

4.1-4-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  เ รื่ อ ง ก า ร ใ ห้
ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2553  
4.1-4-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
สํ า ห รั บ ค ณ า จ า ร ย์   ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2554 
4.1-4-3 สัญญาทุนวิจัยภายนอก 

ข้อ 5 อาจารย์ในสาขามีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดย
ร่วมเป็นคณะกรรมกรรมจัดทําคู่มือวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (4.1-5-1) 2) 

4.1-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําคู่มือวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ข้อ 6 ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชามีผลงานวิจัยจํานวนจํานวน 2 เรื่อง
โดยได้ดําเนินการจัดทําผลงานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลาท่ีได้
กําหนด(4.1-6-1) และอยู่ในระหว่างการดําเนินงานจํานวน 4 เรื่อง 
(4.1-6-2) โดยได้ ดําเนินการจัดทําผลงานวิจัยเสร็จทันตาม
กําหนดเวลาท่ีได้กําหนดไว้ในแผนและโครงการอย่างชัดเจน (4.1-6-
2)  โดยคุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  

4 .1-6-1  ผลงานวิจัยของอาจาร ย์
ประจําสาขา  
4.1-6-2  ร่างสัญญาการทําวิจัย  
จํานวน 4 เรื่อง 
4.1-6-3 แผนงบประมาณประจําปี 
2553 และแผนงบประมาณประจําปี 
2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
( ร ะหว่ า ง เ ดื อน มิ ถุน ายน  2553 -
พฤษภาคม 2554) 

ข้อ 7 สาขาวิชาได้สรุปผลการดําเนินงานตามแผนประจําปี
งบประมาณ 2553 และ 2554 ช่วงเดือนมิถุนายน 2553-
พฤษภาคม  2554  (4 . 1 -7 -1 )และนํ า เ สนอ ต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ ในวาระเพ่ือพิจารณา (4.1-7-2) 

4.1-7-1 สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนประจําปีงบประมาณ 2553 และ 
2554 (มิถุนายน 2553-พฤษภาคม 
2554) 
4 . 1 -7 -2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ ง ท่ี 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6/2554   
ข้อ 8 สาขาวิชามีการสร้างงานวิจัยโดยลงพ้ืนท่ีชุมในท้องถ่ิน เพ่ือ

ศึกษาภูมิปัญญาหรือสภาพปัญหาของสังคมในท้องถ่ิน โดย
การมีส่วนร่วมชองชุมชนและจัดทําผลงานวิจัย( 4.1-8-1)  

4.1-8-1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ 
(KBO) จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 
2553 
4.1-8-2 ผลงานวิจัยท้องถ่ิน  
           จํานวน 4 เรื่อง 
- โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา  
สินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจาก
รูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุ 
ลําปางหลวง” 
- โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วม  ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเองเพ่ือพัฒนาความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้าน
ทัศนศิลป์  ของครูศิลปะระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดลําปาง” 
- โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาอัต
ลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุล
ช่างลําปาง”   
- โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษา
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนบ้านหนองห้า  ตําบลพระบาท  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง” 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 8 ข้อ ����   5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจํา 
 

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ 
เงิน คะแนน 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 50,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน  

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  4.5 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ -  

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 4.5 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 227,000 บาท 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก จํานวน 227,000 บาท (ระหว่าง ตุลาคม2552 –กันยายน 2553)  
 

1.  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก  จํานวน 202,000 บาท 
ลําดับท่ี 

ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ ผู้วิจัย/งานสร้างสรรค์ จํานวนเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 
วัน เดือน ปีท่ีทําสัญญา 

1 การออกแบบลายผ้ า ชุด
กิโมโน เมืองเกียวโต  
ประเทศญี่ปุ่น   
 

ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา 132,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
ทุน (UMAP) 

15 มีนาคม – 15
พฤษภาคม 2553 
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2 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ตาม โครงการ
เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) 
จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 
2553 

1. ผศ.สมชาย  เยี่ยง
พฤกษาวัลย์ 

2. ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
3. รศ.ชุติมา  เวทการ 

70,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ลําปาง 

1 มีนาคม – 30 
มิถุนายน 2553 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  จํานวน 25,000 บาท 
 

ลําดับท่ี ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ 
ผู้วิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ 
จํานวนเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

วัน เดือน ปีท่ีทํา
สัญญา 

1 วิจัยในช้ันเรียนเรื่องการ
แก้ปัญหาการสร้างสรรค์
ช้ินงานรายวิชาวาดเส้น
สร้างสรรค์ 

ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา 20,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

2 พ.ย.2552 -     
1 มี.ค.2553 

2 วิจัยในช้ันเรียนการสร้างองค์
ความรูผ้่านทักษะ
กระบวนการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้รายวิชา
ศิลปกรรมไทย 

ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย ์ 5,000 งบคณะ 2 พ.ย.2552 -     
1 มี.ค.2553 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

25,000 บาท 50,444.44 บาท/คน  � 5 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 
 
รายการหลักฐาน  
4.3-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับคณาจารย์         
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553  
4.3-2  รายงานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการเขียนศิลปะนิพนธ์ด้วยการให้คําปรึกษาแบบตัวต่อตัว” 
         และรายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการสร้างสรรค์ชิ้นงานรายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ 
4.3-3  รายงานวิจัยการออกแบบลายผ้าชุดกิโมโน เมืองเกียวโต  ประเทศญ่ีปุ่น   
4.3-4  การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้   
         (KBO) จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2553 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ ผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักร้อยละ 

คะแนน 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

10 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผ ล ง า น วิ จั ย  ใ ช้ ข้ อ มู ล ปี ป ฏิ ทิ น                   
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 4.5 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ - 

จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 3 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2553 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จํานวน  1 เรื่อง   
 

ลําดับท่ี 
ช่ือบทความหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ช่ือผู้เขียน/ผลงาน 
ช่ือวารสาร/ISBN/

หน่วยงาน 
เล่มท่ี  

วันเดือน ปี 

เลข
หน้า 

ค่า
น้ําหนัก 

1 บทความงานวิจัย 
การศึกษาลวดลาย
ศิลปกรรมจีน 

ผศ. ธวัชไชย  ปาน
ดํารงค์ 

อารยธรรมศึกษา 
โขง --สาละวิน 

ปีท่ี 1 ฉบับ
ท่ี2 

15 - 27   0.25 

2 ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ประติมากรรมนก 
ชุ ด  “ค รอบค รั ว
เพนกวิน” 

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา สวนสัตว์เชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

24 ธันวาคม 
2 5 5 3 -
ปัจจุบัน 

  0.125 
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3 งานสร้างสรรค์งาน
ออกแบบชุมสนาม
จากเศษเซรามิก 
ชุดช้างไทยหัวใจ
เดียวกัน 

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา ศูนย์ พัฒนาอัตสา
หกรรมเซรามิก จ.
ลําปาง จัดโดยกรม
ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรม กร
ทรวงพานิช  

7 สิงหาคม-
ปัจจุบัน 

  0.125 

  รวม    0.50 

 
วิธีการคํานวณผลการดําเนินงาน 

0.50 
X 100 

4.5 
   
  ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ  11.11 
 
วิธีการคํานวณคะแนน 

11.11 
X 5 

10 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 11.11 ����   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
รายการหลักฐาน 
4.4-1 วารสาร อารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน   ของสถานอารยธรรมศึกษา  โขง – สาละวนิ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.4- 2   ใบประกาศเกียรติคุณงานสร้างสรรค์ ประติมากรรมนก ชุด “ครอบครัวเพนกวิน”พร้อมรูปถ่ายผลงาน 
4.4-3  ใบประกาศเกียรติคุณงานสร้างสรรค์งานออกแบบชุมสนามจากเศษเซรามิก ชุดช้างไทยหัวใจเดียวกัน 
พร้อมรูปถ่ายผลงาน 
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ตัวบ่งช้ี 4.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 
  

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ ผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักร้อยละ 

คะแนน 

1. ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2.จํานวนอาจารย์ท้ังหมด ตามเกณฑ์การ 
สกอ.) ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 4.5 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ - 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 14 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2553 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน  14 เรื่อง   

 
ลําดับท่ี ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน การนําไปใชป้ระโยชน ์

1 ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก ลุ่ ม ผู้
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนและ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่าย
องค์ความรู้ (KBO) จังหวัดลําปาง 
ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 17 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
รศ. ชุติมา  เวทการ 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มผ้าห่มนวม ม.3 บ้านม่วง
น้อย ต.เกาะคา จ.ลําปาง 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มผ้ามัดยอ้ม ม.11 บ้าน
แสนตอ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มเย็บผ้า ม.4 บ้านหนองห
ล่าย ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาชีพแปรรูปใยบวม ม.3 
บ้านดอนแกว้ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
5. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.9 บ้าน
ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
6. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนสหราษฎร์ออมทรัพย์ ม.8 บ้านหนองนาว 
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 
7. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ 
ม.1 บ้านนากวา้ว ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
8. พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า ม.9 บ้าน
เวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 
9. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภณัฑ์
กระดาษสา ม.4 บ้านห้วยมะเกลือ ต.หวัเสือ อ.แม่
ทะ จ.ลําปาง 
10. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษสาและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ม.2 บ้านหัวเสือ ต.หัว
เสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
11. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพลายนูนตํ่า
จากกระดาษสา ม.6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
12. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มพรมเช็ดเท้า ม.1 
ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
13. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านใหม่ ม.6 บ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.
ลําปาง 
14. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 
ม.4 บ้านทุ่งเป้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 

 

วิธีการคํานวณผลการดําเนินงาน 
14 เรื่อง 

X 
100 

4.5 
  
 
 

   =  311.11 
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  ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 311.11   
วิธีการคํานวณคะแนน 

311.11 
X 5 

20 
  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 311.11 �   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
รายการหลักฐาน 
4.5-1  ผลงานสร้างสรรค์ ชุดสนามจากเศษเซรามิกของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบ 3 มิติ และใน 
        โครงการวิจัยการออกแบบชุดสนามจากเศษเซรามิก ชุด “ช้างไทย  หัวใจเดียวกัน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
        จากการประกวด      
4.5-2  รายงานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการเขียนศิลปนิพนธ์ด้วยการให้คําปรึกษาแบบตัวต่อตัว” 
4.5-3  การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้  
        (KBO) จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2553 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.6  : ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
  

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ ผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักร้อยละ 

คะแนน 

1. ทุกกลุ่มสาขาวิชา 10 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1.ผ ล ง า น วิ จั ย  ใ ช้ ข้ อ มู ล ปี ป ฏิ ทิ น                     
2.จํานวนอาจารย์ท้ังหมด ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 4.5 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ - 

จํานวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 0 

   =  77.78 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2553 มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จํานวน  3 เรื่อง ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี 
ชื่อผลงานวิชาการท่ีได้รับ

การรับรองคุณภาพ 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

ปีท่ี 
งานเสร็จ 

ปีท่ีได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ 

วารสาร/หน่วยงาน
ท่ีรับรอง 

ค่าน้ําหนัก 

- - - - - - - 
     รวม          0 
 

วิธีการคํานวณผลการดําเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

X 100 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

   ดังนั้นผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ  0 
วิธีการคํานวณคะแนน 

ผลรวมผลการดําเนินงาน 
X 5 

10 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 10 0 X   0 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 

รายการหลักฐาน 
- 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดหรือมีส่วนร่วมกับคณะในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ           

การเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 

การประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา  2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้ดําเนินการตามกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 
   

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ได้ยึดแนวทาง ข้ันตอน และ
หลักเกณฑ์ ด้านการบริการวิชาการตามคู่มือบริการวิชาการ
ของคณะ (5.1-1-1) โดยอาจารย์ประจําสาขาวิชา นําโดย  
ผศ. สมชาย  เย่ียงพฤกษาวัลย์ ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่าย
องค์ความรู้ (KBO) จังหวัดลําปาง (5.1-1-2) สาขาวิชาได้
จัดทําโครงการบริการชุมชนการอบรมปฏิบัติการครูศิลปะใน
จังหวัดลําปาง  หัวข้อ  “กิจกรรมการวาดภาพระบายสี
สําหรับเด็กประถมศึกษา” ( 5.1-1-3) โครงการบริการชุมชน
การอบรมปฏิบัติการครูศิลปะในจังหวัดลําปาง  หัวข้อ  
“กิจกรรมการพิมพ์ภาพสําหรับเด็กประถมศึกษา”( 5.1-1-4) 

 
 

5.1-1-1 คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5.1-1-2 หนังสือเชิญและคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ 
(KBO) จังหวัดลําปาง 
5.1-1-3 รายงานสรุปผลโครงการ
บริการชุมชนการอบรมปฏิบัติการครู
ศิ ล ปะ ในจั ง ห วั ด ลํ า ป า ง   หั ว ข้ อ  
“กิจกรรมการวาดภาพระบายสีสําหรับ
เด็กประถมศึกษา” 
( 5.1-1-4) รายงานสรุปผลโครงการ
บริการชุมชนการอบรมปฏิบัติการครู
ศิลปะในจังหวัดลําปาง  หัวข้อ  
“กิจกรรมการพิมพ์ภาพสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา” 
 

ข้อ 2 สาขาวิชามีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน (5.1-2-1) โดยกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ด้านการ
ออกแบบไปใช้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชน (5.1-2-2) 

5.1-2-1 เอกสาร มคอ.03 รายวิชา
โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
5.1-2-2 รูปเล่มรายงานศิลปะนิพนธ์ 
ของนักศึกษา 
 

ข้อ 3 สาขาวิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) 
จังหวัดลําปาง  ในรายวิชาการออกแบบของท่ีระลึก 

5.1-3-1 รายงานรูปเล่มของนักศึกษา
ในรายวิชาการออกแบบของท่ีระลึก 
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คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
3 ข้อ 5 ข้อ ����   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

 ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ในด้านการบริการวิชาการตามจุดเน้นของหลักสูตร 

2. มีการดําเนินงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับผลการสํารวจ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการวิชาการ 
4. มีการนําผลในข้อ 3 ไปจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการในปีต่อไป 

5. มีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
หรือจัดทําเป็นบทความวิชาการ หรือ หนังสือ หรือตํารา หรือ การเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ การ
เปิดรายวิชาใหม่ 

ข้อ 4 ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชามีการประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ 
เรียนการสอน โดยได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัด
ลําปาง  (5.1-4-1) โดยภายหลังจากผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ได้ดําเนินการในแต่ละกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการเรียบร้อยแล้ว 
 

 
5.1-4-1 รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 05) 
5.1-4-2 รายงานสรุปผลการจัด
โ ค ร ง ก า ร พัฒน า ศั ก ยภ าพกลุ่ ม ผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ 
(KBO) จังหวัดลําปาง 

ข้อ 5 สาขามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปผลการดําเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมปัญหาและอุปสรรคของการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนบูรณาการต่อไป
(5.1-5-1)  
 

5.1-5-1 รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมของสาขา 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 

การประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินการด้านกระบวนการ

บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชามีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (5.2-1-1) เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําโครงการบริการ
ทางวิชาการ (5.2-1-2) 

5.2-1-1 แบบสํารวจความต้องการของ
ชุมชน(ครูประถมศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา) 
5.2-1-2 โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการชุมชนการอบรม
ปฏิบัติการครูศิลปะในจังหวัดลําปาง  
หัวข้อ  “กิจกรรมการวาดภาพระบาย
สีสําหรับเด็กประถมศึกษา” และ
โครงการบริการชุมชนการอบรม
ปฏิบัติการครูศิลปะในจังหวัดลําปาง  
หัวข้อ “กิจกรรมการพิมพ์ภาพสําหรับ
เด็กประถมศึกษา” 

ข้อ 2 สาขาวิชามีการดําเนินงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับผล
การสํารวจ โดยได้จัดทําโครงการบริการวิชาการเรื่องการ
อบรมปฏิ บั ติ การครู ศิ ลปะในจั งหวั ดลํ าปาง   หั ว ข้อ  
“กิจกรรมการวาดภาพระบายสีสําหรับเด็กประถมศึกษา” 
และโครงการบริการชุมชนการอบรมปฏิบัติการครูศิลปะใน
จังหวัดลําปาง  หัวข้อ “กิจกรรมการพิมพ์ภาพสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา” (5.2-2-1) เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในสาขา 
 

5.2-2 -1  ส รุ ปผล โคร งการบริ ก า ร
วิชาการแก่สังคมการอบรมปฏิบัติการ
ครู ศิลปะในจังหวัดลําปาง  หัว ข้อ  
“กิจกรรมการวาดภาพระบายสีสําหรับ
เด็กประถมศึกษา” และโครงการ
บริการชุมชนการอบรมปฏิบัติการครู
ศิ ล ปะ ใน จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง   หั ว ข้ อ 
“กิจกรรมการพิมพ์ภาพสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา” 

ข้อ 3 สาขามีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยใช้แบบประเมิน
ผู้รับบริการวิชาการให้ประเมินผลการให้บริการวิชาการและ 
การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ (5.2-3-1)  
 

5.2-3-1 รายงานสรุปผลการจัด
โครงการการอบรมปฏิบัติการครูศิลปะ
ในจังหวัดลําปาง  หัวข้อ  “กิจกรรม
การวาดภาพระบายสีสํ าหรับ เ ด็ก
ประถมศึกษา” และโครงการบริการ
ชุมชนการอบรมปฏิบัติการครูศิลปะใน
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จังหวัดลําปาง  หัวข้อ “กิจกรรมการ
พิมพ์ภาพสําหรับเด็กประถมศึกษา” 

ข้อ 4 สาขาได้นําสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ
การอบรมปฏิบัติการครูศิลปะในจังหวัดลําปาง  หัวข้อ  
“กิจกรรมการวาดภาพระบายสีสําหรับเด็กประถมศึกษา” 
และโครงการบริการชุมชนการอบรมปฏิบัติการครูศิลปะใน
จังหวัดลําปาง  หัวข้อ “กิจกรรมการพิมพ์ภาพสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา”โดยได้สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขเพ่ือนําไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและ
นําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานโครงการครั้งต่อไปอย่าง
ชัดเจน(5.2-4-1) 

5.2-4 -1  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร จั ด
โครงการการอบรมปฏิบัติการครูศิลปะ
ในจังหวัดลําปาง  หัวข้อ  “กิจกรรม
การวาดภาพระบายสีสํ าหรับ เ ด็ก
ประถมศึกษา” และโครงการบริการ
ชุมชนการอบรมปฏิบัติการครูศิลปะใน
จังหวัดลําปาง  หัวข้อ “กิจกรรมการ
พิมพ์ภาพสําหรับเด็กประถมศึกษา” 

ข้อ 5 มีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายใน
สาขาวิชา และเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือจัดทําเป็นบทความ
วิชาการ เรื่อง “การศึกษาลวดลายศิลปกรรมจีน” เผยแพร่
ในวารสาร อารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน   ของสถานอารยธรรม
ศึกษา  โขง – สาละวิน   มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย ผศ.ธวัชไชย  
ปานดํารงค์  (5.2-5-1) 

5.2-5-1 บทความวิชาการเรื่อง 
“การศึกษาลวดลายศิลปกรรมจีน” 
เผยแพร่ในวารสาร อารยธรรมศึกษา โขง – 
สาละวนิ   ของสถานอารยธรรมศึกษา  โขง – 
สาละวนิ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ 5 ข้อ ����   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ี  6.1 กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีส่วนร่วมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวชิา 

3. มีการเผยแพร่การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 

การประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  สามารถดําเนินการตามระบบและ

กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้จํานวน 4 ข้อ ดังนี้ 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์ในสาขานักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีท่ี 1 และ 2 
เข้าร่วม       โครงการวันคริสมาสต์และวัฒนธรรมนานาชาติ 
(Christmas Day) สถาบันภาษา  ร่วมกับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัด
ข้ึนในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553  ณ  ลานเอนกประสงค์ 
สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(6.1-1-1) และ
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
“อบรมการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ”(6.1-1-2) 

6.1-1-1 รายงานสรุปผลด้านการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันภาษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.1-1-2 รายงานสรุปผลการจัด
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม  “อบรมการ
เ ขี ยนภาพจิ ต รกร รมฝาผนั ง ไทย
โบราณ” 
 

ข้อ 2 สาขาวิชาได้นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒธรรมไปบูรณา 6.1-2-1 เอกสารรายละเอียดของราย
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การร่วมกับการเรียนการสอน โดยได้ทอดแทรกความรู้ด้าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมและผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมการเรียนการสอน ไว้ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ.
3 รายวิชาการออกแบบลวดลาย (6.1-2-1)  

วิชาการออกแบบลวดลาย (มคอ.3) 
 

ข้อ 3 สาขาวิชาไ ด้ บูรณาการงานด้านทํานุ บํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาวาดเส้น
สร้างสรรค์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาเขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเก่ียวกับการออกแบบลวดลาย เป็นต้น (6.1-3-1) และ
จัดโครงการพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิ ติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  “อบรมการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย
โบราณ” ให้แก่นักศึกษา(6.1-3-2) สาขาวิชาได้ให้ความ
ร่วมมือกับ วัดดงลาน ในการนํานักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีท่ี 2 ในการทําประติมากรรมป้ันปูนรูป
พญานาค ณ  วัดดงลาน อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก เพ่ือ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้างเครือข่ายด้าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน (6.1-3-3) 

6.1-3-1 เอกสารรายงานผลการ
ดํ า เนิ นกา รของร ายวิ ช า (มคอ .5)
วิชาการออกแบบลวดลาย 
6. 1 -3 -2 ร า ย ง านส รุ ปผลกา ร จั ด
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม  “อบรมการ
เ ขี ยนภาพจิ ต รกร รมฝาผนั ง ไทย
โบราณ” 

6.1-3-3 รายงานผลทางอินเตอร์เน็ท 
ในการนํานักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ ชั้นปี ท่ี 2 ในการทํา
ประติมากรรมป้ันปูนรูปพญานาค ณ  
วัดดงลาน อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก  

ข้อ 4 สาขาวิชาได้มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนตามรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 รายวิชาการ
ออกแบบลวดลาย ท่ีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน   โดยได้
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) วิชาการ
ออกแบบลวดลาย (6.1-4-2)  

6.1 -4 -1 เอกสารรายละเ อียดของ
รายวิชา (มคอ.3)วิชาการออกแบบ
ลวดลาย6.1-4-1 เอกสารรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5)
วิชาการออกแบบลวดลาย 

ข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 รายวิชา (6.1-5-1) 

6.1-5-1 ผลการประเมินใน
แบบสอบถามความต้องการในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษามาใช้ในการจัด
กิจกรรมในรายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์
โดยจัดให้มี โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  “อบรมการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ” 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
3 ข้อ 5 ข้อ ����   5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ   
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
  
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจซ่ึงกําหนด
โดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชา 

3. สาขาวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณบดีและ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบตามเกณฑ์การ
ประเมินของทุกองค์ประกอบสาขาวิชา 

7. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนรับทราบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สามารถดําเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้จํานวน 7 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขา มีระบบและกลไกการประ กัน คุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับคณะและโดยมีแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาประปีการศึกษา 

9.1-1-1 แผนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2553 (9.1-1-1) เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ  และมี คู่ มือประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขา ท่ีได้กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินระดับสาขาวิชาไว้อย่างชัดเจน (9.1-1-2) 
และสอดคล้องกับคู่มือของคณะ (9.1-1-3)  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพของสาขา นอกจากนี้  ยังมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
สาขา(9.1-1-4) เพ่ือทําหน้าท่ีในการขับเคลื่อนให้
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาดําเนินการ
ไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ตามกลไกคุณภาพ 
PDCA และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
แต่ละองค์ประกอบของสาขาวิชา เพ่ือดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขา ให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของสาขาและคณะ(9.1-1-5)  

9 . 1 -1 -2  คู่ มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ 
9.1-1-3 คู่มือประกันคุณภาพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9.1-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพสาขาวิชา 
9.1-1-5 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ี มน 008  /255ภ4 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 
9.1-1-6 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ท่ี  มน 010  /2554  
เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบของ
สาขาวิชา 

ข้อ 2 สาขาได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการประกัน
คุณภาพภาย ใน  โ ดย มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รต า ม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัยและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสาขา (9.1-
2-1) และคณะกรรมการบริหารคณะ (9.1-2-2) และ
สาขาได้รับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจํา
ทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสาขา  

9 . 1 -2 -1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารสาขา ครั้งท่ี 2/2553 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2553 
9 . 1 -2 -2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ ง ท่ี
1/2554   
 

ข้อ 3 สาขาวิชามีส่วนร่วมในโครงการท่ีคณะดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ของคณะ (9.1-3-1) 

9 . 1 -3 -1  สรุ ปผลการ ดํ า เนิ น ง าน
โครงการ 

ข้อ 4 สาขาวิชามีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบสมบรูณ์ตามแผนงานด้าน
ประกันคุณภาพสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
(9.1-4-1) โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี (9.1-4-
2 )   และจั ด ทํ า ร าย ง านการประ เ มินตน เอง
(SAR)ประจําปีการศึกษา 2553(9.1-4-3)  และเสนอ
คณบดีและเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนั้น
สาขาวิชา ยังมีการนํ าผลการประเ มินคุณภาพ
ประจําปีการศึกษา 2552(9.1-4-4)  เพ่ือจัดทํา

9.1-4-1 แผนงานด้านประกันคุณภาพ
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
9.1-4-2 รายงานประจําปีการศึกษา 
2553 ของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ 
9.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีการศึกษา 2553 (SAR) ของ
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
9.1-4-4 รายงานผลการประเมินปี
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (9.1-4-5)   

การศึกษา 2552 ของสาขาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 
9 .1 -4 -5  แผนการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 

ข้อ 5 สาขาไ ด้นํ าผลการประเ มินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2552 (9.1-5-1) เพ่ือนําผลการประกัน
คุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2553  โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสาขา (9.1-5-2)  
 

9 .1-5 -1 รายงานผลการประเ มิน
คุณภาพภายในของสาขา ปีการศึกษา 
2552  
9 .1 -5 -2  แผนการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 
 

ข้อ 6 สาขาวิชามีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในครบตามเกณฑ์การประเมิน
ของทุกองค์ประกอบ อาทิ วิจัย บริการวิชาการ 
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   
งบประมาณ ท่ีสามารถค้นหาข้อมูลของสาขาผ่าน
เว็บไซต์ของคณะ (9.1-6-1)  
 

9.1-6-1 เว็บไซด์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   

ข้อ 7 สาขามีแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน  โดยมีการดําเนินการด้านงาน
ประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างสาขาวิชา โดยการ
จัดประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานของสาขา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ทิศทางเดียวกัน (9.1-7-1) 

9.1-2-1 รายงานการประชุมระหว่าง
สาขา  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ 7 ข้อ ����   5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ   

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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ส่วนที่  4   
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
4.1  ตารางท่ี ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสาขาวิชา 
ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
เป้าหมาย 
/ = บรรลุ 
X = ไม่
บรรลุ 

  

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
การประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
หมายเหตุ 

ตัวหาร   

ตัวบ่งช้ี 1.1 6 ข้อ 1-8 8 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 2.1 3 ข้อ 1-5 5 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 2.6 6 ข้อ 1-7 7 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 2.7 3 ข้อ 1-5 5 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 2.8 3 ข้อ 1-4 4 ข้อ / 4  

ตัวบ่งช้ี 2.9 (สมศ.1) 3 ข้อ 1,2 2 ข้อ X 2  

ตัวบ่งช้ี 2.11(สมศ.3)      (เฉพาะ ป.โท) 

ตัวบ่งช้ี 3.1 6 ข้อ 1-7 7 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 3.2 5 ข้อ 1-6 6 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 4.1 5 ข้อ 1-7 7 ข้อ / 4  

ตัวบ่งช้ี 4.3 ≥25,000 277,000/4.5 50,444 / 5  

ตัวบ่งช้ี 4.4 (สมศ.5) ร้อยละ 10 3  เรื่อง/4.5 ร้อยละ 
11.11*5/10 

/ 5  

ตัวบ่งช้ี 4.5 (สมศ.6) ร้อยละ 10 14 เรื่อง/4.5 ร้อยละ 
311.11*5/20 

/ 5  

ตัวบ่งช้ี 4.6 (สมศ.7) ร้อยละ 10 0 0  0  

ตัวบ่งช้ี 5.1 4 ข้อ 1-5 5 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 5.2 4 ข้อ 1-5 5 ข้อ / 5  

ตัวบ่งช้ี 6.1 5 ข้อ 1-5 5 ข้อ X 4  

ตัวบ่งช้ี 9.1 5 ข้อ 1,2,4,5,6,7 6 ข้อ / 5  

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (สกอ. และ สมศ.) ของทุกองค์ประกอบ 

74.00  

4.35  

ระดับดีมาก  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย 
/ = บรรลุ 
X = ไม่
บรรลุ 

  

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
การประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
หมายเหตุ 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ (สกอ.) ของทุกองค์ประกอบ 

62.00  

4.77  

ระดับดีมาก  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ (สมศ.) ของทุกองค์ประกอบ 

12.00  

3.00  

พอใช้  

 

ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. และ สมศ.) 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เน้นระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2553   

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

รวม ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินการ 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
  

2. การผลติบัณฑิต - 5.00 3.00 4.20 ระดับดีมาก   

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

  

4. การวิจัย 5.00 4.00 3.33 3.80 ระดับด ี   

5. การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

  

6. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 4.00 - 4.00 
ระดับด ี

  

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

  

รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 4.82 3.20 4.35 
ระดับดีมาก 

  

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก พอใช้    
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ตารางท่ี ส.3 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เน้นระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2553   

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

รวม ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินการ 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
  

2. การผลติบัณฑิต - 5.00 4.00 4.75 ระดับดีมาก   

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก   

4. การวิจัย 5.00 4.00 - 4.50 ระดับดีมาก   

5. การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก   

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 - 4.00 
ระดับด ี   

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก   

รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ (สกอ.) 

5.00 4.82 4.00 4.77 
ระดับดีมาก   

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับด ี    
 

ตารางท่ี ส.4 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เน้นระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2553   

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

รวม ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ 

2. การผลติบัณฑิต - - 2.00 2.00 ปรับปรุง   

4. การวิจัย - - 3.33 3.33 พอใช้   

รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ (สมศ.) 

- - 3.00 3.00 
พอใช้ 

  

ผลการประเมิน - - พอใช้    

 
การกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ กําหนดเป็น 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต่ 1-5 กรณีท่ีไม่ดําเนินการใด ๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน  ให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมาย  ดังนี้ 

0.00 –1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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1.51 – 2.51 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี      
4.51 – 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

4.2   จุดเด่น  จุดอ่อน  แนวทางแก้ไข  ในแต่ละองค์ประกอบ 
4.2.1 องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

จุดเด่น   
1. สาขาวิชามีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการท่ีสอดคล้องกับคณะและ

มหาวิทยาลัย 
2. สาขาวิชาสามารถถ่ายทอดแผนต่างๆ ไปสู่บุคลากรในสาขาได้อย่างท่ัวถึง 
 
จุดอ่อน 
1. บุคลากรในสาขาวิชายังขาดความเข้าใจในการเขียนแผนกลยุทธ์มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

และแผนดําเนินการท่ีสอดคล้องกับคณะและมหาวิทยาลัย 
2. การจัดการประชุมภายในสาขายังไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากอาจารย์มีเวลาสอนท่ีทับซ้อนกัน 
 
แนวทางแก้ไข 
1. จัดการอบรมหรือให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
2. จัดตารางเรียนตารางสอนให้อาจารย์ในสาขาวิชามีเวลาว่างตรงกัน 

 
4.3.2  องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น   
1. มีการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรภายในท้องถ่ิน 
2. มีการเรียนการสอนควบคู่กันระหว่างทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ 
3. อาจารย์ในสาขามีความรู้และเชี่ยวชาญด้านท้องถ่ิน 
4. นักศึกษามีความรักสามัคคี และได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ในสาขาอย่างใกล้ชิด 
 
จุดอ่อน   
1. หลักสูตรยังไม่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของบุคลากรและศิษย์เก่าในสาขายังมีไม่มากนัก 

 
แนวทางแก้ไข 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
2. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารให้บุคลากรในสาขาวิชาเข้าถึงง่ายข้ึน 
3. จัดทําระบบการจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่า 
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4.3.3  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดเด่น   
1. อาจารย์ประจําสาขามีความสามารถและเชี่ยวชาญในการกระตุ้น โน้มน้าวให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวดจากหน่วยงานภายนอก 
 

จุดอ่อน   
1. นักศึกษามีจํานวนน้อยเกินกว่าจะสามารถทําและร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและ

อย่างทุ่มเท 
2. ขาดอาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีดูแลกิจกรรมนักศึกษา 
แนวทางแก้ไข 
1. คัดเลือก พิจารณาเลือก บูรณาการและส่งเสริมให้นักศึกษาทํากิจกรรมท่ีให้ประโยชน์ท่ีครอบคลุม

ในหลายๆ ด้าน 
 
4.3.4  องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดเด่น   
1. อาจารย์ประจําสาขาวิชามีความโดดเด่นด้านงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยประยุกต์ซ่ึงสอดประสาน

กับความต้องการของท้องถ่ิน 
 

จุดอ่อน  - 
 
แนวทางแก้ไข - 

 
4.3.5  องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น   
1. อาจารย์ประจําสาขาวิชาได้รับโอกาสให้ความรู้ด้านงานศิลปะในระดับจังหวัด 
 
จุดอ่อน   
1. ยังไม่มีการบูรณาการความรู้หรือกิจกรรมท่ีให้บริการแก่สังคมมาร่วมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
 
แนวทางแก้ไข 
1. บูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการสังคมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 

4.3.6  องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น   
1. ธรรมชาติของรายวิชาและหลักสูตรเอ้ือต่อการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับศิลปและวัฒนธรรม 
2. สาขาวิชามีข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินในมิติต่างๆ จากอาจารย์ประจําสาขา 
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จุดอ่อน  - 
 
แนวทางแก้ไข - 

 
4.3.7  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น   
1. มีระบบและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีถึงดีมากหลายปีติดต่อกัน 
 
จุดอ่อน   
1. ขาดบุคลากรท่ีจะมาดําเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน เพราะบุคลากรท่ีเคยรับผิดชอบต้อง

รับหน้าท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางแก้ไข 
1. ฝึกอบรม และกระตุ้นให้อาจารย์ในสาขาวิชาให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ท่ี   ๐๔๘  /๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
-------------------------------------------------------- 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังด้านปัจจัย ระบบ วิธีการ กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ของการ
จัดการศึกษา จนเกิดความม่ันใจว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการศึกษามีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
  เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามกลไก และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงแต่งต้ังบุคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา ดังนี้ 
 

๑.  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ประกอบด้วย 
๑.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
 ๑.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๒. ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๒.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๒.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๓. ประธานสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์    
๓.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๓.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๓.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๔. ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๔.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๔.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๔.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๕. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
๕.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๕.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๕.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 
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๖. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย       
๖.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๖.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๖.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๗. ประธานสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ  
๗.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๗.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๗.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๘. ประธานสาขาวิชาภาษาจีน   
๘.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๘.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๘.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๙. ประธานสาขาวิชาดนตรี       
๙.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๙.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๙.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๑. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์       
๑๐.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๑๐.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา       
๑๑.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๑๑.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
๑๒.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ อาจารย์ประจําสาขาวิชา   กรรมการ 
๑๒.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าท่ี 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา ให้มีความเชื่อมโยง และ
สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการของสาขาวิชา 
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๒. ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา ให้ดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นกลไกสําคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสาขาวิชาให้สูงข้ึน  

๓. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

๔. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทําแนวทางการพัฒนาของ
สาขาวิชา 

 
ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี

แก่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  สั่ง ณ วันท่ี    ๑๕     ธันวาคม ๒๕๕๓  
 
 

                  
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี) 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ท่ี    ๐๐๘ /๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
-------------------------------------------------------- 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังด้านปัจจัย ระบบ วิธีการ กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ของการ
จัดการศึกษา จนเกิดความม่ันใจว่า สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด
การศึกษามีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
  เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกลไก และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงแต่งต้ังบุคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ชุติมา  เวทการ   กรรมการ 

  หัวหน้าสํานักงานคณบดี    กรรมการ 
  นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
  นักวิชาการศึกษา(งานประกันคุณภาพคณะฯ) กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าท่ี 

๑. นํานโยบายการประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมาจัดทําโครงสร้าง ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

๒. อํานวยการให้สาขา มีการดําเนินการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

๓. พิจารณาผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลของสาขาวิชาและคณะ 

๔. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาและคณะ เพ่ือจัดทําแนว
ทางการพัฒนา 
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๕. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ร่วมกับคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ให้ม่ีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. 
และ ก.พ.ร.  

๖. เสนอผลการดําเนินงานตามมาตรฐานท่ีคณะกําหนดต่อสาธารณะ 
 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
๒. ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา  ประธานกรรมการ 
๓. ผศ.สมชาย   เย่ียงพฤกษาวัลย์ กรรมการ 
๔. ผศ.ธวัชไชย   ปานดํารง กรรมการ 
๕. รศ.ชุติมา   เวทการ  กรรมการ 
๖. อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี 
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาให้ดําเนิน

ไปตามวงจร PDCA อย่างครบถ้วน 
๓. สนับสนุนให้คําแนะนํา คําปรึกษาแก่สาขาวิชา ในการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานของคณะและมหาวิทยาลัย 
๔. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะ และรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพต่อ
มหาวิทยาลัย 

๕. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทําแนวทางการพัฒนาจาก
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

 
ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี

แก่สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  สั่ง ณ วันท่ี    ๒๑      มกราคม  ๒๕๕๔  

 

                          
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี) 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ท่ี    ๐๐๙ /๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ 

องค์ประกอบ ของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

-------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามองค์ประกอบ ๙  องค์ประกอบ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  เพ่ือให้สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนทํา
ให้การดําเนินงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจตามความในมาตราท่ี ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี ๓๗๔๗/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๑  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตาม องค์ประกอบท่ี ๑, องค์ประกอบท่ี ๗, 
องค์ประกอบท่ี ๘ และ องค์ประกอบท่ี ๙  ประกอบด้วย 

๑.๑ ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา   ประธานกรรมการ 
๑.๒ ผศ.สมชาย   เย่ียงพฤกษาวัลย์  กรรมการ 
๑.๓ อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ   กรรมการและเลขานุการ       

๒. คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตาม องค์ประกอบท่ี ๒, องค์ประกอบท่ี ๔, 
และองค์ประกอบท่ี ๕ ประกอบด้วย 

๒.๑ ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา   ประธานกรรมการ 
๒.๒ ผศ.ธวัชไชย   ปานดํารง  กรรมการ 
๒.๓ อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ   กรรมการและเลขานุการ  

๓. คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตาม องค์ประกอบท่ี ๓, องค์ประกอบท่ี ๖
ประกอบด้วย 

๓.๑  ผศ.ศิริกร   อ่ินคํา   ประธานกรรมการ 
๓.๒  รศ.ชุติมา   เวทการ   กรรมการ 

 ๓.๓  อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ   กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าท่ี 

๑) ดําเนินการผลักดันผลสําเร็จตามตัวบ่งชี้ และตรวจสอบข้อมูล หลักฐานท่ีเก่ียวข้องการ
กับการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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๒) พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี
แก่สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

  สั่ง ณ วันท่ี    ๒๑   มกราคม  ๒๕๕๔  

 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี) 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


