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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
1) ข้อมูลท่ัวไป  
   สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง พัฒนามาจากหมวดวิชาศิลปศึกษาและอุสาหกรรมศิลป์ หมวดวิชาศิลปศึกษาตั้งข้ึนเม่ือปี
การศึกษา 2515 ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยครูลําปาง จัดการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 เป็นต้นมา ต่อมาในปีการศึกษา2520 ได้แยกหน่วยงานออกมาเป็นภาควิชาศิลปะ
และได้เปิดสอนวิชาเอกศิลปศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในปีการศึกษา 2512-2527 หลังจากนั้นใน
ปีการศึกษา 2528 และ 2531 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) 
          จากนั้นในปีการศึกษา 2528 หลังจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2527 ซึ่งกําหนดให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ได้ ภาควิชาศิลปะจึงได้เปิดสอน
หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.) ข้ึน ดําเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2529-
2532 และได้รับเป็นหลักสูตรสถาบันราชภัฏระดับปริญญาตรี 4 ปี คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา ได้ผลิตบัณฑิต
ออกไปรับใช้สังคมแล้ว 11 รุ่น  
          หลังจากเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
มาจนกระท่ังสถาบันราชภัฏลําปางได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จึงไดมี้การปรับหลักสูตรเป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งล่าสุดเม่ือ พ.ศ. 2550 เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดย
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา 
           ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2554 การบริหารงานด้านการเรียนการสอนเป็นแบบสาขาวิชา มี
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาทําหน้าท่ีบริหารงานด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจํานวน 5 คน ได้บริหารงานด้านการเรียนการสอนโดยให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนตามกลุ่มวิชาท่ีสนใจ คือ กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
และกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพและพร้อมท่ี
จะประกอบอาชีพด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ในอนาคต  
 
2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2553   
  ผลสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์
ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  ผลการประเมินดังนี ้

1) ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผลการประเมินเท่ากับ 4.34  ถือว่าการ
ดําเนินงานได้คุณภาพ อยู่ในระดับด ี 

2) ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวม 17 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินเท่ากับ 3.75 ถือว่า
การดําเนินงานได้คุณภาพ อยู่ในระดับดี  

  ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ได้มีการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ประกอบด้วยองค์ประคุณภาพ 4 ด้าน จํานวน 23 ตัวบงชี้ ได้แก่ องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต จํานวน 11 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้
ท่ี14) องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  ตามเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชาประจําปีการศึกษา 
2554  
 

3) จุดเด่น/แนวทางเสริม    
จุดเด่น 
 

แนวทางเสริม 

1) สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีจัดการเรียน
การสอนตามกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มี
การวัดผลประเมินผลท่ีมีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของ
นักศึกษา เช่น การจัดชั่วโมงภาคปฏิบัติ  การทํางาน
เดี่ยวและกลุ่มย่อย การสัมมนา การศึกษาส่วนบุคคล 
โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์  การศึกษา
และปฏิ บั ติ ง า นนอกสถาน ท่ี  ก า ร เ ต รี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการท่ีเ ก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียน 
2) สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการแสวงหาแหล่ง
ทุน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยจํานวนมาก และมีอาจารย์
ทําวิจัย เ พ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
3) สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสาขาอยู่ระดับดีอย่างต่อเนื่อง  

1) ) สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป ์สร้างความ
เข้าใจในการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยการ
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
2) สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ จัดระบบพ่ีเลี้ยง
สํ าหรับอาจารย์ ท่ีผลิตผลงานวิ จั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิด 
3) สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการประชุม
ชี้แจงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาในระดับ
สาขา เพ่ือทําความเข้าใจเกณฑ์การประเมินและ
มอบหมายให้อาจารย์รับผิดชอบตามแผนการ
ดําเนินงาน โดยมีการติดตามและประเมินผลทุก
กิจกรรม 

 
4) จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

แนวทางแก้ไข 

1) มีวิชาท่ีมีระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ E-
learning น้อย   

1) พัฒนาระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม
แบบ E-Learning ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมอบหมาย
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2) มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่น้อย  
3) ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพน้อย เช่น 
บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ  
 

ให้อาจารย์ในสาขาวิชาพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 วิชา  
2) หาแหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาวิชาได้มี
เวทีสําหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของสาขาอย่างต่อเนื่อง 
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สาขาวิชานํา
ผลงานวิชาการสู่กระบวนการรับรองคุณภาพหรือ
กลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ เช่น การวิจัยจัดทําใน
รูปแบบของบทความเ พ่ือตี พิม พ์ เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการ ท่ี มี คุณภาพท่ี มีผู้ ตรวจ อ่าน  
เอกสารประกอบการหรือตํารา เป็นต้น  

 

5) เป้าหมายและแผนการพัฒนา  
เป้าหมาย 

 
แผนพัฒนา 

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

 
1. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ ท่ีสนับสนุนการ
จั ด กิ จ กร รม / โ ค ร ง ก าร พัฒนานั ก ศึ กษาต าม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์ได้อย่างเพียงพอ 
และครบทุกด้านโดยดําเนินการสํารวจความต้องการ
จัดกิจกรรม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและ
วิชาการมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือบรรยายให้
นักศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษา 
3. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์

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

 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา และ
ทําผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยลด
ภาระงานด้านการสอน หรือภารกิจด้านอ่ืนๆเพ่ือให้มี
เวลาเพียงพอในการทําผลงานวิชาการ 
 2. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ ท่ีสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือความเป็น
เลิศด้านออกแบบประยุกต์ศิลป ์
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และองค์ความรู้ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์โดย
สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรมความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การวิจัยท้ังวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยในศาสตร์ ท่ี
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การเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร เก่ียวข้อง รวมท้ังลดภาระงานด้านการสอนเพ่ือให้มี
เวลาเพียงพอในการทําวิจัย  

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

 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และองค์ความรู้ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนา
สังคม  
2. จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานด้านต่างๆ
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์อย่าง
สมํ่าเสมอ 
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ส่วนที่  2 
ส่วนนํา 

 
2.1  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  พัฒนามาจากหมวดวิชาศิลปศึกษาและอุสาหกรรมศิลป์  หมวดวิชาศิลปศึกษาตั้งข้ึนเม่ือปี
การศึกษา 2515 ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยครูลําปาง จัดการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 เป็นต้นมา 
 ต่อมาในปีการศึกษา2520 ได้แยกหน่วยงานออกมาเป็นภาควิชาศิลปะ  และได้เปิดสอนวิชาเอก
ศิลปศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในปีการศึกษา 2512-2527 หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2528 
และ 2531 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) 
 จากนั้นในปีการศึกษา2528 หลังจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร(ูฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2527 ซึ่งกําหนดให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้ ภาควิชาศิลปะจึงได้เปิดสอน
หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.) ข้ึนดําเนินการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529-
2532 และได้รับเป็นหลักสูตรสถาบันราชภัฏระดับปริญญาตร4ีปีคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโปรแกรม
วิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา   ได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 
10 รุ่น  
 หลังจากเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป)์ มา
จนกระท่ังสถาบันราชภัฏลําปางได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงได้มีการปรับหลักสูตรเป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งล่าสุดเม่ือ พ.ศ. 2550 เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดย
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา 
 ปัจจุบัน การบริหารงานด้านการเรียนการสอนเป็นแบบสาขาวิชา  มีคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชาทําหน้าท่ีบริหารงานด้านวิชาการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 5  คน  
ได้บริหารงานด้านการเรียนการสอนโดยให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้เรียนตามกลุ่มวิชาท่ีสนใจ  คือ  กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  และกลุ่มวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพและพร้อมท่ีจะ
ประกอบอาชีพด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ในอนาคต 
 
2.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย 
  2.2.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ บัณฑิตมีความรู้   
ความสามารถในวิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์   ท่ีมีเอกลักษณ์ท้องถ่ินและพัฒนา   สู่สากลได ้  

 

  2.2.2 วิสัยทัศน ์
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
จะ“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์สามารถถ่ายโยงความรู้สู่
การพัฒนางานอาชีพของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 
2.2.3 พันธกิจ   

     สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ ศิลป์  กําหนดพันธกิจของของหลักสูตรตามแนวทาง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี ้

1.  ผลิตบัณฑิตด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ท่ีมีคุณภาพ 
2.  การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับงานอาชีพด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ในท้องถ่ิน 
3.  การจัดการศึกษาจากสภาพจริง นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 

ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ในท้องถ่ิน 
 4.  สร้างองค์ความรู้ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย

ร่วมกับชุมชน 
  
 2.2.4 นโยบาย 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็น
หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

2. บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง สามารถสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี 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 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง มีความพึงพอใจในคุณภาพบณัฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

6. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การพัฒนาสังคมและท้องถ่ิน ภายใต้การบริหารจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร 

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ ท่ีสามารถให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถ่ิน 

8. เป็นหลักสูตรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร มี
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี  
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  2.2.5 เป้าหมายการพัฒนา 
 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให้มี
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน  1 คน เป็นปริญญาเอก ร้อยละ 75 และมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 75 
อาจารย์ ร้อยละ 100 ทําวิจัย   มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพปีละ 1 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 1 
เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25.000 บาทต่อคน  
 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑) มีการสนับสนุน ส่งเสริม และวางแนวทางให้อาจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก  

และจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ประจําสาขาวิชาให้มีวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ท่ี
ตรงสาขาเท่านั้น 

๒) มีการสนับสนุนอาจารย์ประจําสาขาให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์โดย 

ให้มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย์ท่ีผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้คําปรึกษาและให้
คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 

๓) สาขาวิชาหาแหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้อาจารย์
ใน 

สาขาวิชาได้มีเวทีสําหรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสาขาอย่างต่อเนื่อง 
๔) มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชานําผลงานวิชาการเข้าสู่กระบวนการ

รับรอง 
คุณภาพหรือกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ เช่น การวิจัยจัดทําในรูปแบบของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวชิาการท่ีมีคุณภาพท่ีมีผู้ตรวจอ่าน  เอกสารประกอบการหรือตํารา เป็นต้น 
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สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง 

กองบริการ
การศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองนโยบาย 
และแผน 

����� !��"�� 

���	� #!��"��

���สงัคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

������
��$��������

���%�%�&สารสนเทศ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการ 

����
���''��$$��� �"�

!���( 

 (!.!$.) 

2.3  โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เป็นสาขาท่ีอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับการรับรองหลักสูตรในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์  พ.ศ. 2550   
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2.5  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยศิ์ริกร  อ่ินคํา ศ.ม. (จิตรกรรม)  
2 รองศาสตราจารยช์ุติมา  เวทการ ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)์  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์    ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์วัชไชย  ปานดํารงค์ ร.ม. (การเมืองการปกครอง)    
5 อาจารย์นันทิยา สมสรวย   ค.ม (ศิลปศึกษา)  

 
2.6 นักศึกษา 
 ตารางท่ี  2  จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับ
การศึกษา 
 

ปริญญาตรี 
ประเภทนักศึกษา 

2 ปี 4 ปี 5 ปี 
รวม 

ภาคปกต ิ - 109 - 109 
ภาคพิเศษ - - - - 
   - กศ.บป. มหาวิทยาลัย - - - - 
   - กศ.บป. ศูนย์ลําพูน - - - - 

รวม - 109 - 109 
 
2.7  บุคลากร  

 1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค. 54 

ช่ือ -สกุล ประเภทบุคลากร 
วันเข้างาน 

วันออกงาน
หรือ 

ลาศึกษาต่อ 

นับเป็
น 

นางสาวศิริกร  อ่ินคํา ข้าราชการ  10 ม.ค. 2541 - 1 
นางชุติมา  เวทการ ข้าราชการ 29 มิ.ย. 2520 - 1 
นายสมชาย เยี่ยงพฤกษา
วัลย์    

ข้าราชการ 
2 พ.ค. 2535 - 1 

นายธวัชไชย  ปานดํารงค์ ข้าราชการ 10 มิ.ย. 2520 - 1 
นางสาวนันทิยา สมสรวย   อาจารย์ประจําตาม

สัญญา 
 - 1 

นายชลาพันธ์  อุปกิจ   อาจารย์ประจําตาม
สัญญา 

1 ธ.ค. 2553 - 1 

รวม   6 
 
หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารย์ประจํา  
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ระยะเวลาการทํางาน การนับจํานวนอาจารย์ 
9 – 12  เดือน คิดเป็น 1 คน 

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

 
ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรตําแหน่งทางวิชาการ 
 

จํานวน (คน) 
ประเภทบุคลากร 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
รวม 

ข้าราชการ - 3 1 4 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ - - - - 
อาจารย์ประจําตามสัญญา 2 - - 2 
พนักงานราชการ - - - - 

รวม 2 3 1 6 
ร้อยละ 66.66 50 16.66 100 

       
ตารางท่ี 4  จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา         

ระดับการศึกษา  (คน) 
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นางสาวศิริกร  อ่ินคํา ศ.ม. (จิตรกรรม) - � - 1 

นางชุติมา  เวทการ 
ศศ.ม. (โบราณคดี 
สมัยประวัติศาสตร)์ 

- � - 1 

นายสมชาย เยี่ยงพฤกษา
วัลย์    

ศศ.ม.  
(ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา) 
- � - 1 

นายธวัชไชย  ปานดํารงค์ 
ร.ม.  

(การเมืองการ
ปกครอง)   

- � - 1 

นางสาวนนัทิยา สมสรวย   ค.ม (ศิลปศึกษา) - �  1 

นายชลาพันธ์  อุปกิจ 
นศ.ม. (วารสาร

สนเทศ) 
- �  1 

รวม - 6 - 6 
ร้อยละ - 100 - 100 

 

 
2.8  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 
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ตารางท่ี 5 จํานวนงบประมาณท้ังหมดปีงบประมาณ  2553 และ  2554 จําแนกตามประเภท 
 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553  ปีงบประมาณ 2554 เพิ่ม/ลด 
เงินงบประมาณ  130,900 141,000 เพ่ิม 
เงินนอกงบประมาณ  - - - 
  -  เงิน กศ.บป. - - - 
  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน - - - 
  -  เงิน กศ.บศ - - - 

รวมท้ังหมด 130,900 141,000 เพิ่ม 
 

(เงินงบประมาณ  คือ เงินงบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินบํารุงการศกึษา) 

 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนงบประมาณท้ังหมด ปีงบประมาณ 2554 แยกตามประเภท และหมวดรายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ เงิน กศ.บป. กศ.บป. (ลําพูน) เงิน กศ.บศ. รวม 
งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนินงาน 141,000 - - - 141,000 
งบลงทุน - - - - - 
งบอุดหนุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 

รวม 141,000 - - - 141,000 

 
2.9 ข้อมูลบัณฑิต  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 
  ในปี พ.ศ. 2554   นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 6 คน 

๑. นางสาวอรวรรณ  ทองน้อย 
๒. นายศุภกิจ  เมฆบังวัน 
๓. นายวรรณัย  เบญจวรรณ 
๔. นายธีระพงษ์  เทพศิร ิ
๕. นายทรงกลด  สวนด ี
๖. นางสาวอนัญญา  ยะบึง 
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2.10  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินปีท่ีผ่านแล้ว 
การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. การเขียนรายงานการประชุม
สาขาวิชาควรมีการรายงานผลใน
มติท่ีประชุมและระบุปัญหาสาขาไว้
ในวาระเพ่ือพิจารณา 

1. รายงานผลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชุมและนําผลลงในมติท่ีประชุม
ทุกครั้ง 

อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ 

2.ควรนําข้อเสนอแนะจากการจัด
โครงการในปีท่ีผ่านมา ระบุไว้ใน
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ในปีถัดไป 

2. สาขาวิชาได้นําข้อเสนอแนะจากการจัด
โครงการในปี 2553 มาระบุไว้ในโครงการท่ีจัด
ในปี 2554 

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 

3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์สาขาวิชา
ทุกท่านทําผลงานวิจัย  

3. สนับสนุนให้อาจารย์สาขาวิชาทุกท่านขอรับ
ทุนเพ่ือทํางานวิจัยท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชา 

4. ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
อบรมการทําบทความจากงานวิจัย
เพ่ือนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติให้เพ่ิมมาก
ข้ึน 

4.หาแหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาวิชา
ได้มี เ ว ทีสํ าหรับการตี พิม พ์หรื อ เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชา 

5.สาขาวิชาควรนําผลการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมไป
จัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรม
บริการวิชาการในปีต่อไป 

5.สาขาวิชาไดน้ําผลการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมในปี 2553 ไปจัดทําแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมบริการวิชาการในปี 2554  

อาจารย์ประจําสาขาวิชา 
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ส่วนที่  3 
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของสาขาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

ประจําปีการศึกษา 2554 
องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาท่ีบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ 

    ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการท้ังหมด 

2. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท้ังหมด 

3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 

4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการท้ังหมด 

5. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของโครงการท้ังหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 2  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 5  

 
ผลการดําเนินงาน 
 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
จํานวน 4โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสาขาวิชามีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100 ของโครงการท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม่บรรลุ  
หมายเหตุ 

1) จัดบริการแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป ์

1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับ
การอบรมไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ 80 
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ 80 
3) การนําความรู้ในการอบรมไป
ใช้ประโยชน์ไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ 80 

�   

2) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป ์

กําหนดนักศึกษาจัดกิจกรรม
จํานวน 2 กิจกรรม 

�   

3 )  อบ ร มค รู ศิ ล ป ะ เ รื่ อ ง 
“ศิลปะ 3 มิติ  สําหรับครู
ประถมศึกษา  

1) กลุ่มผู้รับบริการครบตามแผน
ค รู ผู้ ส อ น ศิ ล ป ะ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา  จํานวน 40 คน 
2) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับ
การอบรมไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ 75 
3) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ 75 
4) การนําความรู้ในการอบรมไป
ใช้ประโยชน์ไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ 65 

�   

4 )  อบ รมกา ร เ ขี ยนภ าพ
กิจกรรมฝาผนังไทยโบราณ
แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร ์

นักศึกษาร้อยละ 80 ได้พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

�   

 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
จํานวนโครงการท้ังหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 

X   100 

 

11 
11 

X   100 = ร้อยละ 100 

   
 
เม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีผลการดําเนินการในเกณฑ์ข้อ 3 

ได้ 3 คะแนน 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 5 � 5 
รายการหลักฐาน 
1-1-1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1-1-2 รายงานสรุปผลโครงการของสาขาวิชา  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัย 
3. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการ 
4. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 5  

ผลการดําเนินงาน 
 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร
จั ด ก า ร  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง ส า ข า วิ ช า      
http://www.human.lpru.ac.th/finearts/ (2-5-1)  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน   
- ข้อมูลอาจารย์ ประกอบด้วยข้อมูลประวัติการศึกษา ผลงานวิชาการ  
- ข้อมูลหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ประยุกต์ศิลป ์
- ข้อมูลรายละเอียดในรายวิชาท่ีเปิดสอนในแผนการเรียน(มคอ.3และมคอ.5) 
2) ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย  
- ข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัย ประกอบด้วยข้อมูลอาจารย์ท่ีทําวิจัย 
- ข้อมูลของแหล่งงบประมาณ ประกอบด้วยข้อมูลท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย  
3) ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ  
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- ข้อมูลกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณ ลักษณะงานใน
การบริการวิชาการ และโครงการบรกิารวิชาการ 

- ข้อมูลการบูรณาการการบริการวิชาการ ประกอบด้วยข้อมูลการบูรณาการวิชาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชา 

4) ข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการ  
- ข้อมูลงบประมาณของสาขาวิชา ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในการทํา

กิจกรรมต่างๆ  
- ข้อมูลสิง่สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา ประกอบด้วยข้อมูลห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์

สนับสนุนการเรียนการสอน 
 
5) ข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ  
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2553  
- เกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสาขาวิชาประจําปีการศึกษา 2554 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ข้อ 5  ข้อ 5 � 5 

 
รายการหลักฐาน 
2.1 เอกสาร Print out เว็บไซต์ของสาขาวิชาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
ชนิดตัวบ่งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงร้อยละการเบิกจ่ายเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
          ร้อยละการเบิกจ่ายท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 95   
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2554 จํานวน 141,000.00 
บาท ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสาขาวิชาได้ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการจํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม โดยได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 10 โครงการ เป็นเงิน
ท้ังสิ้น จํานวน 129,300.00 บาท มีรายละเอียด คิดเป็นร้อยละ 91.70 ดังตารางแสดงรายละเอียดต่อไปนี ้
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ผลการดําเนินงาน ท่ี โครงการ งบฯ จัดสรร 

เบิกจ่าย เหลือจ่าย 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

1 สนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 10,900.00 10,900.00 0.00 100.00 

2 สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

2,000.00 2,000.00 0.00 100.00 

3 พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 

12,000.00 5,200.00 6,800 43.33 

4 จัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00 

5 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 25,100.00 25,100.00 0.00 100.00 

6 อบรมครูศิลปะเรื่อง "ศิลปะ 3 มิติ สําหรับครูประถมศึกษา" 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00 

7 จัดแสดงผลงานและบริการวิชาการ วิชาชีพด้านศิลปะ 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00 

8 อบรมการเขียนภาพกิจกรรมฝาผนังไทยโบราณแก่นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20,000.00 19,800.00 200 99.00 

9 ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 

1,000.00 0.00 1,000 0.00 

10 จัดการองค์ความรู้ (KM) สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1,000.00 0.00 1,000 0.00 

11 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

2,000.00 2,000.00 0.00 100.00 

12 ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 

4,000.00 4,000.00 0.00 100.00 

 รวม 
141,000.0

0 129,300.00 9,000 91.70 
วิธีการคํานวณ   

1. ร้อยละการเบิกจ่าย     =       
 

129,300 
141,000 

X   100 = ร้อยละ 91.70 

 

2. การคิดคะแนน นําร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95) 
 
        คะแนนท่ีได้       = 

 
91.70 
95 

X   5 = 4.82 คะแนน 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 95  ร้อยละ 91.70 � 4.82 

   งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 

X 100 

   ร้อยละการเบิกจ่าย   
95 

X 5 
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รายการหลักฐาน 
3-1-1 รายงานร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3-1-2 รายงานสรุปผลโครงการของสาขาวิชา  

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตัวบ่งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา 
2. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 เดือน  
3. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 และ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
  5. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 5  

 

ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 โดยได้รายงาน

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนด ดังนี ้
1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับสาขาวิชาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน ตาม

กําหนดในระยะเวลาท่ีกําหนด (4-1-1)  
 2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
(4-1-2) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ข้อ 5 ข้อ 5 � 5 

 

รายการหลักฐาน 
4-2-1 แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ประจําปี

การศึกษา 2554 
4-2-2 รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ชนิดตัวบ่งช้ี   :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

ผลการดําเนินงาน  
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
N/A N/A N/A N/A 

 
 
องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งช้ี    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2. สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิดภาคการศึกษา 
4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร (กรณีหลักสูตร 

ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับ ให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

5. นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร 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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ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
สาขาวิชาได้มีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรท่ีได้กําหนดไว้ในหลักสูตร ตามรายละเอียด

ของหลักสูตรตามแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์  (สมอ.02) (6-4-1) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์
ศิลป์ ประจําปี 2550 (6-4-2)  ซึ่งได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.2548  
ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การบริหารหลักสูตร (2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (3) การ
สนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา และ (4) ความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ตามรายงาน
ข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร (สมอ.07) ภาคเรียนท่ี 1/2554, 2/2554 (6.4-3) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

สาขาวิชาได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามคําสั่งท่ี 2022 ลงวันท่ี 3 กรกฏาคม 
2553(6-2-1) และมีการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา (6-2-2) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิด
ภาคการศึกษา 

สาขาวิชาได้มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรดังนี ้
1) ก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือวางแผนการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เช่น หลักสูตร เช่น 1) การเปิดรายวิชาภาคเรียนท่ี 1/2554  2) การพิจารณากําหนดอาจารย์ผู้สอนให้
เหมาะสมกับรายวิชา  3) การนําผลการประเมินโดยนักศึกษา ของปีการศึกษาท่ีผ่านมาปรับปรุงหรือ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการแก่นักศึกษา  4) การจัดทํา มคอ 3 มคอ 4 หรือ 
แผนการสอนของแต่ละรายวิชา(6-3-1)  

2) ประชุมหลังปิดภาคเรียนเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร เช่น 1) 
ผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา  2) การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 3) การรายงานการให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษา 4) การจัดทํา มคอ 5  5) รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตรท่ีรายงานตาม สมอ.07  โดยสาขามีการพิจารณาแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ือท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในภาคการศึกษาต่อไป (6-3-2) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร (กรณีหลักสูตร ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุม กํากับ ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรท่ีได้กําหนดไว้ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ประจําปี 2550 ซึ่งได้ดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.2548  ตามรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรดังนี ้

1)  รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร(สมอ.07) ภาคเรียนท่ี 1/2554 (6-4-1) ครอบคลุม 4 
ประเด็น ได้แก่    

1.1  ประเด็นการบริหารหลักสูตร 
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1.1.1 สาขาวิชาดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารหลักสูตร   
โดยกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท มีคุณวุฒิตรงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชา และมีตําแหน่งทาง
วิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ (6-4-2) 
  1.1.2 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ อยู่ในระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (6-4-3) 

1.1.3  สาขาวิชาได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ตามความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (6-4-4) 

1.1.4   สาขาวิชาได้นําผลการประเมินผู้สอนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการพัฒนาผู้สอนในสาขาวิชา  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นอาจารย์ผู้สอนให้แก่
นักศึกษาและมีการประเมินผลโดยนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (6-4-5) 

 1.1.5 สาขาวิชาได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยในการพัฒนานักศึกษา มี
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา  โครงการอบรมเสริมทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา  (6-
4-6)  
  2.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

2.2.1 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และแหล่งสารสนเทศ
สําหรับการสืบค้น เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยมีการเรียนการสอนนักศึกษาของ
สาขาวิชาท่ี  ห้อง  925  อาคาร 9   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (6-
4-7) 

2.2.2 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์มีห้องสมุดประจําสาขาไว้สืบค้นสําหรับนักศึกษา
และบุคลากรท่ีสนใจ ตลอดทุกภาคการศึกษา (6-4-8) 
   2.3 ประเด็นการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
   สาขาวิชาได้จัดระบบการให้คําแนะนํานักศึกษา โดยอาจารย์ในสาขาวิชาท่ีมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ํากว่าวุฒิปริญญาโท  หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีประสบการณ์เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้คําปรึกษา  และมีระบบท่ีปรึกษาออนไลน์แก่นักศึกษา  สาขาวิชาดําเนินการให้มี
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจํากลุ่มเรียน โดยจัดทําตารางการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับการ
เรียนและการศึกษาวิจัยค้นคว้า การฝึกงานและโครงการต่างๆ ตลอดจนการให้คําปรึกษาปัญหาส่วนตัว
ของนักศึกษา  (6-4-9) 
  2.4 ประเด็นความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
            สาขาวิชาได้ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปีการศึกษา  ซึ่งดําเนินการในภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 

2)  รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร(สมอ.07) ภาคเรียนท่ี 2/2554 (6-4-10) 
ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่    
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2.1  ประเด็นการบริหารหลักสูตร 
2.1.1 สาขาวิชาดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารหลักสูตร   

โดยกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท มีคุณวุฒิตรงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชา และมีตําแหน่งทาง
วิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ (6-4-11) 
  2.1.2 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ อยู่ในระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2555  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (6-4-12) 

2.1.3  สาขาวิชาได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ตามความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(6-4-13) 

2.1.4  สาขาวิชาได้นําผลการประเมินผู้สอนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการพัฒนาผู้สอนในสาขาวิชา  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นอาจารย์ผู้สอนให้แก่
นักศึกษาและมีการประเมินผลโดยนักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง  (6-4-14) 

 2.1.5 สาขาวิชาได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยในการพัฒนานักศึกษา  
โดยมีโครงการจัดนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะและการออกแบบในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค  และนํานักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา ฯ  (6-4-15) 
 

  2.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
2.2.1  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และแหล่งสารสนเทศ

สําหรับการสืบค้น เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยมีการเรียนการสอนนักศึกษาของ
สาขาวิชาท่ี  ห้อง 925 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 (6-4-16) 

2.2.2  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีห้องสมุดประจําสาขาไว้สืบค้นสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากรท่ีสนใจ ตลอดทุกภาคการศึกษา (6-4-17) 
  2.3 ประเด็นการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  2.3.1  สาขาวิชาได้จัดระบบการให้คําแนะนํานักศึกษา โดยอาจารย์ในสาขาวิชาท่ีมี
คุณสมบัติไม่ต่ํากว่าวุฒิปริญญาโท  หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี
ประสบการณ์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้คําปรึกษา  และมีระบบท่ีปรึกษาออนไลน์แก่นักศึกษา  
สาขาวิชาดําเนินการให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจํากลุ่มเรียน โดยจัดทําตารางการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับการเรียนและการศึกษาวิจัยค้นคว้า การฝึกงานและโครงการต่างๆ ตลอดจนการ
ให้คําปรึกษาปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา  (6-4-18) 
  2.3.2  สาขาวิชามีการจัดให้มีอาจารย์นิเทศท่ีมีคุณวุฒิเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและมี
ประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี (6-4-19) 
  2.3.3 สาขาวิชาจัดให้ มี พ่ี เลี้ยงท่ีมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและเป็นผู้ มี
จรรยาบรรณแก่นักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6-4-20) 
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  2.4 ประเด็นความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
            สาขาวิชาได้ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปีการศึกษา  ซึ่งจะดําเนินการในภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 (6-4-20)  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5  นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุก
หลักสูตร) 
 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ได้นําผลการประเมินตามรายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร
(สมอ.07) ภาคเรียนท่ี 1/2554 และภาคเรียนท่ี 2/2554 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา (6-5-1) 
เพ่ือพิจารณานํา 4 ประเด็นไปปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร  โดยได้นําไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2555 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอปรับปรุงหลักสูตร (6-5-2) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ 4 ข้อ � 4 

 
รายการหลักฐาน 
6-1-1 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบ

ประยุกต์ศิลป์ (สมอ.02)  
6-1-2 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประจําปี 2550 
6-1-3 รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร(สมอ.07) ภาคการศึกษา 1/2554และ2/2554 
6-2-1   คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
6-3-1   รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
6-4-1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร(สมอ.07) ภาคการศึกษา 1/2554 
6-4-2  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขา/บริหารหลักสูตร สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
6-4-3  ร่างหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ(ฉบับปรับปรุง 2555)  
6-4-4  ตารางเรียนตารางสอนและคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนท่ี 1/2554 
6-4-5  รายงานผลการประเมินอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2554 
6-4-6  สรุปผลโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และสรุปโครงการอบรมเสริมทักษะด้าน
วิชาชีพแก่นักศึกษา   
6-4-7  บันทึกและโครงการการปรับปรุงครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร ์
6-4-8  ภาพถ่ายห้องสมุดสาขา  
6-4-9  อาจารย์ท่ีปรึกษา/แฟ้มประวัตินักศึกษา /แบบให้คําปรึกษา/ 
6-4-10  รายงานผลการประเมินอาจารย์และสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2/2554 
6-4-11  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขา/บริหารหลักสูตร สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
6-4-12  ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ(ฉบับปรับปรุง 2555)  
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6-4-13  ตารางเรียนตารางสอนและคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรยีนท่ี 1/2554 
6-4-14  รายงานผลการประเมินอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2554 
6-4-15  สรุปผลโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และสรุปโครงการอบรมเสริมทักษะ
ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา   
6-4-16  บันทึกและโครงการการปรับปรุงครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร ์
6-4-17  ภาพถ่ายห้องสมุดสาขา  
6-4-18  อาจารย์ท่ีปรึกษา/แฟ้มประวัตินักศึกษา /แบบให้คําปรึกษา/ 
6-4-19 โครงการจัดนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะและการออกแบบในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค  และนํานักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา ฯ   
6-4-20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6-5-1  ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
6-5-2  ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2555   
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดตัวบ่งช้ี   :   ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2  5  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3  6  
รองศาสตราจารย์ 3 5 8  
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
วิธีการคํานวณ  

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี ้
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา  
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีอาจารย์ประจําสาขาวิชา จํานวน 5 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจําสาขาวิชาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน - คน ดังนี้ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล วันท่ีเริ่มงาน 
อาจารย์ ผศ. รศ. ร. 

หมายเหตุ 
 

- - - - - - - 
 

ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจําสาขาวิชาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 6 คน ดังนี ้
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ วันท่ีเร่ิมงาน 
อาจารย์ ผศ. รศ. ร. 

หมายเหตุ 
 

1. รศ.ชุติมา เวทการ  
2. ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย ์
3. ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
4. ผศ.ธวัชไชย  ปานดํารงค ์
5. นางสาวนันทิยา สมสลวย  
6. นายชลาพันธ์ อุปกิจ  

29 ม.ิย. 2520 
16 พ.ค.2526 
19 ม.ค.2541 
10 ม.ิย. 2520 
1 เม.ย.2552 

1 ธันวาคม 2553 

 
 
 
 
� 
� 

 
� 
� 
� 
 

� 
 
 

 นับได้ 1 
นับได้ 1 
นับได้ 1 
นับได้ 1 
นับได้ 1 
นับได้ 1 

รวม 2 3 1  6  
 

การคิดค่าน้ําหนัก 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
จํานว
น(คน) 

ค่า
น้ําหนั
ก 

ผลรว
มค่า
น้ําหนั
ก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนั
ก 

ผลรว
มค่า
น้ําหนั
ก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนั
ก 

ผลรว
มค่า
น้ําหนั
ก 

อาจารย ์ - - - 2 2 4 - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 2 3 6 1 6 6 

รองศาสตราจารย ์ - - - 1 5 5 - - - 

ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - 

รวม - - - 15 6 

รวมผลถ่วงน้ําหนัก 21 
 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี ้
 
 
 

การคิดคะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 

คะแนน  
 

3.5 
6 

x 5  =  2.92  คะแนน 

 

21 
6 

=  3.5 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุป้าหมาย คะแนน 
3.00 3.50 � 2.92 

 

รายการหลักฐาน 
7-1-1 ข้อมูลอาจารย์ประจําสาขา ปีการศึกษา 2554 (จากกองการเจ้าหน้าท่ี) 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งช้ี    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ     

3. มีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 สาขาวิชามีคู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีจัดทําโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8-1-1) โดยสาขาได้นํามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้  
 1. เน้นผู้เรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่ 
วิชาการออกแบบของท่ีระลึก (8-1-2) โดยมีจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ได้ใช้ความคิดของตนเองในการ
ออกแบบชิ้นงาน (8-1-3) 
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 2. เน้นผู้เรียนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และแสวงหาคําตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงได้นําภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีและสื่อท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานของตนเอง  ได้แก่ วิชาการศึกษา
ส่วนบุคคลออกแบบนิเทศศิลป์  วิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบผลิตภัณฑ์(8-1-4) โดยให้นักศึกษาได้
เลือกหัวข้อในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและจัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน (8-1-5)  และวิชาโครงการ
พิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ (8-1-6)  โดยให้นักศึกษาได้เลือกทําโครงงานพิเศษเป็นชิ้นงานและรูปเล่ม
รายงาน ตามหัวข้อท่ีสนใจและเหมาะสมกับความถนัดเฉพาะตัวของนักศึกษา (8-1-7)  
 3. เน้นผู้เรียนในการฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน ในรายวิชาการสัมมนาการ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (8-1-8) โดยกําหนดให้นักศึกษาได้คิดหัวข้อสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีความ
สนใจ ซึ่งในการประเด็นต่าง ๆ จะต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมท้ังทางด้านวิชาชีพ  และ
วิชาสุนทรียภาพของชีวิต (8-1-9) ได้กําหนดให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณา 
 4. เน้นผู้เรียนให้ได้รับสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ได้แก่ วิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ (8-1-10) โดยให้
นักศึกษาได้วาดภาพท่ีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ทางความงามตามองค์ประกอบศิลป์ และวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต (8-1-11) โดยกําหนดให้นักศึกษาเขียนบรรยายความรู้สึกท่ีได้จากเสียงเพลง 
 5. เน้นผู้เรียนให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตย หรือ การมีส่วนร่วม ได้แก่วิชานําเสนอผลงาน
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (8-1-12) โดยกําหนดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้คะแนนเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน  

6. เน้นผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถานศึกษาของ
ตนเองและมีความกระตือรือร้นในการเรียน ได้แก่ วิชาการออกแบบ 3 มิติ(8-1-13) โดยกําหนดให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดและตกแต่งบริเวณสวน และสถานท่ีอาคารศิลปกรรมให้สวยงาม  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบกา
รณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

สาขาวิชามีรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) ท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1/ 2554 จํานวน 22 วิชา (8-
2-1) ตามตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2554  (8-2-2)  และ 2/2554 จํานวน 21 วิชา(8-2-3)  ตาม
ตารางสอนภาคเรียนท่ี 2/2554 (8-2-4) และรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ4) 
จํานวน 1 รายวิชา (8-2-5) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

สาขาวิชาได้มีรายวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์  วิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
นิเทศศิลป์  วิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบผลิตภัณฑ์  (8-3-1) ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ค้นคว้า
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน โดยให้นักศึกษาได้เลือกทําโครงงานพิเศษเป็นชิ้นงานและรูปเล่ม
รายงาน ตามหัวข้อท่ีสนใจและเหมาะสมกับความถนัดเฉพาะตัวของนักศึกษา (8-3-2) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาได้มีจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความชํานาญและมีทักษะท่ีสามารถนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริงจากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก ดังนี ้



� �� �  | 28 

 

������������	
����	� �������������������������  ���
�����������������
������                       ���������� 2554  
 

1) เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้แก่วิชา  (1) 
วิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา (2)การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ (3) วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ (4) วิชาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (8-4-1)  

2) เชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์
วิชาชีพ ได้แก่ วิชาการออกแบบสามมิติ (8-4-2)  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาได้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาได้ทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการการสอนจํานวน 4 วิชา ดังต่อไปนี ้

1) วิชาสัมมนาออกแบบประยุกต์ศิลป์  : รายงานวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเรียน
โดยการสังเกตพัฒนาการของการจัดสัมมนาออกแบบประยุกต์ศิลป์ตามคําแนะนํา
ของอาจารย์ประจํารายวิชา  โดยรศ.ชุติมา  เวทการ และ อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ 
(8-5-1) 

2) วิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบนิเทศศิลป์ : รายงานวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหา
การเขียนรายงานศิลปะนิพนธ์ด้วยการใช้ไฟล์เอกสารต้นแบบ (Document 
Template)   โดย รศ.ชุติมา เวทการ   ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์   ผศ.ศิริกร 
อ่ินคํา และอาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ(8-5-2) 

3) วิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ : รายงานวิจัย เรื่อง เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน
ห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ผศ.ศิริกร อ่ินคํา(8-5-3) 

4) วิชาออกแบบ 3 มิติ : รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการคิดสร้างสรรค์
ผลงานของนักศึกษาท่ีมีชิ้นงานในระดับดีมาก ในรายวิชาการออกแบบ 3 มิติ โดย
ผศ.ศิริกร อ่ินคํา (8-5-4) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา  

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีนําผลการประเมินรายวิชาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขาเพ่ือพิจารณา (8-6-1) เพ่ือนําผลไปดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป   

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 5 ข้อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
8-1-1 คู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
8-1-2 รายละเอียดรายวิชาการออกแบบของท่ีระลึก(มคอ.3) 
8-1-3 ภาพถ่ายชิ้นงานของนักศึกษา  
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8-1-4 รายละเอียดรายวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบนิเทศศิลป์ และรายละเอียดรายวิชาการศึกษา
ส่วนบุคคลออกกแบบผลิตภัณฑ์ (มคอ.3) 
8-1-5 เล่มรายงานของนักศึกษา 
8-1-6 รายละเอียดรายวิชาวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป ์
8-1-7 เล่มรายงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา  
8-1-8 รายละเอียดรายวิชาการสัมมนาการออกแบบประยุกต์ศิลป ์(มคอ.03)  
8-1-9 รายละเอียดของวิชาสุนทรียภาพของชีวิต 
8-1-10 รายละเอียดของวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ (มคอ.03) 
8-1-11 รายละเอียดของวิชาสุนทรียภาพของชีวิต(มคอ.03) 
8-1-12 รายละเอียดของวชิานําเสนอผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ (มคอ.03) 
8-1-13 รายละเอียดของวิชาการออกแบบ 3 มิติ (มคอ.03) 
8-2-1 รายละเอียดรายวิชา (มคอ.03) ภาคเรียนท่ี1/2554  
8-2-2 ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2554 
8-2-3 รายละเอียดรายวิชา (มคอ.03) ภาคเรียนท่ี2/2554 
8-2-4 ตารางสอนภาคเรียนท่ี 2/2554 
8-2-5 รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ4) 
8-3-1 รายละเอียดของวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ และวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
นิเทศศิลป์  และวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบผลิตภัณฑ์ (มคอ.03) 
8-3-2 รูปเล่มรายงาน และศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา  
8-4-1 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ /แบบตอบรับ /คําสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
8-4-2 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร/แบบตอบรับ 
8-5-1 รายงานวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเรียนโดยการสังเกตพัฒนาการของการจัดสัมมนาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ตามคําแนะนําของอาจารย์ประจํารายวิชา  โดยรศ.ชุติมา  เวทการ และ อาจารย์ชลาพันธ์  
อุปกิจ  
8-5-2 รายงานวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเขียนรายงานศิลปะนิพนธ์ด้วยการใช้ไฟล์เอกสารต้นแบบ 
(Document Template)   โดย รศ.ชุติมา เวทการ   ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์   ผศ.ศิริกร อ่ินคํา 
และอาจารย ์ชลาพันธ์ อุปกิจ  
8-5-3 รายงานวิจัย เรื่อง เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผศ.ศิริกร อ่ินคํา  
8-5-4 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาท่ีมีชิ้นงานในระดับ
ดีมาก ในรายวิชาการออกแบบ 3 มิติ โดยผศ.ศิริกร อ่ินคํา   
8-6-1 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนําผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
4. สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือท่ีประชุมระหว่างคณะ หรือท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา หรือส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้

ใช้บัณฑิต 
สาขาวิชาได้มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปี 

2552-2553  (9-1-1) โดยผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก่นักศึกษา ดังนี ้
1) ควรเพ่ิมเติมทักษะวชิาชีพให้ด้วย 
2) นักศึกษายังไม่มีการกล้าแสดงออกเท่าท่ีควร และไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น 
3) เพ่ิมทักษะ เช่น ทักษะพ้ืนฐานท้างด้านศิลปะให้มากข้ึน  
4) พัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  
5) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทํากิจกรรมกับสังคม ชุมชน มากยิ่งข้ึน  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้มีการนําผลจากการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้

บัณฑิต ตามข้อ 1 มาจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (9-2-1) 
โดยกําหนดให้นักศึกษาเป็นวิทยาผู้ช่วยในงานวิจัยของอาจารย์ เพ่ือนักศึกษายังมีความกล้าแสดงออก และ
กล้าแสดงความคิดเห็น (9-2-2)  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการนําผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของหลักสูตร 

สาขาวิชาได้นําผลจากการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
ตามข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 4 กิก
จรรม/โครงการได้แก่ 

1. เพ่ิมเติมทักษะวิชาชีพ โดยการกิจกรรมอบรมวิชาชีพศิลปะ (9-3-1) 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทํากิจกรรมกับสังคม ชุมชน โดยการจัดโครงการส่งเสริม

กิจกรรมนักศึกษาค่ายศิลปะ (9-3-2)  
3. เพ่ิมทักษะพ้ืนฐานท้างด้านศิลปะ โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวาดเส้นพ้ืนฐาน (9-3-3) 
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4. พัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยการเชิญวิทยากรมาสอนเสริมให้แก่นักศึกษาใน
รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟฟิกเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป์  (9-3-4)  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือท่ีประชุมระหว่าง
คณะ หรือท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

สาขาวิชาได้นํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเชิงวิชาการดังต่อไปนี้ ครูหนูเล็กหาเพิ่ม 
1) เข้าร่วมประกวดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่/ลําพูน/ลําปางและแม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (9-4-1) และผลงานออกแบบของนักศึกษาได้เข้ารอบสุดท้าย  

2) เข้าร่วมประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานภาคเหนือ ประจําปี 2554 
จังหวัดลําปาง วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2554 (9-4-2) และมีนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลชมเชย ใน
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับบุคคลท่ัวไป จํานวน 1 คน ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  
ทิพย์แสนชัย  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา หรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม (9-5-1) และโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม(9-5-2)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 5 ข้อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
9-1-1 รายงานการสํารวจคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประจําปี 
2552-2553 
9-2-1 มคอ 3 รายวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
9-2-2 รายงานวิจัย โครงการพัฒนสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัชไชย  ปานดํารงค์ 
9-3-1 สรุปผลโครงการอบรมวิชาชีพศิลปะ  
9-3-2 สรุปผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาค่ายศิลปะ  
9-3-3 สรุปผลโครงการจัดนิทรรศการศิลปะ (กิจกรรมเสริมทักษะวาดเส้นพ้ืนฐาน) 
9-3-4 หนังสือเชิญวิทยากรและแบบตอบรับ 
9-4-1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 หอการค้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่/ลําพูน/ลําปางและแม่ฮ่องสอนร่วมกับ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /รายชื่อนักศึกษาท่ีผ่านเข้ารอบการประกวด/
ภาพถ่าย 
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9-4-2 สําเนาใบเกียตริบัตร นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย รางวัลชมเชย   
9-5-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
9-5-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมหาวิทยาลัยและ
คณะ ต้องการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องอย่างท่ัวถึง 
 2. สาขาวิชามีโครงการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ท่ีระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 3. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 2 
 4. มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุกโครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ
 

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  

ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ ดังนี ้

 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีมหาวิทยาลัยและคณะ ต้องการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่
างท่ัวถึง 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีการถ่ายทอดพฤติกรรมของนักศึกษาแก่อาจารย์ โดยการจัด
ประชุมอาจารย์ประจําสาขา (10-1-1) รวมถึงการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
คณะฯ “การบําเพ็ญประโยชน์” ผ่านเว็ปไซต์ของสาขา (10-1-2) และมีประกาศเรื่องคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 (10-1-3) ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันท่ี 19 กันยายน 2554 (10-1-4) 
และประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางส่งเสริม
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจิรยธรรมสําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ลงวันท่ี 19 กันยายน 2554  (10-1-4) ท่ีใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่คุณลักษณะท่ีพ่ึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  
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 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สาขาวิชามีโครงการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ท่ีระบุตัวบ่งช้ีและ     
เป้าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของคณะฯเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดังโครงการต่อไปนี ้

1) โครงการนักศึกษาอาสาบําเพ็ญประโยชน์ วันท่ี 13และ 20 กรกฎาคม 2554(10-2-1) 
2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  เพ่ือเสริม

สร้างคุณธรรมจริยธรรม วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 (10-2-2)  
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 2 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ ได้จัดทํารายงาน
สรุปผลโครงการนักศึกษาอาสาบําเพ็ญประโยชน์ วันท่ี 13และ 20 กรกฎาคม 2554 (10-3-1) และสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (10-3-2) 

 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุก
โครงการ 

ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ ได้จัดโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ของทุก
โครงการดังนี ้

โครงการ จํานวน นศ. 
ไม่เข้า
ร่วม 

เข้าร่วม 
ร้อยละท่ี
เข้าร่วม 

���� บรรลุ 
���� ไม่บรรลุ 

โครงการนักศึกษาอาสาบําเพ็ญประโยชน์ 
วันท่ี 13และ 20 กรกฎาคม 2554 กําหนดให้
สาขาส่งนักศึกษาเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของนักศึกษาช้ันปี 1 

ช้ันป1ี  35 
คน 

6 29 82..87 ���� 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้
นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2555 

นักศึกษา
สาขา 8 คน  

- 10 125 ���� 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีนักศึกษาได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ “เรารักษ์ช้าง”  จํานวน 4 รางวัล (10-5-1) จัดโดยศูนย์
อนุรักษ์ช้างไทย(10-5-2) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 5 ข้อ � 5 
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รายการหลักฐาน 
10-1-1 ประชุมอาจารย์ประจําสาขา 
10-1-2 Prin Out เว็ปไซต์ของสาขา (เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม)  
10-1-3 ประกาศเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาลงวันท่ี 15 ธันวาคม 
2553 
10-1-4 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2554 
10-2-1 รายงานสรุปผลโครงการนักศึกษาอาสาบําเพ็ญประโยชน์ วันท่ี 13และ 20 กรกฎาคม 2554 
10-2-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 
10-3-1 รายงานสรุปผลโครงการนักศึกษาอาสาบําเพ็ญประโยชน์ วันท่ี 13และ 20 กรกฎาคม 2554 
10-3-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 
10-4-1 รายงานสรุปผลโครงการนักศึกษาอาสาบําเพ็ญประโยชน์ วันท่ี 13และ 20 กรกฎาคม 2554 
10-4-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 
10-5-1 ใบประกาศของนักศึกษา จํานวน 4 รางวัล  
10-5-2 โครงการประกวดวาดภาพ “เรารักษ์ช้าง”  โดยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ร้อยละของบัณฑิตท่ีเข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ชนิดตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตท่ีกรอกข้อมูล 
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีท่ีประเมิน 

x 100 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีท่ีประเมิน  จํานวน 6 คน  
 2. สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีบัณฑิตท่ีกรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา จํานวน 4 คน 
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 การคํานวณ 
6 
6 

x 100 = ร้อยละ 100 

  
 การคิดคะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

100 
100 

x 5 = 5.00 คะแนน 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 � 5  

 
รายการหลักฐาน 
11-1-1 เอกสาร Print out ฐานข้อมูลภาวะมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12  บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

x 100 

 
หมายเหต ุ 
 ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ท่ี
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 6 คน มี
ผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีรายละเอียด ดังนี ้

- สาขาวิชามีผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน   6 คน  
 - สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   จํานวน   6 คน 
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 - สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา  จํานวน    6  คน  
    หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    (ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา  จํานวน   0  คน 
    หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว   
 - สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   0  คน  
 - สาขาวิชามีบัณฑิตผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหารจํานวนจํานวน   0 คน  
  
 ดังนั้นสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี
  

6 
6-(0+0) 

x 100 =  ร้อยละ 100 

  
 การคิดคะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดรอ้ยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

100 
100 

x 5 =  5.00 คะแนน  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 � 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
12-1-1 เอกสาร Print out ฐานข้อมูลภาวะมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

      แห่งชาติ  
ชนิดตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 6 คน มี
ผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้สําเร็จการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสําเร็จการศึกษา (คน) 

บัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 
(อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สําเร็จการศึกษา) 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้
จากการประเมินบัณฑิต 

ป.ตร ี ป.โท รวม ป.ตร ี ป.โท รวม ป.ตร ี ป.โท รวม 

6 - 6 4 - 4 18.52 0 18.52 

 การคิดคะแนน 
 
 การศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 20  ร้อยละ 100 � 4.63 

 
รายการหลักฐาน 
13-1-1 รายงานผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษย์ฯ ปีการศึกษา 2554 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  15  กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และ กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อยกวา่ 2 ช่องทาง 
 5. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  

 

18.52 
4 

= 4.63 คะแนน  
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ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้

 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
  สาขาวิชาได้มีการจัดระบบให้คําปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะมนุษย์ฯ (15-1-1) 
เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาประจํากลุ่ม
เรียนของนักศึกษา (15-1-2) มีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาโดยจัดทําเป็นแฟ้มของนักศึกษา(15-1-3) พร้อม
จัดทําตารางโฮมรูม (15-1-4) ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พบกับนักศึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและให้คําแนะนําใน
การเรียนและการใช้ชีวิต และจัดรวบรวมตารางสอนของอาจารย์ผ่านระบบท่ีปรึกษา Online  (15-1-5)  
ใหน้ักศึกษาสามารถตรวจสอบเวลาว่างของอาจารย์ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเข้าพบได้เม่ือต้องการ  นอกจากนั้น 
ยังมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาประจํากลุ่มสําหรับนักศึกษาท่ีทําโครงการพิเศษ (15-1-6) เพ่ือให้คําแนะนําด้าน
วิชาการและการทํางาน นอกจากนี้มีการจัดให้คําปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
คําปรึกษาจากอาจารย์เป็นการส่วนตัว  (15-1-7) ตลอดจนมีการให้คําปรึกษาผ่านเครือข่าย Social 
Network เพ่ือให้คําปรึกษาได้ทันสมัยและรวดเร็ว (15-1-8)    
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 

สาขาวิชาได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่าน 2 ช่องทางได้แก่  
1. เว็บไซด์ประจําสาขาวิชา (15-2-1) 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ (15-2-3) 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 
โครงการ และ กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 

สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ โดยได้จัดโครงการอบรมการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณ (15-3-1) และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพผ่านโครงการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (15-3-2) 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องทาง 
 สาขาวิชาได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ประจําสาขาวิชา (15-4-1) และเฟสบุ๊ค
ของสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ (15-4-2) และมีการโครงการแสดงผลงานของนักศึกษา ศิษย์เก่า (15-4-
3) 
  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาของคณะมนุษย์ฯ ได้ประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน ของสาขาวิชา (15-5-1) ภาพรวมระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4.40 มีรายละเอียดท้ัง 3 ด้านดังนี ้

ด้านท่ี 1 การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
คะแนนเท่ากับ 4.14 

ด้านท่ี 2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  คะแนนเท่ากับ 4.50 
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ด้านท่ี 3 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา   
ค่าคะแนนเท่ากับ 4.45 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา 

สาขามีการนําผลการประเมินคุณภาพท่ีให้บริการท้ัง 3 ด้าน นํากลับมาใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการ โดยนําข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารสาขา  วาระเพ่ือพิจารณาการปรับปรุงการ
พัฒนาให้บริการกิจกรรมนักศึกษา (3.1-7-1) พร้อมท้ังมีการแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบเพ่ือทราบและใช้เป็น
แนวทางในกาจัดกิจกรรมต่อไป (3.1-7-2) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 6 ข้อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
15-1-1 คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2554 
15-1-2 คําสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
15-1-3 แฟ้มประวัตินักศึกษา 
15-1-4 ตาราง Home Room 
15-1-5 ระบบท่ีปรึกษา Online /ตารางสอนอาจารย์ท่ีปรึกษา 
15-1-6 คําสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษาประจํากลุ่มสําหรับนักศึกษาท่ีทําโครงการพิเศษ 
15-1-7 แบบให้คําปรึกษาเป็นกรณีพิเศษและรายงานสรุปการให้คําปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
15-1-8 เอกสาร Print Out การให้คําปรึกษา 
15-2-1 เอกสาร Print Out เว็ปไซต์สาขา 
15-2-2 เอกสาร Print Out การให้คําปรึกษา 
15-2-3 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์  
15-3-1 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
15-3-2 สรุปผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์    
15-4-1 เอกสาร Print Out เว็ปไซต์สาขา 
15-4-2 เอกสาร Print Out การให้คําปรึกษา 
15-4-3 สรุปผลโครงการแสดงผลงานของนักศึกษา ศิษย์เก่า   
15-5-1  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3 ด้านแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
15-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา   
15-6-2 บันทึกข้อความแจง้ให้กับผู้รับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี  16  กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งช้ี        :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 
และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี ้
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ท่ีดําเนินการโดยสาขาวิชาอ่ืนในคณะหรือนอกคณะ 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อ 2 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
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  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนักศึกษา ท่ีจัดโดยคณะมนุษย์ฯ เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 (16-1-1) เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้
ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี ้
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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สาขาวิชาได้มีโครงการท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
จํานวน 2 โครงการ ดังนี ้

รายละเอียดกิจกรรม 
ลําดับท่ี 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ปี 
ประเภทกิจกรรม 

1 โครงการส่ง เสริมกิจกรรม
นักศึกษา(16-2-1) 

จัดโดย  
นายกมลฉตัร  ศรเีจรญิ
ลาภ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ท่ีดําเนินการโดยสาขาวิชาอ่ืนใน

คณะหรือนอกคณะ 
สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอาสาบําเพ็ญประโยชน์ (16-3-1) โครงการ  

หล่อเทียนเข้าพรรษา (16-3-2) ท่ีดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาตามข้อ 2 
  สาขาวิชาได้มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(16-4-1)  โดยจัดทํารายงานสรุปผลโครงการท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 สาขาวิชาได้มีการนําข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาของสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา
ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 2  พฤษภาคม 2555 (16-5-1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมโครงการของสาขา (16-5-2) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 5 ข้อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
16-1-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา ท่ีจัดโดย
คณะมนุษย์ฯ เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554  
16-2-1 สรุปผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
16-3-1 สรุปผลโครงการอาสาบําเพ็ญประโยชน ์
16-3-2 สรุปผลโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา 
16-4-1 สรุปผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา   
16-5-1 รายงานการประชุมสาขาครั้งท่ี 5 วันท่ี 2  พฤษภาคม 2555    
16-5-2 แผนพัฒนากิจรรมนักศึกษาของสาขาวิชา   
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ตัวบ่งช้ีท่ี  17  กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งช้ี       :    กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

1. นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดทํา มคอ.3 ท่ีแสดงถึงรายวิชาท่ีบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่าง

น้อย 1 ช่องทาง 
4. มีการจัดทํา มคอ.5 ท่ีแสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 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  

 

 

ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
สาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาท่ีดําเนินการโดย

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษย์ ฯ (17-1-1)  
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัดทํา มคอ.3 ท่ีแสดงถึงรายวิชาท่ีบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
สาขาวิชาได้กําหนดให้นักศึกษาในรายวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนา(17-2-

1) ทําการคัดลอกลวดลายบนเสาหลวงและบรรยากาศภายในวิหารน้ําแต้มและวิหารพระพุทธมาวาดไว้บน
เสาและผนังของอาคาร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความรักและหวงแหน ท่ีจะรักษาลวดลายของลาย
คําในวัดพระธาตุลําปางหลวง ไว้ก่อนท่ีจะสูญหายไป (17-2-2) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ช่องทาง 

สาขาวิชาได้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซด์สาขาวิชา (17-
3-1) ภาพถ่ายกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงฯ และสรุปผลโครงการดําเนินการจัดกิจกรรม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดทํา มคอ.5 ท่ีแสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
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จากท่ีได้กําหนดให้นักศึกษาวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนาทําการคัดลอก
ลวดลายบนเสาหลวงและบรรยากาศภายในวิหารน้ําแต้มและวิหารพระพุทธมาวาดไว้บนเสาและผนังของ
อาคารศิลปะ พบว่า ผลสําเร็จของการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนทําให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และรู้จักรักและหวงแหนท่ีจะรักษาลวดลายของลายคําไว้ก่อนท่ีจะสูญหายไป  (17-4-1) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีการนําผลการดําเนินงานด้านการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา 
ครั้ง ท่ี 5 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา เก่ียวกับการปรับปรุงผลการดําเนินด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือนําไปใช้ในปีต่อไป (17-5-1)    
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 5 ข้อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
17-1-1 สรุปผลโครงการหล่อเทียนพรรษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
17-2-1 รายละเอียดรายวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนา(มคอ.3)  
17-2-2 รายงานวิจัยโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาต ุ
  ลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารงค์  
17-3-1 เอกสาร Prin Out เว็บไซต์สาขา (เผยแพร่ด้านการทํานุบํารุงฯ) 
17-4-1 รายละเอียดวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนา(มคอ.5)  
17-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา  
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องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  18  การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์
2. นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ

สัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาท่ีนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่การเรยีนการสอน  
4. มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การ

เรียนการสอน 
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 

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 

 

ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ 
สาขาวิชาไดน้ํานักศึกษาในรายวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ดังต่อไปนี ้
1) นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการทํา

วิจัยโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปาง
หลวง(18-1-1)  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
  สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีประชุมวิชาการด้านวิจัยท่ีจัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง “จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างอัต
ลักษณ์  มหาวิทยาลัยสู่การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพและจรรยาบรรณและการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ” วันท่ี 22 มีนาคม 2555  (8-2-1) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีรายวิชาท่ีนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่การ
เรียนการสอน  

สาขาวิชาได้บูรณาการงานวิจัยโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบ
ศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง (18-3-1) สู่การเรียนการสอน โดยกําหนดให้นักศึกษาวิชาการออกแบบ
ลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนา (18-3-2) ทําการคัดลอกลวดลายบนเสาหลวงและบรรยากาศภายใน
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วิหารน้ําแต้มและวิหารพระพุทธมาวาดไว้บนเสาและผนังของอาคารศิลปะ เพ่ือรักษาลวดลายของลายคํา
ไว้ก่อนท่ีจะสูญหายไป และ กําหนดให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์(18-3-
3) เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการทําวิจัยโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม
วัดพระธาตุลําปางหลวง  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์สู่การเรียนการสอน 

สาขาได้มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนดังนี ้ 
1) กําหนดให้นักศึกษาวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนาทําการคัดลอก

ลวดลายบนเสาหลวงและบรรยากาศภายในวิหารน้ําแต้มและวิหารพระพุทธมาวาดไว้บนเสา
และผนังของอาคารศิลปะ พบว่า ผลสําเร็จของการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการ
สอนทําให้นักศึกษาได้รับความรู้ รักและหวงแหนท่ีจะรักษาลวดลายของลายคําไว้ก่อนท่ีจะ
สูญหายไป  (18-4-1) 

2) การนํานักศึกษาในรายวิชารายวิชาการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรผู้ช่วยเป็น
วิทยากรผู้ช่วยในการทําวิจัยโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบ
ศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง พบว่า ผลสําเร็จของการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการ
เรียนการสอนทําให้นักศึกษาท่ีร่วมเป็นผู้ช่วยเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น รายวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  รายวิชาการศึกษาส่วนบุคคลออกแบบนิเทศศิลป์ รายวิชาการโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ เป็นต้น (18-4-2) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
สาขามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยได้นําผลเข้าประชุม

คณะกรรมการบริหารสาขา (18-5-1) มีมติมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนนําไปผลจากการประเมินไป
ประยุกต์ใช้กับรายวิชาของตน (18-5-1) 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
3 ข้อ 3ข้อ � 3 

 

รายการหลักฐาน 
18-1-1 รายงานวิจัยโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาต ุ
  ลําปางหลวง โดย ผศ.ธวชัไชย ปานดํารงค์  
18-2-1 รายชื่อนักศึกษาสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ท่ีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีประชุมวิชาการ  
          ด้านวิจัยท่ีจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันท่ี 22 มีนาคม 2555    
18-3-1 รายงานวิจัยโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาต ุ
  ลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารงค์  
18-2-2 มคอ.3 วิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนา 
18-3-3 มคอ.3 รายวิชาการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
18-4-1 มคอ. 5  วิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล้านนา  
18-5-1 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสาขา 
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18-5-2 ตารางสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาท่ีกําหนดให้รายวิชานําผลไปใช้ใน ปีการศึกษา  
2555 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  19  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี  :   จํานวนเงินใช้ปีงบประมาณ 

จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
   2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
   3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 
 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
  
  
 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนท่ีได้   =  
 
 
 

หมายเหตุ 
1. จํานวนเงินใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 

 2. จํานวนอาจารย์ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 3. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
นั้น ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน
และภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน
และภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 

x 5 
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 4. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ี
ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อมูลดังนี ้

- อาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  จํานวน 6 คน 
- อาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ       จํานวน -  คน 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 3,299,200 บาท 
ผู้วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล่ง

งบประมาณ 
ผศ.ธวัชไชย  ปานดํารงค์   
นักวิจัยร่วม 
-ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย ์
-ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา   

การพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิง
วัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัด
พระธาตุลําปางหลวง 

539,500 ภายใน (วช.) 
 

ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย ์
นักวิจัยร่วม 
ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 

การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรม
ฝาผนัง สกุลช่างลําปาง 

408,300 ภายใน (วช.) 
 

รศ.ชุติมา  เวทการ 
นักวิจัยร่วม 
ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิด
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ของครู
ศิลปะระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ลําปาง 

648,200 ภายใน (วช.) 
 

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
นักวิจัยร่วม 
ผศ.สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย ์

ก า ร ศึ กษากร ะบวนกา ร พัฒน า
ผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า  
ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

959,900 ภายใน (วช.) 
 

อ.นันทิยา  สมสรวย การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการทํา
รถม้าจําลอง  ชุมชนบ้านต้นธงชัย   
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

628,300 ภายใน (วช.) 
 

อ.ชลาพันธ ์ อุปกิจ การแก้ไขปัญหาการเขียนโครงร่างศิลป
นิพนธ์ด้วยการให้คําปรึกษาแบบตวัต่อตัว 

5,000 ภายใน 
คณะฯ 
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อ.ชลาพันธ ์ อุปกิจ การแก้ไขปัญหาการเรียนแบบมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในการนําเสนองาน
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

5,000 ภายใน 
คณะฯ 

รศ.ชุติมา  เวทการ 
ผศ.ธวัชไชย     ปานดํารงค์ 
ผศ.สมชาย   เยี่ยงพฤกษาวัลย ์
ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
อ.ชลาพันธ์  อุปกิจ 

แก้ไขปัญหาการเขียนรายงานศิลปะ
นิพนธ์ด้วยการใช้ไฟล์เอกสารต้อแบบ 
(Document template) 

5,000 ภายใน 
คณะฯ 

ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย ์ ศึกษารูปแบบจิตรกรรมวัดม่อนปู่
ยักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

20,000 ภายใน 
คณะฯ 

ผศ.ธวัชไชย ปานดํารงค์ ศึกษาลายคําวิหารพระพุทธ  วัดพระ
ธาตุลําปางหลวง 

20,000 ภายใน 
คณะฯ 

อ.ชลาพันธ์  อุปกิจ 
รศ.ชุติมา  เวทการ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านใน
การออกแบบหน้า 1 หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ิน จังหวัดลําปาง 

20,000 ภายใน 
คณะฯ 

รศ.ชุติมา  เวทการ 
อ.ชลาพันธ์  อุปกิจ 

การศึกษาการรับรู้ในคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนท่ีพักอาศัยแนวถนน
ประสานไมตรี ตําบลสบตุ๋ย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

20,000 ภายใน 
คณะฯ 

นาสาวนันทิยา สมสลวย  รถม้าลําปางกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง (ธงชัย
ศึกษา) บ้านต้นธงชัย อําเภอเมือง จ.
ลําปาง 

80,000 ภายนอก 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรม
แห่งชาติ
กระทรวง
วัฒนธรรม 

รวม 3,299,200  
 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  
 

 การคิดคะแนน 
 แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนท่ีได้     
  

3,299,200 
6 

=  549,866.67 บาทต่อคน 

549,866.67 
25,000 X  5 =  109.97  คะแนน 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
25,000 549,866.67 � 5 

รายการหลักฐาน 
19-1-1 รายชื่ออาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 
19-1-2 สัญญาทุนวิจัยท่ีได้รับ 
19-1-3 รายงานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  20  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคดิรอบปี :   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 
   จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้  
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ดังนี ้
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค*์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณา
ด้วย 
 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา X  100 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีงานวิจัย หรืองานสาร้างสรรค์ ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้  

1) งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ จํานวน 1 ผลงาน  ดังนี ้

ลําดับท่ี งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน 
วันเดือนปีท่ี
เผยแพร ่

ค่า
น้ําหนัก 

1 งานโต๊ะและเก้าอ้ีชุด
ช้างไทย  

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา  อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง  กรกฎาคม 
2554-ปัจจุบัน  

0.125 

2 ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
“ออกแบบโปสเตอร์
รณร งค์ ก า ร ไ ม่ สู บ
บุหรี”่  

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา การนําเสนอในงานศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ 
มหาวิทยาลยัมหิดล          
(Tobacco   Control 
Research   Management  
Center  ) ณ ประเทศ
สิงคโปร์  

12 – 16 
กรกฎาคม 2554 

0.75 

3      
      

รวม 0.875 
 
ผลการดําเนินงาน 

 0.875 
 6 X  100= 14.58 

 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ดังน้ี 
 14.58 
 10 X  5= 7.29 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
2 เรื่อง 2 เรื่อง   
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รายการหลักฐาน 
20-1-1 ใบประกาศการนําแสดงงานโต๊ะและเก้าอ้ีชุดช้างไทย ผศ.ศิริกร อ่ินคํา  
20-1-2 ใบตอบรับการส่งงานสร้างสรรค์ออกแบบโปสเตอร์ การนําเสนอในงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพ่ือการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล (Tobacco Control Research  Management  Center )  
ณ    ประเทศสิงคโปร์ 12 – 16 กรกฎาคม 2554 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  21  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์
ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   การนําไปใช้ประโยชน์ใช้ปีปฏิทิน 
   จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

X 100 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีอาจารย์ประจําสาขาวิชารวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน 6 คน  ได้มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ในปี 
พ.ศ.2554 จํานวน 4 เรื่อง รายละเอียด ดังนี ้

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน  
ปีท่ีดําเนินการ

เสร็จ 
ปีท่ีนําไปใช้
ประโยชน ์

หน่วยงานท่ีนําไปใช้
ประโยชน ์

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา การศึกษาลวดลายผ้ากิโมโน  2553 2554 ค ณ ะ หั ต ถ ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง  (21-1-1) 

อ.ชลาพันธ์  อุปกิจ 
 

การแก้ไขปัญหาการเรียนแบบมี
ส่ วนร่ วมของนักศึ กษา ในการ
นําเสนองานออกแบบประยุกต์ศิลป ์

2554 2554 สาขาออกแบบผลิตภณัฑ์ 
มหาวิทยาลยัเนช่ัน (21-1-2) 

ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา การพัฒนาของท่ีระลึกกาดกองต้า 2554 2554  -คณะหตัถกรรม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง  (21-1-3) 

ผศ.สมชาย เยี่ยง
พฤษาวัลย ์

ศึกษารูปแบบจิตรกรรมวัดม่อนปู่
ยักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

2554 2554 -คณะหตัถกรรม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
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ศูนย์ลําปาง  (21-1-4) 

  
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์
  

 
 
 

การคิดคะแนน 
ใชบ้ัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
3 เรื่อง 4 เรื่อง � 5 

 
รายการหลักฐาน 
21-1-1 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาลวดลายผา้กิโมโนไปใช้ประโยชน์ จากสาขาศิลปะ
การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง   
21-1-2 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเรียนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
การนําเสนองานออกแบบประยุกต์ศิลป์  ไปใช้ประโยชน์ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
21-1-3 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาของท่ีระลึกกาดกองต้า ไปใช้ประโยชน์ จาก
สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลําปาง   
21-1-4 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบจิตรกรรมวัดม่อนปู่ยักษ์ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ไปใช้ประโยชน์ จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
6 X 100  = ร้อยละ 66.67 

66.67 
20  X  5  =  16.67  คะแนน 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  22  กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   โครงการในแผนใช้ปีงบประมาณ 
   การบูรณาการใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนท่ีสํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และมีโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 
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 

หมายเหต ุ : ปีงบประมาณ 2554 อนุโลมให้ใช้แผนบริการวิชาการของคณะ 
 
ผลการดําเนินงาน 
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สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี ้
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนท่ีสํารวจโดยคณะหรือ
สาขาวิชา และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของคณะ 
 สาขาวิชาได้มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนประปีงบประมาณ 2554 (22-1-1) ท่ีสํารวจ
โดยคณะ และผลการสํารวจพบว่า ชุมชนมีความต้องการด้านศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
สิ่งประดิษฐ์ สาขาจึงได้จัดโครงการอบรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับครูประถมศึกษา ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนงาน
บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 (22-1-2)  
 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

สาขาวิชาได้มีบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยนํานักศึกษาท่ีเรียน
ในรายวิชาประติมากรรมประยุกต์ (22-2-1)  ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมแก่สําหรับครู
ประถมศึกษา เก่ียวกับการทําผลไม้จําลอง การดุนโลหะ การทําตุ๊กตาจากเศษผ้า (22-2-2)   
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 
1 เรื่อง 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการนําเอาผลการบริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : 
KBO) จังหวัดลําปาง 2553 (22-3-1) โดยนําองค์ความรู้ท่ีได้ในเรื่องของการนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาเป็น
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกของแต่ละท้องถ่ิน  ซึ่งสาขาได้นําไปต่อยอดเป็นงานวิจัย 
ในโครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง (22-3-2)   
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย 
  สาขาวิชาได้มีประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียน โดยได้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปี
การศึกษา 2554 (22-4-1) และประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย โดยได้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปี
การศึกษา 2554 (22-4-2) 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

สาขามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยได้นําผลเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา(22-5-1) โดยมีมติให้มีการ
จัดกิจการการบูรณาการการบริการวิชาการกับเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (22-5-2)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 



� �� �  | 55 

 

������������	
����	� �������������������������  ���
�����������������
������                       ���������� 2554  
 

5 ข้อ 5 ข้อ � 3 
 
 
 
 
รายการหลักฐาน 
22-1-1 รายงานสรุปผลการสํารวจความต้องการของชุมชน/สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปงีบประมาณ 2554 
22-1-2 แผนงานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 
22-2-1 รายละเอียดของรายวิชาประติมากรรมประยุกต์ (มคอ.3)   
22-2-2 รายงานสรุปผลโครงการอบรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับครูประถมศึกษา  
22-3-1 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู ้(Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 2553 
22-3-2 รายงานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระ
ธาตุลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง  
22-4-1 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
ปีการศึกษา 2554 
22-4-2 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการวิจัย สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปี
การศึกษา 2554 
22-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา 
22-5-2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  23  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 

        การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :  ผลลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
 
วิธีคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา 
ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมดของสาขาวิชา 

ตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

X  100 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบริการวิชาการของคณะฯ (23-1-1) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 1.1 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

สรุปผลโครงการอบรมศิลปะ 3 มิติ 
สําหรับครูประถมศึกษา  
 

1. รายละเอียดของรายวิชาประติมากรรมประยุกต์(มคอ.3)
และ(มคอ.5)  
2. รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน รายวิชาประติมากรรมประยุกต์ สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2554 

 
 1.2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย จํานวน 1 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 
สรุปผลโครงการบริการวิชาการการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-
Based OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 
2553 

1. รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการวิจัย 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2554 
2. รายงานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิง
วัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง โดย 
ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง 

 
ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

และการวิจัย 
  

 
 

 
 
 

2 
1 X  100  =  ร้อยละ 200 
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การคิดคะแนน 
กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 200 � 5 

 
รายการหลักฐาน 
23-1-1 แผนบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
23-1-2 สรุปผลโครงการอบรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับครูประถมศึกษา  
23-1-3 . รายละเอียดของรายวิชาประติมากรรมประยุกต(์มคอ.3)และ(มคอ.5)  
23-1-4 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชาประติมากรรมประยุกต์ 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2554 
23-1-5 สรุปผลโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู ้(Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 2553 
23-1-6 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการวิจัย สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปี
การศึกษา 2554 
23-1-7  รายงานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระ
ธาตุลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง 
 
 
 

200 
30  X  5  =  33.33 คะแนน 


