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คํานํา 

 

คณะวิจิตรศิลปไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เมื่อป พ.ศ.2554  

โดยแผนดังกลาวประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธและตัวช้ีวัด เพื่อกําหนดกรอบและทิศ

ทางการดําเนินงาน และในชวงระยะเวลาที่ผานมาคณะวิจิตรศิลปไดดําเนินงานตามแผนที่วางไวพรอมทั้งได

จัดทํารายงานและปรับปรุงแผนเปนประจําทุกป  

 

ในการจัดทาํแผนพัฒนาการศกึษาในคร้ังนี้ คณะวิจิตรศิลปไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะกําหนด

ทศิทางของแผนพัฒนาการศกึษาของคณะวจิติรศลิปในอนาคต ภายหลังจากที่แผนพัฒนาการศกึษาระยะที่ 11 

จะครบกําหนดระยะเวลาในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนั้น คณะวิจิตรศิลปจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

รองรับไวลวงหนาคือ ป พ.ศ.2559-2561 โดยปรับปรุงตั้งแตวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและตัวช้ีวัดทั้งหมด 

และในการจัดแผนในคร้ังนี้ ไดรับความรวมมือจากคณาจารยและบุคลากรทุกหนวยงานเปนอยางดีที่ไดเสนอ

ผลการวเิคราะหองคกร (SWOT) ซึ่งคณะไดนํามาประยุกตใชในการสรางกลยุทธใหกับคณะวิจิตรศิลป ในนาม

ของผูบริหารคณะวิจิตรศิลปจึงขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ 

คณะวจิติรศลิปในคร้ังนี้ 
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วสิัยทศัน 

อนุรักษ  สรางสรรค  พัฒนา  ศิลปะ - วัฒนธรรมลานนา  และสากล 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาการศึกษาโดยมุงเนนความเปนเลศิและโดดเดนทางวิชาการและการสรางสรรค ท้ังดานศิลปะ วัฒนธรรม การ

ออกแบบ และสื่อศิลปะ จากรากฐานของศิลปะและวัฒนธรรมลานนา 

2. สงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ออกแบบและสรางสรรค ท่ีสนับสนุนแนวคิด “การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” และ 

“นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ” เพื่อพัฒนาบัณฑิตและคณาจารยใหเปนผูเช่ียวชาญท้ังระดับประเทศ 

และสากล 

3. สรางบัณฑติท่ีมคีวามสามารถ เช่ียวชาญทางทักษะภูมิใจในสถาบันการศึกษา มศัีกดิ์ศรีทางวชิาการ สุภาพเปนคนดี มี

ความรูคูคุณธรรม 

4. บริการวชิาการดานศิลปวัฒนธรรม ออกแบบและสรางสรรค ท่ีมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อมุงพัฒนาสังคมใหเขมแข็งบน

ฐานความตองการของทองถิน่และประเทศ 

5. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณลีานนา อนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคเหนือ 

และประเทศอยางย่ังยนื 

6. บูรณาการความรวมมอืทางวชิาการ กับหนวยงานภายนอก และสถาบันทางศิลปะท้ังในและตางประเทศ 

7. พัฒนาองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

นโยบาย 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถบนฐานความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (Lanna Art) เปนท่ียอมรับในระดับ

มาตรฐานสากล (Regional Art, Global Art)  

2. สงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ออกแบบและสื่อสรางสรรคท่ีใชแนวคิด “การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” และ 

“นโยบายเศรษฐกจิสรางสรรค” 

3. สงเสริมใหบัณฑติ คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนผูเช่ียวชาญท้ังระดับประเทศและสากล 

4. กระตุนการใฝรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี และอยูใน

สังคมไดอยางมคีวามสุข 

5. ผลิตงานวิจัยและวิจัยสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มุงเนนการวิจัย ท่ีสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ 

และสื่อศิลปะ เนนการวิจัยศิลปะลานนา (Lanna Art) ขยับไปยังระดับภูมิภาค (Regional Art) และระดับสากล (Global 

Art) เพื่อนําผลงานวจิัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 

6. ใหบริการวชิาการแกสังคมท่ีตอบสนองตอเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม มสีวนรวมพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง 

7. เปนผูนําในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทองถิ่นภาคเหนือ 

8. สงเสริมการเปนศูนยกลางความรูช้ันสูงดานศิลปะ วัฒนธรรม การออกแบบและสื่อศิลปะในอาเซียน (ผานหอ

ภาพถาย) 

9. มรีะบบบริหารงานท่ีทันสมัย มคีวามคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได พึ่งพาตนเองและมกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการ 

ก 
 



10. รวมมือและสรางเครือขายกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศ ดานการศึกษาวิจัย และบริการ

วชิาการแกสังคม 

11. จัดหาทรัพยากรและรายไดมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกดานอยางเหมาะสม เพียงพอ และสามารถพึ่งพา

ตนเองได 

12. สงเสริมความสัมพันธ สรางความสามัคครีะหวางบุคลากรและนักศึกษาเกาอยางตอเนื่อง 

 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจดัการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล  ครอบคลุมทุกสาขาทางศิลปะท่ีสนอง

ตอความตองการของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2. พัฒนางานสรางสรรค และงานวิจัยในสาขาศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรมท่ีสนับสนุน

การเรียนการสอน  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของทองถิ่น ประเทศ และ

นําเสนอผลงานสูระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3.  พัฒนาการบริการวิชาการ ทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุงพัฒนาสังคมชุมชนใหเขมแข็งบน

ฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี 4.  มุ ง ทํ า นุ บํ า รุ งศาสนา  ศิลป วัฒนธรรม  ประ เพณี  ศิ ลปะล านนา  อ นุ รั กษ พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5.  สรางเครือขายวงการศิลปะในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การประเมนิผล 

 

 

คานยิม - วจิิตรศลิป 

ว ิ: การเห็นแจง , จติร : งดงามดเีลศิ , ศิลป : การอนุรักษและสรางสรรคทางวจิติรศิลปใหเปนท่ีประจักษตอสังคม 

ข 
 



 Road map แผนพัฒนาการศึกษาคณะวจิิตรศิลป มหาวทิยาลัยเชยีงใหม (พ.ศ.2559-2561) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-

2559) สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

ยุทธศาสตร การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีติอยางย่ังยืนวัตถุประสงคสําคญัคอื 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมคีวามพรอมทัง้กาย ใจ สตปิญญา มจีติสํานกึวัฒนธรรมที่ดงีามและรูคุณคาความเปนไทย มโีอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชวีติมภีูมคิุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงและเปนพลังทางสงัคมในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

- เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาไทยใหไดมาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย 

เปาหมายยุทธศาสตรและตัวบงชี้การ

ปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ.2552-2561) สํานักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษา 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่1 คนไทยและการศกึษาไทยมคีุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่2 คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักษรอาน และแสวงหาความรูอยางตอเนือ่ง 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่3 คนไทยใฝด ี: คุณธรรมพื้นฐานมจีติสํานกึและคานยิมที่พงึประสงค เหน็แกประโยชนสวนรวม มจีติสาธารณะ มวัีฒนธรรมประชาธปิไตย 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่4 คนไทยคดิเปน ทําเปน แกปญหาได : มทีักษะในการคดิและปฏบิัตมิคีวามสามารถในการแกปญหา มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค มคีวามสามารถในการสื่อสาร 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

เปาหมาย : ยกระดับคุณภาพอุดมศกึษาไทย เพื่อผลติและพัฒนาบคุลากรที่มคีุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกดิขึ้นตลอดชวีติ พัฒนาศักยภาพอุดมศกึษาในการสรางความรู และนวัต

กรรรมเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศในโลกาภวิัตนสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถิน่ไทย โดยใชกลไกของธรรมาภบิาล การเงนิ การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย

อุดมศกึษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวชิาการความหลากหลาย และเอกภาพเชงิระบบ 

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ระยะท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการ

จัดการศกึษาอยางมคีุณภาพ

ในระดับสากล 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา

งานวจิัยและสรางนวัตกรรม

ที่นําไปใชประโยชนในการ

เรียนการสอนการพัฒนา

เศรษฐกจิ สังคมและความ

มั่นคงของทองถิ่น ประเทศ

และสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการ

บริการวชิาการและการ

ใหบริการบนฐานความ

ตองการของขุมชนและ

ทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงทํานบุํารุง

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณี

ไทยทองถิ่นลานนาและกลุมชาติ

พันธและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนา

ความเปนสากลของ

มหาวทิยาลัย 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการที่ดี

และมปีระสทิธภิาพ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ระยะท่ี 11  

(พ.ศ.2555-2559) 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการ

จัดการศกึษาอยางมคีุณภาพ

ในระดับสากล  ครอบคลุมทกุ

สาขาทางศลิปะที่สนองตอ

ความตองการของสงัคม 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางาน

สรางสรรค และงานวจิัยใน

สาขาศลิปะ การออกแบบ 

และวัฒนธรรมที่สนบัสนุน

การเรียนการสอน  การ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และ

ความมั่นคงของทองถิ่น 

ประเทศ และนําเสนอผลงาน

สูระดับสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการ

บริการวชิาการ ทางดาน

ศลิปวัฒนธรรม เพื่อมุง

พัฒนาสังคมชุมชนใหเขมแขง็

บนฐานความตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงทํานบุํารุง

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณี  ศลิปะลานนา  อนุรักษ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 สราง

เครือขายวงการศลิปะใน

ระดับนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการที่ด ี

 

ยุทธศาสตรที่ 7 การประเมนิ 

   ค 



ยุทธศาสตร กลยุทธและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาของคณะวิจติรศิลป  

ยุทธศาสตร 
จํานวน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล ครอบคลุม

ทุกสาขาทางศลิปะที่สนองตอความตองการของสังคม 

8 9 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานสรางสรรค และงานวิจัยในสาขาศิลปะ การออกแบบ 

และวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และความม่ันคงของทองถิ่น ประเทศ และนําเสนอผลงานสู

ระดับสากล 

6 5 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการ ทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุงพัฒนา

สังคมชุมชนใหเขมแข็งบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

6 6 

ยุทธศาสตรที่ 4 มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศิลปะลานนา  

อนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

3 3 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางเครอืขายวงการศลิปะในระดับนานาชาต ิ 3 4 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี 6 6 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การประเมนิ 1  

รวม 33 33 

 

 

 

 

  

ง 



แผนกลยุทธของคณะวิจติรศิลป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศกึษาอยางมคีุณภาพในระดับสากล  ครอบคลุมทุกสาขาทางศลิปะ

ท่ีสนองตอความตองการของสังคม 

เปาประสงค 

1.ผลติบัณฑติคณะวจิติรศลิปที่มคีวามรูทักษะศตวรรษที่ 21 

2.ผลติบัณฑติที่มคีวามรูทางดานศลิปะทีต่อยอดจากศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละความพงึพอใจของผูใชบัณฑติและผูรับบรกิารงานอสิระบัณฑติ 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

คําอธิบาย : ขอมูลจากการสํารวจของผูใชบัณฑิตและผูรับบริการงานอิสระบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิง คุณภาพ โดยขอมูลที่สํ ารวจอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสํ า เ ร็จการศึกษา  

ที่ผูประกอบการรายงานผลแบบสํารวจมายังคณะฯ 

เกณฑการประเมนิ : สรุปผลความพงึพอใจของผูใชบัณฑติและผูรับบริการงานอสิระบณัฑติ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละของการมงีานทําของบัณฑติ 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

คําอธิบาย : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตัวเองที่มีรายได

ประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป

การศกึษานัน้ การนําการมงีานทํานับจากการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อ

เลี้ยงชีพตนเองได และใหนบัเฉพาะผูไดงานใหมหรอืเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศกึษาเทานัน้ 

  

เกณฑการประเมนิ : 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑติทีต่อบแบบสาํรวจทัง้หมด 

 

 หมายเหต ุ: ไมนับรวมนักศกึษาที่มรีายไดกอนเขาศกึษาหรอืมกิีจการเปนของตัวเองอยูกอนแลว 

  

  

 

 

 

 

 

1 
 



ตัวชี้วัดท่ี 1.3 รอยละของโครงงาน Thesis ของนักศกึษาท่ีตอยอดมาจากศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

คําอธิบาย : โครงงานของนักศึกษา Thesis ของนักศึกษาที่สงผลงานมาในปที่ประเมิน โดยนับจาก

ผลงานที่นําองคความรู ทักษะ และภูมิปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมาประยุกตใหเกิดประโยชน

สามารถนําไปเผยแพรหรอืนําไปตอยอดได 

เกณฑการประเมนิ : 

จํานวนโครงงาน Thesis ของนกัศกึษาที่ตอยอดมาจากศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
X 100 

จํานวนโครงงาน Thesis ทัง้หมดในปที่ประเมนิ 

  

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 รอยละความพงึพอใจของนกัศกึษาตอสิง่สนับสนุนการเรยีนรู 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแกความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏบิัตกิาร ที่พักของนักศกึษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และ

สิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูเชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 

ตํารา สิ่งพมิพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสบืคน แหลงเรียนรู สื่ออเิล็กทรอนกิส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตอง

มปีรมิาณเพยีงพอและมคุีณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพจิารณาการดําเนนิการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ

ประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษา 

เกณฑการประเมนิ : สรุปผลการประเมนิจากแบบสํารวจความพงึพอใจของนักศกึษาตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1.5 จํานวนหลักสูตรที่เขาสูกระบวนการจัดทําหลกัสูตรเอกลักษณจากฐานศลิปวัฒนธรรม 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : หลักสูตรใหมหรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีการสอดแทรกเนื้อหาเอกลักษณ

วัฒนธรรมลานนา ที่อยูในกระบวนการการจัดทําหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนหลักสตูรที่อยูในกระบวนการจัดทําหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1.6 จํานวนหลักสูตรท่ีเขาสูกระบวนการหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของประเทศ 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : หลักสูตรใหมหรอืการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการ

เรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่อยูในกระบวนการการจัดทําหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนหลักสตูรที่อยูในกระบวนการจัดทําหรอืปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.7 จํานวนสื่อการเรยีนการสอนท่ีพัฒนาจากการวจิัยหรอืงานวชิาการของอาจารย 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวยการระบุความรู การ

คัดเลือก การรวบรวมการจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ การจัดการเรียนการสอนในคณะฯ ใหดยีิ่งขึ้น 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนสื่อทีส่งเสริมกระบวนจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูในรายวชิาที่

เปดสอนใหกับนักศกึษา 

หมายเหตุ : นับเฉพาะสื่อที่ถูกพัฒนาขึ้นในปที่ประเมนิเทานัน้ 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1.8 รอยละของผูสนใจสมัครเขาเรยีนคณะวจิติรศลิปเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

ชนดิตัวชี้วัด : ปจจัยนาํเขา 

คําอธิบาย : แนวโนมของผูสนใจเขาศึกษาในคณะวิจิตรศิลปที่เพิ่มขึ้นจากกลุมนักเรียนในโครงการ

ตางๆ เชน โครงการเรียนด ีโครงการชางเผอืก ฯลฯ โดยวัดจากสถิตกิารรับสมัคร และการสละสทิธิเ์ขาศกึษา 

เกณฑการประเมนิ : เปรียบเทยีบสถิตกิารสมัครเขาศกึษาจากปที่ผานมา 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1.9 รอยละความพงึพอใจของศษิยเกาและผูปกครอง 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

คําอธิบาย :  ความพึงพอใจจากการสํารวจของศิษยเกาและผูปกครองบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ โดยขอมูลที่สํารวจอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนศษิยเกา  

เกณฑการประเมนิ : สรุปผลความพงึพอใจของศษิยเกาและผูปกครอง 

 

กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหเปนที่ตองการของประเทศ (Creative Economy) และมุงสูสากล 

2. พัฒนาหลักสูตรใหเปนเอกลักษณจากรากฐานศลิปวัฒนธรรม โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารยในการสรางนวัตกรรมผลิตสื่อการสอนและผลงานวิชาการเพื่อกาวสู

ตําแหนงทางวชิาการ 

4. สงเสริมทักษะการเรียนรูและพัฒนาบุคลกิภาพของนักศกึษา 

5. พัฒนาศูนยการเตรียมความพรอมของบัณฑติสูการรับใชสังคมและประเทศชาติ (Student Care Center) 

6. พัฒนาสรางสรรคสภาพแวดลอมทางการศกึษาใหมคีวามพรอมในทุกๆ ดาน 

7. สงเสริมการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรใหครอบคลุมทุกภาคสวน 

8. สงเสริมการมสีวนรวมของศษิยเกาและผูปกครอง 

3 
 



ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานสรางสรรค และงานวิจัยในสาขาศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรมท่ี

สนับสนุนการเรยีนการสอน  การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น 

ประเทศ และนําเสนอผลงานสูระดับสากล 
 

เปาประสงค 

1. ผลติงานวจิัย และวจิัยสรางสรรคที่ตอยอดจากองคความรูศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. ผลติงานวจิัย และวจิัยสรางสรรคที่ตอบสนองนโยบายเชียงใหมเมอืงสรางสรรค  

3. ผลติงานวจิัย และวจิัยสรางรรคที่บูรณาการองคความรูภายในคณะวจิติรศลิปมุงสูสากล 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ผลงานวจิัย และวจิัยสรางสรรคของอาจารยท่ีไดรับการตพีมิพ เผยแพรในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 จํานวนงานวจิัยสรางสรรคท่ีไดจัดแสดงในระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ผลงานวจิยั และวจิัยสรางสรรคท่ีนาํไปใชประโยชนในนโยบายเชยีงใหมเมอืงสรางสรรค 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

คําอธิบาย : การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี

คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและ

รายงานการวจิัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของกับอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถ

นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดย

มหีลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/หรือ 

ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจ

รับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ประโยชน  หรือบริการที่จัดใหแกบุคคลภายนอก เชน โรงพยาบาลของมหาวทิยาลัย เปนตน 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวจิัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง

เปนรูปธรรม มดีังนี้ 

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ 

ที่ทําใหคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหาร
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จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดาน

ศลิปะและวัฒนธรรม ดานวถีิชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เปนตน 

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เปนขอมูลการประกาศใชกฏหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฏเกณฑตางๆ โดยองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน เปนตน 

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ  

หรอืผลติภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรอืนําไปสูการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติ เปนตน 

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ

กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการ

ประเมนิไว 

 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวจิัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง  

หนวยงานหรอืองคกร หรอืชุมชนภายนอกสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา ที่มกีารนํางานวจิัยหรอืงานสรางสรรค

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การ

ตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศกึษา พรอมทัง้ระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ประโยชน 

วธีิการคํานวณ  

ผลรวมของจาํนวนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําทัง้หมด 

เกณฑการประเมนิ :  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทยีบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวชิา 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 รอยละของงานวจิัย และวจิัยสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจาํของคณะวจิติรศลิป 

ชนดิตัวชี้วัด : ปจจัยนาํเขา 

คําอธิบาย : ผลงานทางวชิาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัย

ไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปน

ผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของ

ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่

หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตํารา หรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ

ผานการพจิารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว โดยมวีธิกีารคิดคํานวณ ดังนี้ 
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เกณฑการประเมนิ : เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง 

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงนําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 

 สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวจิัยตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคที่ตพีมิพหรอืเผยแพร 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําทัง้หมด 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงน้าํหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและ

นักวจิัย 
X 5 

รอยละของผลรวมถวงน้าํหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและ

นักวจิัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังนี้ : 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดทําประกาศ  

-  ผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธบิัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตพีมิพในวารสารทางวิชาการระดับนานาติ

ที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรอืตพีมิพใน

วารสารวชิาการที่ปรากฎในฐานขัอมูล TCI กลุมที่ 1  
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คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

-  ผลงานไดรับการจดสทิธบิัตร 

-  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว  

-  ผลงานวจิัยที่หนวยงานหรอืองคกรระดับชาตวิาจางใหดําเนนิการ 

-  ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตวที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน 

-  ตําราหรอืหนังสอืที่ไดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวขิาการแลว 

-  ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมนิตําแหนงทางวชิาการ 

 

 การสงบทความเพื่อพจิารณาคัดเลอืกใหนําเสนอในการประชุมวชิาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเมือ่ไดรับการตอบรับและตพีมิพแลว การตพีมิพตองตพีมิพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนกิสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้  

คา

น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ

  

 งานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มอีงคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมบีุคคลภายนอกสถาบันรวมพจิารณาดวย 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.5 เงนิสนบัสนุนงานวจิยั และวจิัยสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอกตออาจารยประจําและ

นักวจิัย 

ชนดิตัวชี้วัด : ปจจัยนาํเขา 

คําอธิบาย : ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานวิจัยสรางสรรคใน

สถาบันอุดมศกึษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัย หรือวิจัยสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน

จากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานวิจัยสรางสรรคอยางมี

ประสทิธภิาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบนั 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานวิจัยสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัว

บงช้ีที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวจิัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวจิัย 

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน

คะแนนระหวาง 0-5 

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานวจิัยสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5= 100,000 บาทขึ้นไปตอคน 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืวจิัยสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย 

จํานวนเงนิสนับสนนุงานวจิัยฯ = 
จํานวนเงนิสนับสนนุงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย 

 

2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดจากในขอที ่1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนเงนิสนับสนนุงานวจิัยฯ = 
จํานวนเงนิสนับสนนุงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย 

 

กลยุทธ 

1. มุงเนนใหคณาจารยผลิตบทความวิชาการและผลงานวิจัยสรางสรรคที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ 

เพื่อกาวสูระดับสากล 

2. มุงเนนใหคณาจารย และนักศึกษาจัดแสดงหรือเผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

3. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยผลติงานวจิัยสรางสรรคเพื่อรับใชสังคมและประเทศชาต ิ

4. สงเสริมสนับสนุนงานวจิัยที่เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

5. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยไดเพิ่มพูนความรู ทักษะในการจัดทําบทความวิชาการและงานวิจัย

สรางสรรค 

6. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยแสวงหาแหลงทุนวจิัยจากภายนอก 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการ ทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุงพัฒนาสังคมชุมชนให

เขมแข็งบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
 

เปาประสงค 

1. มกีารบริการวชิาการภายในหลักของ University Social Responsibility (USR) 

2. ใหบริการวชิาการที่สอดรับกับนโยบายเชียงใหมเมอืงสรางสรรค 

3. เปนแหลงบริการเผยแพรองคความรูทางดานศลิปวัฒนธรรมลานนา 

คําอธิบาย : การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควร

คํานงึถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามา

จัดทําแผนบริการวชิาการ ทัง้การบริการวชิาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อ

สรางประโยชนแกชุมชนหรอืสังคมโดยมกีารประเมนิความสําเร็จของการใหบริการวชิาการและนํามาจัดทําเปน

แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพงึพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิารวชิาการท่ีทํากจิกรรม University Social 

Responsibility (USR) 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการจากโครงการ/กิจกรรม

ทัง้หมดทีค่ณะฯ ไดดําเนนิการภายในปที่ประเมนิ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของเครอืขายความรวมมอืทางดานบรกิารวชิาการตอป 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายความรวมมือทางดานบริการวิชาการเมื่อ

เปรียบเทยีบกับปที่แลว 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จํานวนศูนยความเปนเลศิทางวชิาการ 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนศูนยความเปนเลศิที่เปนแหลงเผยแพรองคความรูภายในปที่ประเมนิ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.4 จํานวนผูใชบรกิารวชิาการผานระบบฐานขอมูล 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพท  

คําอธิบาย : คณะฯ ไดมีนโยบายในการผลิตสื่อการเรียนรูและการใหบริการวิชาการผานระบบ 

Internet เพื่อเปนแหลงสืบคน เผยแพรองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนาใหแกผูสนใจทั้งจากภายใน

มหาวทิยาลยัและภายนอกมหาวทิยาลัย 
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เกณฑการประเมนิ : จํานวนผูสมัครเขาใชบริการสื่อบริการวชิาการตอป 

ตัวชี้วัดท่ี 3.5 จํานวนโครงการบรกิารวชิาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลผลติ 

คําอธิบาย : โครงการบริการวชิาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน หมายถึง โครงการที่คณะ

จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรอืองคกรภายนอกและเมื่อดําเนนิการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ดขีึ้นแกชุมชนหรอืองคกรภายนอกในดานตางๆ หรอื  ทําใหชุมชนหรอืองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได

ตามศักยภาพของตน 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนโครงการบริการวชิาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนภายในปที่

ประเมนิ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.6 จํานวนเงนิรายไดจากการใหบรกิารวชิาการ 

ชนดิตัวชี้วัด : ปจจัยนาํเขา 

คําอธิบาย : คณะวิจิตรศิลป มีรายไดประจํานอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน คือเงินรายได

คาธรรมเนียมนักศึกษา ซึ่งไมเพียงพอตอการนํามาบริหารจัดการ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะฯ ไดจัดทํา

แผนการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยนืจากทรัพยากรที่มอียู ซึ่งไดแก หอนทิรรศการศลิปวัฒนธรรม ศูนยศิลปกรรม

และกิจกรรมพเิศษ (SAP) และการใหเชาพื้นที่ นัน้ จงึเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และสรางรายได

ใหกับองคกร 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนเงนิรายไดจากการใหบริการวชิาการ 

 

กลยุทธ 

1. มุงสรางเครอืขายความรวมมือการใหบริการวชิาการกับองคกรภายนอกทัง้ในประเทศ และตางประเทศ 

2. พัฒนาศูนยความเปนเลศิและเสริมสรางศักยภาพการใหบริการวชิาการ 

3. พัฒนาศูนยการใหบริการวชิาการ (Service Art Project) เพื่อสรางรายไดใหกับองคกรอยางยั่งยนื 

4. สงเสริมใหคณาจารยพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน (Chiangmai Creative City) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานการใหบริการวชิาการที่มปีระสทิธภิาพ 

6. พัฒนาระบบฐานขอมูลและผลติสื่อ (Digital Economy) เพื่อเปนแหลงเผยแพรองคความรู  

 

 

 

 

 

 

 

10 
 



 

ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ี ศลิปะลานนา  อนรัุกษพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 

เปาประสงค 

1. การเปนคณะที่อนุรักษ ทํานุบาํรุง ศาสนา สบืสานศลิปวัฒนธรรมประเพณลีานนา  

คําอธิบาย : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจ

อื่น  ๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑติ รวมทัง้มกีารจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สบืสาน พัฒนา เผยแพรศลิปะและวัฒนธรรม

สงเสริมภูมปิญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดขีึ้น 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ีศลิปะ

ลานนา  อนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : โครงการที่คณะฯ ไดนําองคความรูทางวชิาการ/วชิาชีพ หรอืเทคโนโลยสีมัยใหมมาประยุกตใชใน

การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และกลุมชาติพันธุ โดยตองเปนผลงานที่ประจักษตอชุมชน/

สังคม เชน โครงการสรางภาพจติรกรรมฝาผนังวัดอุโมงคเมอืงเชียงใหมดวยคอมพวิเตอร และโครงการพัฒนาระบบการ

พมิพอักษรธรรมลานนา (ตัว๋เมอืง) ใสไวในคอมพวิเตอรเปนตน 

กรณีที่เปนโครงการบูรณาการที่รวมกันหลายสวนงานใหนับเปน “ผลงานของสวนงานท่ีหัวหนา

โครงการสังกัด” หรอืสวนงานที่เปนเจาของโครงการ 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะฯ ไดดําเนนิการภายในรอบปที่ประเมนิ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 จํานวนเครอืขายความรวมมอื (MOU) ทางดานศลิปวัฒนธรรมในภูมภิาคและอาเซียน 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : การสรางกลุมเครอืขายความรวมมือ (MOU) ทางดานการอนุรักษ ฟนฟู ประยุกต และ

สรางสรรคองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสราง

ศักยภาพทางดานการอนุรักษฟนฟู ประยุกต สรางสรรคองคความรูในทางวชิาการ รวมทั้งตอยอดองคความรู

ทางวชิาการ/การฝกอบรม/ประชุมสัมมนา และการศกึษาดงูาน  

เกณฑการประเมนิ : จํานวนกลุมเครือขายความรวมมอืฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.3 จํานวนผูมาขอรับบริการความรูทางดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ี 

ศลิปะลานนา   

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : การเปนแหลงเรียนรูทางดานการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และชวยเสริมสรางพัฒนาศักยภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนรากฐานในการพัฒนา

สังคม ประเทศชาต ิ

เกณฑการประเมนิ : จํานวนผูขอใชบริการวชิาการภายในรอบปที่ประเมนิ 

 

กลยุทธ 

1. สงเสริมใหคณาจารยและนักศกึษามสีวนรวมในการทํานุบาํรุง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม สรางสรรคศลิปวฒันธรรมรวมกับชุมชน และทองถ่ิน 

2. มุงสรางเครอืขายความรวมมอืทางดานศลิปวัฒนธรรมทัง้ในระดบัภมูภิาคและอาเซยีน 

3. มุงสรางความเปนเลศิเพื่อเปนที่พึ่งพิงองคความรูทางดานศลิปวัฒนธรรมใหแกองคกรภายนอก 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางเครอืขายวงการศลิปะในระดับนานาชาต ิ
 

เปาประสงค 

1. พัฒนาความรวมมือ ความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาทางดานศิลปะทั้งในประเทศและ

ตางประเทศโดยเฉพาะกลุมอาเซยีน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 จํานวนคูความรวมมอืกับสถาบันการศกึษาทางดานศลิปะท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : การพัฒนาความรวมมอืและความสัมพันธกับสถาบันการศกึษาทางดานศลิปะ เพื่อขยายโอกาส

ในการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนองคความรูทางดานงานวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ 

เกณฑการประเมิน : จํานวนคูความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทางดานศิลปะทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 จํานวนโครงการประชุมวชิาการทางดานศลิปะ และวัฒนธรรมในระดับนานาชาต ิ

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : คณะฯไดเล็งเห็นความสําคัญของการเผยแพรผลงานวิจัยและงานวิจัยสรางสรรค 

รวมถึงการสรางและการขยายเครือขายความรวมมือทางดานวงการศิลปะสูระดับนานาชาติ ประกอบกับ

ปจจุบันคณะวิจิตรศิลปไดจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ดังนั้น จึงเปนพันธกิจสําคัญในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพสูงสุด เพื่อรับใชสังคม 

ประเทศชาติ และการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติจึงเปนเวทีใหนักวิชาการที่อยูในแวดวงศิลปะไดมี

โอกาสนําเสนอเผยแพรผลงานวจิัยและงานวจิัยสรางสรรค ซึ่งสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสงเสริม

ใหคณะฯ มมีาตรฐานและมุงสูสากล  

เกณฑการประเมิน : จํานวนโครงการประชุมวิชาการทางดานศิลปะ และวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาตทิี่จัดขึ้นในปที่ประเมนิ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5.3 จํานวนอาจารยแลกเปลีย่น 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ ที่มี

การแลกเปลี่ยนระหวางกันในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติ (ประเทศนอกกลุมอาเซียน) เพื่อสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีระหวางกัน โดยใหนับจํานวนบุคลากรทั้งบุคลากรตางชาติที่เขามา (Inbound) 

และบุคลากรของ มช. ที่ออกไป (Outbound) 
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 การแจงนับจํานวนบุคลากรของคณะฯ ท่ีมกีารแลกเปลี่ยนฯ สามารถนับไดท้ัง 2 กรณ ีดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 จํานวนบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนระหวางกันภายใตขอตกลงความรวมมือ (MOU) ทั้งใน

ระดับมหาวทิยาลัย และระดับคณะฯ และระยะเวลาใหเปนตามวัตถุประสงคของโครงการแลกเปลี่ยน 

 กรณีท่ี 2 จํานวนบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนระหวางกันภายใตขอตกลงความรวมมือระหวางคณะฯ /

มหาวทิยาลัย/สถาบันหรือหนวยงานตางประเทศอื่นๆ (หรือไมเปนไปตามกรณีที่ 1) รวมถึงเครือขายความรวมมือตาง  ๆ

ทัง้ระดับมหาวทิยาลัยและระดับคณะฯ เชน เครอืขายมหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN University Network; AUN) 

เปนตน โดยโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารคณะฯ อยาง

เปนทางการ และระยะเวลาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ทั้งสองหนวยงานไดตกลงรวมกันที่จะดําเนินงาน

โครงการแลกเปลี่ยนนัน้ๆ รวมกัน 

 ทั้งนี้ จํานวนบุคลากรจะไมนับซ้ํา แมวาบุคลากรทานนั้นจะเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนระหวางกันในกลุม

ประเทศอาเซยีนและนานาชาตหิลายคร้ังก็ตาม 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนบุคลากรแลกเปลี่ยนทัง้อาจารยของคณะฯ และอาจารยชาวตางชาติ 

 

ตัวชี้วัดท่ี 5.4 จํานวนนักศกึษาแลกเปลี่ยน 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : จํานวนนักศกึษาของคณะฯ ที่มกีารแลกเปลี่ยนระหวางกันในกลุมประเทศอาเซยีนและนานาชาต ิ

เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีระหวางกัน โดยใหนับจํานวนนักศึกษาทั้งนักศึกษา

ตางชาตทิี่เขามา (Inbound) และนักศกึษาของคณะฯ ที่ออกไป (Outbound)  

 กรณีท่ี 1 จํานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนระหวางกันภายใตขอตกลงความรวมมือ (MOU) ทั้งใน

ระดับมหาวทิยาลัย และระดับคณะฯ และระยะเวลาใหเปนตามวัตถุประสงคของโครงการแลกเปลี่ยน 

 กรณีท่ี 2 จํานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนระหวางกันภายใตขอตกลงความรวมมือระหวางคณะฯ /

มหาวทิยาลัย/สถาบันหรือหนวยงานตางประเทศอื่นๆ (หรือไมเปนไปตามกรณีที่ 1) รวมถึงเครือขายความรวมมือตาง  ๆ

ทัง้ระดับมหาวทิยาลัยและระดับคณะฯ เชน เครอืขายมหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN University Network; AUN) 

เปนตน โดยโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารคณะฯ อยาง

เปนทางการ และระยะเวลาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ทั้งสองหนวยงานไดตกลงรวมกันที่จะดําเนินงาน

โครงการแลกเปลี่ยนนัน้ๆ รวมกัน 

 ทั้งนี้ จํานวนนักศึกษาจะไมนับซ้ํา แมวานักศึกษาทานนั้นจะเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนระหวางกันในกลุม

ประเทศอาเซยีนและนานาชาตหิลายคร้ังก็ตาม 

เกณฑการประเมนิ : จํานวนนักศกึษาแลกเปลี่ยนทั้งนักศกึษาของคณะฯ และนักศกึษาตางชาติ 

 

กลยุทธ 

1. มุงสรางเครอืขายความรวมมอืทางวชิาการกับสถาบนัทางดานศลิปะทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

2. สงเสรมิการจดัแสดงและประชุมงานนทิรรศการในระดับนานาชาต ิ

3. สงเสรมิใหมกีารแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศกึษาชาวตางชาต ิ
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีดี 
 

เปาประสงค 

1. มกีารบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภบิาล 

2. มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

3. แสวงหาทรัพยากรใหเพยีงพอตอการพัฒนาองคกรอยางยัง่ยนื 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 รอยละของงบประมาณเงนิรายไดท่ีเพิ่มขึน้ 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : จํานวนเงนิรายไดกอนการหักคาใชจายที่ไดรับจากการใหบริการตามพันธกิจหรือภาระหนาที่

ของคณะฯ จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยใหนับเฉพาะที่เปนงบประมาณเงิน

รายไดของคณะฯ ที่เกิดขึ้นจริงเทานัน้ (ไมนับรวมงบประมาณแผนดนิ)  

แหลงที่มาของเงนิรายได ไดแก 

1. เงนิรายไดจากคาธรรมเนยีมการศกึษา 

2. รายไดจากเงนิอุดหนุนทุนวจิัยจากแหลงทุนภายนอก 

3. รายไดจากการบริหารทรัพยสนิ/คาเชา 

4. รายไดจากการระดมทุน/การบริจาค 

5. อื่น  ๆเชน ดอกเบี้ย คาปรับ 

กรณีเงินรายไดที่คณะฯ มีสวนรวมกับคณะอื่นใหแบงสัดสวนเงินตามที่ตกลงกัน กรณีเงินรายไดเกิดจาก

โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหคิดจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัตใินแตละป หากไมไดระบุจํานวน

เงนิที่สนับสนุนในแตละปไวใหรายงานจํานวนเงนิเฉลี่ยตามสัดสวนเปนรายป 

เกณฑการประเมนิ :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ลดลงรอยละ 5 ลดลงรอยละ 2.5 รายไดเทากับปที่ผาน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 จํานวนแหลงทุนภายนอกองคกร 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : เปนแหลงทุนจากภายนอกองคกรที่ใหการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของคณะฯ 

นอกเหนอืจากงบประมาณแผนดนิ และงบประมาณเงนิรายไดของคณะฯ ทัง้นี้ ไมนับซ้ําถึงแมผูใหการสนับสนุนจะใหการ

สนับสนุนหลายคร้ังก็ตาม 

เกณฑการประเมิน : จํานวนหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจากภายนอกองคกรที่ใหการ

สนับสนุนงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.3 ระดับความพงึพอใจของบคุลากรตอการบรหิารงานของคณะฯ ในดานสวัสดิการ 

สภาพแวดลอมการทํางาน 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรในดานตาง ๆ ไดแก ความพึงพอใจตอระบบ

การประเมินการปฏิบัติงานและเงินเดือน สวัสดิการ ความพึงพอใจตอนโยบายของผูบริหาร และ

สภาพแวดลอมที่คณะจัดให ความพงึพอใจตอความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความพึงพอใจตอความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชา และความพึงพอใจตอความคาดหวังสูงสุดในชีวิตการทํางาน และความตองการของ

บุคลากร เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและการหาแนวทางพัฒนาระบบบริหารงานสูการเปนองคกรแหงความสุข 

เกณฑการประเมนิ : ผลการประเมนิระดับความพงึพอใจของบุคลากร  

   4.51-5.00 บุคลากรมคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด 

   3.51-4.50 บุคลากรมคีวามพงึพอใจในระดับมาก 

   2.51-3.50 บุคลากรมคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง 

   1.51-2.50 บุคลากรมคีวามพงึพอใจในระดับนอย 

   1.00-1.50 บุคลากรมคีวามพงึพอใจในระดับนอยที่สุด 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.4 รอยละของการดําเนนิงานตามแผนพฒันาการศกึษาของคณะวจิติรศลิป 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพท 

คําอธิบาย : พจิารณาจากการบรรลุเปาหมายการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติการของคณะฯ 

ตามแผนพัฒนาการศกึษาของคณะวจิติรศลิป 

เกณฑการประเมนิ : วัดจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนปฏบิัตกิารประจําป 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนนิการตามแผน 
X 100 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทัง้หมดตามแผนปฏบิตกิารประจําป 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.5 รอยละของบคุลากรท่ีไดรับการสงเสรมิพัฒนาทักษะการทํางานใหตรงกับภาระงานท่ี

รับผดิชอบ 

ชนดิตัวชี้วัด : ผลลัพธ 

คําอธิบาย : การพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานใหนับทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ไดแก 

1. การสงบุคลากรสายปฏบิัตกิารไปศกึษาตอ 

2. การสงบุคลากรสายปฏิบัตกิาร ไปอบรม สัมมนาหรอืดูงาน 

3. การฝกอรมที่คณะฯ จัดขึ้นเอง โดยมวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําสายปฏบิัตกิาร 
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ทัง้นี้ บุคลากรประจําสายปฎบัิตกิารของสวนงานควรไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถและทักษะใน

การทํางานอยางนอยปละ 1 ครั้ง/คน และจํานวนบุคลากรประจําสายปฏิบัติการจะไมนับซ้ํา แมวาบุคลากรทานนั้นจะ

ไดรับการพัฒนาฯ หลายครัง้ก็ตาม 

เกณฑการประเมนิ :  

จํานวนบุคลากรสายปฏบิัตกิารที่ไดพัฒนาทักษะ 
X 100 

จํานวนบุคลากรสายปฏิบัตกิารทัง้หมด 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 6.6 จํานวนกจิกรรมองคกรแหงการเรยีนรู 

ชนดิตัวชี้วัด : กระบวนการ 

คําอธิบาย : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการ

รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 

เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศกึษามคีวามสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร

จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การ

เขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม

การเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดยีิ่งขึ้น 

เกณฑการประเมิน : จํานวนองคความรูที่ดําเนินการจัดทําเผยแพร หรือ การสรางกลุมชุมชนการ

เรียนรู 

 

กลยุทธ 

1. พัฒนาแผนการบริหารงบประมาณใหมปีระสทิธภิาพ  

2. มุงแสวงหาเงนิรายไดจากแหลงทุนภายนอก  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการสื่อสารประชาสัมพันธ  

4. พัฒนาแผนกลยุทธตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศตามแนวทาง 

CMU-EdPEx  

5. สงเสรมิบคุลากรใหไดรับการพัฒนาทักษะการทํางานและพัฒนาความสามารถใหตรงกับงานที่รับผิดชอบ 

เพื่อความกาวหนาในวชิาชีพ 

6. สงเสรมิและพัฒนากระบวนการทํางานในเชิงรุก  
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ยุทธศาสตรท่ี 7 การประเมนิ 

 

เปาประสงค 

1. เพื่อเทยีบเคียงสมรรถนะหลักกับองคกรภายนอก 

2. เพื่อเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสถาบันการศกึษา 

 

กลยุทธ 

1. สรางความพงึพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยี ((วัดผลจากยุทธศาสตรที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1 , 4, 9) 

2. พัฒนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานทุกภาคสวน ((วัดผลจากยุทธศาสตรที่ 6 ตัวช้ีวัดที่ 

3, 4)ม ี

3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสราง Best Practice กับหนวยงานภายนอก  (วัดผลจาก

ยุทธศาสตรที่ 6 ตัวช้ีวัดที่ 6) 

4. ผลการประเมนิกับคูเทยีบ 

 

E:\งานไทป57-58\แผน\แผนปรับปรุง\การลําดับกลยุทธ_new_คําอธบิาย.docx 
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ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนกลยุทธคณะวจิิตรศิลป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศกึษาอยางมคุีณภาพในระดับสากล  ครอบคลุมทุกสาขาทางศลิปะที่สนอง

ตอความตองการของสงัคม 

 

เปาประสงค  

1. ผลติบัณฑติคณะวจิติรศลิปทีม่คีวามรูทักษะศตวรรษที่ 21 

2. ผลติบัณฑติที่มคีวามรูทางดานศลิปะทีต่อยอดจากศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

หมายเหต ุ

ป ผลลัพธ 2559 2560 2561 

1.1. รอยละความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ

และผูรับบริการงานอสิระบัณฑติ 

รอยละ 57 86.60 90 95 100 ผลสํารวจโดย

มหาวทิยาลยั 

1.2. รอยละของการมงีานทําของบณัฑติ รอยละ 57 57.53 80 85 90 ผลสํารวจโดย

มหาวทิยาลยั 

1.3. รอยละของโครงงาน thesis ของ

นักศกึษาที่ตอยอดมาจาก

ศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

รอยละ - - 80 85 90  

1.4. รอยละความพงึพอใจของนักศกึษาตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รอยละ 56 67.20 80 85 90  

1.5. จํานวนหลักสตูรที่เขาสูกระบวนการ

จัดทําหลักสูตรเอกลักษณจากฐาน

ศลิปวัฒนธรรม 

หลักสูตร - - 3 6 10  

1.6. จํานวนหลักสตูรที่เขาสูกระบวนการ

หลักสูตรทีต่อบสนองความตองการของ

ประเทศ 

หลักสูตร - - 3 6 10  

1.7. จํานวนสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนา

จากการวจิยัหรอืงานวชิาการของ

อาจารย 

วชิา - - 10 15 20  

1.8. รอยละของผูสนใจสมัครเขาเรียนคณะ

วจิติรศลิปเมื่อเทยีบกับปที่ผานมา 

รอยละ 57 -7.76 10 15 20 เปรียบเทยีบป 

56กับ57 

1.9. รอยละความพงึพอใจของศษิยเกาและ

ผูปกครอง 

รอยละ 57 80 90 95 100  
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กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหเปนที่ตองการของประเทศ (Creative Economy) และมุงสูสากล 

2. พัฒนาหลักสูตรใหเปนเอกลักษณจากรากฐานศลิปวัฒนธรรม โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. สงเสรมิพฒันาคุณภาพอาจารยในการสรางนวตักรรมผลติสื่อการสอนและผลงานวชิาการเพือ่กาวสู

ตําแหนงทางวชิาการ 

4. สงเสริมทักษะการเรียนรูและพัฒนาบุคลกิภาพของนักศกึษา 

5. พัฒนาศูนยการเตรียมความพรอมของบัณฑติสูการรับใชสังคมและประเทศชาต ิ(Student Career Center) 

6. พัฒนาสรางสรรคสภาพแวดลอมทางการศกึษาใหมคีวามพรอมในทุกๆ ดาน 

7. สงเสริมการประชาสัมพนัธเผยแพรหลักสตูรใหครอบคลุมทุกภาคสวน 

8. สงเสริมการมสีวนรวมของศษิยเกาและผูปกครอง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานสรางสรรค และงานวิจัยในสาขาศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรมท่ี

สนับสนุนการเรยีนการสอน  การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น 

ประเทศ และนําเสนอผลงานสูระดับสากล 

เปาประสงค 

1. ผลติงานวจิัย และวจิัยสรางสรรคที่ตอยอดจากองคความรูศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. ผลติงานวจิัย และวจิัยสรางสรรคที่ตอบสนองนโยบายเชียงใหมเมอืงสรางสรรค  

3. ผลติงานวจิัย และวจิัยสรางสรรคที่บูรณาการองคความรูภายในคณะวจิติรศลิปมุงสูสากล 
 

ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

หมายเหตุ 

ป ผลลัพธ 2559 2560 2561 

2.1. ผลงานวิจัย และวิจัยสรางสรรคของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร

ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

จํานวน 

 

57 2 3 4 6 ป 2557 ได 

98 ผลงาน

เพราะ

ครบรอบ 30 

ปคณะฯ 

2.2. จํานวนงานสรางสรรคที่ไดจัดแสดง

ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

จํานวน

ผลงาน 

57 98 70 75 80 

2.3. ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่

นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ชน ใ น น โ ย บ า ย

เชียงใหมเมอืงสรางสรรค 

รอยละ - 

 

- 

 

20 25 30  

2.4. ร อ ยล ะข อง ง า นวิ จั ย  แ ละ ง า น

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

ของคณะวจิติรศลิป 

รอยละ 

 

57 

 

166.67 121.67 120.00 120.00  

2.5. เงินสนับสนุนงานวิจัย  และงาน

สรางสรรคจากแหลงทุนภายนอกตอ

อาจารยประจําและนักวจิัย 

จํานวน

บาท 

 

57 

 

76,791 

 

100,000 100,000 100,000  

 

กลยุทธ 

1. มุงเนนใหคณาจารยผลิตบทความวิชาการและผลงานวิจัยสรางสรรคที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ 

เพื่อกาวสูระดับสากล 

2. มุงเนนใหคณาจารย และนักศึกษาจัดแสดงหรือเผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

3. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยผลติงานวจิัยสรางสรรคเพื่อรับใชสังคมและประเทศชาติ 

4. สงเสริมสนับสนุนงานวจิัยที่เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

5. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยไดเพิ่มพูนความรู ทักษะในการจัดทําบทความวิชาการและงานวิจัย

สรางสรรค 

6. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยแสวงหาแหลงทุนวจิัยจากภายนอก 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบรกิารวชิาการ ทางดานศลิปวัฒนธรรม เพื่อมุงพัฒนาสังคมชุมชนให

เขมแข็งบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

เปาประสงค 

1. มกีารบริการวชิาการภายในหลักของ University Social Responsibility (USR) 

2. ใหบริการวชิาการที่สอดรับกับนโยบายเชียงใหมเมอืงสรางสรรค 

3. เปนแหลงบริการเผยแพรองคความรูทางดานศลิปวัฒนธรรมลานนา 

ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

หมายเหต ุ

ป ผลลัพธ 2559 2560 2561 

3.1. รอยละความพงึพอใจของผูรับบริการ

วชิาการที่ทํากิจกรรม University Social 

Responsibility (USR) 

รอยละ 

 

58 

 

80 

 

80 85 90  

3.2. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครอืขายความ

รวมมอืทางดานบริการวชิาการตอป 

จํานวน - - 5 10 15  

3.3. จํานวนศนูยความเปนเลศิทางวชิาการ จํานวน 58 2 3 4 5  

3.4. จํานวนผูใชบริการวชิาการผานระบบ

ฐานขอมูล 

จํานวน - - 100 150 200  

3.5. จํานวนโครงการบริการวชิาการที่

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

จํานวน 58 4 5 7 10  

3.6. จํานวนเงนิรายไดจากการใหบริการ

วชิาการ 

จํานวน

เงนิ 

57 2.0 

ลาน 

2.5 

ลาน 

3.0

ลาน 

3.5

ลาน 

 

 

กลยุทธ 

1. มุงสรางเครอืขายความรวมมอืการใหบริการวชิาการกับองคกรภายนอกทัง้ในประเทศ และ

ตางประเทศ 

2. พัฒนาศูนยความเปนเลศิและเสริมสรางศักยภาพการใหบริการวชิาการ 

3. พัฒนาศูนยการใหบริการวชิาการ (Service Art Project) เพื่อสรางรายไดใหกับองคกรอยางยัง่ยนื 

4. สงเสริมใหคณาจารยพัฒนาภมูปิญญาทองถ่ิน (Chiangmai Creative City) เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานการใหบริการวชิาการที่มปีระสทิธภิาพ 

6. พัฒนาระบบฐานขอมลูและผลติสือ่ (Digital Economy) เพื่อเปนแหลงเผยแพรองคความรู  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศิลปะลานนา  อนุรักษพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค 

1. การเปนคณะที่อนุรักษ ทํานุบาํรุง ศาสนา สบืสานศลิปวัฒนธรรมประเพณลีานนา  

 

 

กลยุทธ 

1. สงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษามีสวนรวมในการทํานุบํารุง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สรางสรรคศลิปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน และทองถ่ิน 

2. มุงสรางเครอืขายความรวมมอืทางดานศลิปวัฒนธรรมทัง้ในระดบัภูมภิาคและอาเซยีน 

3. มุงสรางความเปนเลศิเพื่อเปนที่พึ่งพงิองคความรูทางดานศลิปวัฒนธรรมใหแกองคกรภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

หมายเหตุ 

ป ผลลัพธ 2559 2560 2561 

4.1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทาํนุบํารุง

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ีศลิปะ

ลานนา  อนุรักษพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

จํานวน 

 

58 

 

4 

 

12 15 20  

4.2. จํานวนเครอืขายความรวมมอื (MOU) 

ทางดานศลิปวัฒนธรรมในภมูภิาคและ

อาเซยีน 

จํานวน 

 

- - 

 

4 6 6  

4.3. จํานวนผูขอรับบริการความรูทางดานทํานุ

บํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ี 

ศลิปะลานนา   

จํานวน 

(คน) 

 

- - 50 80 100  
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ยุทธศาสตรท่ี 5. สรางเครือขายวงการศลิปะในระดับนานาชาต ิ
 

เปาประสงค 

1. พัฒนาความรวมมอื ความสมัพนัธกับสถาบนัการศกึษาทางดานศลิปะทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศโดยเฉพาะกลุมอาเซยีน 

 

 

กลยุทธ 

1. มุงสรางเครอืขายความรวมมอืทางวชิาการกับสถาบันทางดานศลิปะทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

2. สงเสริมการจัดแสดงและประชุมงานนทิรรศการในระดับนานาชาติ 

3. สงเสริมใหมกีารแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศกึษาชาวตางชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

หมายเหตุ 

ป ผลลัพธ 2559 2560 2561 

5.1. จํานวนคูความรวมมอืกับ

สถาบันการศกึษาทางดานศลิปะทัง้ใน

ประเทศ และตางประเทศ 

จํานวน 57 6 

 

7 8 9  

5.2. จํานวนโครงการประชุมวชิาการ

ทางดานศลิปะ และวัฒนธรรมใน

ระดับนานาชาต ิ

จํานวน - - 1 1 1  

5.3. จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยน จํานวน 57 3 6 8 10  

5.4. จํานวนนักศกึษาแลกเปลี่ยน จํานวน 57 5 10 12 15  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี
 

เปาประสงค 

1. มกีารบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภบิาล 

2. มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

3. แสวงหาทรัพยากรใหเพยีงพอตอการพัฒนาองคกรอยางยัง่ยนื 

 

กลยุทธ 

1. พัฒนาแผนการบริหารงบประมาณใหมปีระสทิธภิาพ  

2. มุงแสวงหาเงนิรายไดจากแหลงทุนภายนอก  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการสื่อสารประชาสัมพันธ  

4. พัฒนาแผนกลยุทธตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศตามแนวทาง 

CMU-EdPEx  

5. สงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาทักษะการทํางานและพัฒนาความสามารถใหตรงกับงานที่

รับผดิชอบ เพื่อความกาวหนาในวชิาชีพ 

6. สงเสริมและพัฒนากระบวนการทํางานในเชิงรุก  

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

ผลการ

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย (พ.ศ.) 

หมายเหตุ 

ป ผลลัพธ 2559 2560 2561 

6.1. รอยละของงบประมาณเงนิ

รายไดที่เพิม่ขึ้น 

รอยละ 57 15.80 20 23 25  

6.2. จํานวนแหลงทนุภายนอก

องคกร 

จํานวน 57 4 8 9 10  

6.3. ระดับความพงึพอใจของ

บุคลากรตอการบริหารงาน 

สวัสดกิาร 

ระดับ 57 3.79 5 5 5  

6.4. รอยละของการดําเนนิงานตาม

แผนพัฒนาการศกึษาของคณะ

วจิติรศลิป 

รอยละ 57 53.60 80 85 90 ใชผลการ

ปฏบิัตงิานตาม

คํารับรอง 

6.5. รอยละของบุคลกรที่ไดรับการ

สงเสรมิพฒันาทักษะการ

ทํางานใหตรงกับภาระงานที่

รับผดิชอบ 

รอยละ 57 

 

92.42 

 

95 100 100  

6.6. จํานวนกิจกรรมองคกรแหงการ

เรียนรู 

จํานวน - - 5 8 10  
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ยุทธศาสตรท่ี 7 การประเมนิ 

 

เปาประสงค 

1. เพื่อเทยีบเคียงสมรรถนะหลักกับองคกรภายนอก 

2. เพื่อเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสถาบันการศกึษา 

  

กลยุทธ 

1. สรางความพงึพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยี ((วัดผลจากยุทธศาสตรที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1 , 4, 9) 

2. พัฒนาผลการประเมนิมาปรับปรุงกระบวนการทํางานทุกภาคสวน ((วัดผลจากยุทธศาสตรที่ 6 ตัวช้ีวัด

ที่ 3, 4)ม ี

3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสราง Best Practice กับหนวยงานภายนอก  (วัดผลจาก

ยุทธศาสตรที่ 6 ตัวช้ีวัดที่ 6) 

4. ผลการประเมนิกับคูเทยีบ 
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ภาคผนวก 



SWOT and TOWS 

การวเิคราะหองคกรเพือ่หาแนวทางพัฒนาคณะวจิติรศลิป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล  ครอบคลุมทุกสาขาทางศิลปะท่ี

สนองตอความตองการของสังคม 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน (W)  

1. หลักสูตรมคีวามหลากหลาย 

2. หลักสูตรเปนทีย่อมรับและมคีวามหลากหลาย และได

ทําการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

(TQF) 

3. หลักสูตรมีความเปนเอกลักษณที่มีความเชื่อมโยงกับ

นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (เชน งาน

ดานออกแบบและนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค)  

4. หลักสูตรเนนผูเรียนศูนยกลางสําคัญ นักศกึษาสามารถ

เลอืกวชิาเรียนไดทัง้สื่อศลิปะแบบดั่งเดมิและสื่อใหม 

5. หลักสูตรมกีารปรับปรุงใหไดรับมาตรฐาน 

6. ไดรับการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการเรียน

การสอนศิลปะครบทุกดาน ทั้งดานทักษะปฏิบัติ ดาน

ความคิดสรางสรรค รวมถึงวิชาการและทฤษฏีศิลปะที่

ทันสมัย 

7. มีโครงสรางพื้นฐานที่ เอื้อตอการศึกษา นักศึกษา

สามารถเรียนรูไดเสมอืนการปฏบิัตจิริง 

8. มหีองปฏบัิตกิารและเครื่องมอืที่ทันสมัย มคุีณภาพและ

มาตรฐาน 

9. มหีองนทิรรศการและหอนทิรรศการสําหรับนักศกึษา 

อาจารย และศลิปนรับเชิญเพื่อจัดแสดงผลงานทาง

ศลิปะ 

10. มพีื้นที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนและปฏบิตังิาน 

11. คณะใหความสําคัญตอกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

12. คณาจารยมตีาํแหนงทางวชิาการเพิ่มมากขึ้น  

13. อาจารยมเีทคนคิในการสอนที่ดแีละมคุีณภาพ 

14. อาจารยมีความหลากหลายทางวิชาการและไดรับการ

ยอมรับ 

1. บางหลักสูตรยังออนในดานเนื้อหาทางทฤษฎี 

2. หลักสูตรที่เนนการเรียนการสอนในดานปฏิบัต ิ 

มวีัสดุอุปกรณไมเพยีงพอตอจํานวนนักศกึษา และ

ขาดงบประมาณสนับสนุน 

3. หลักสูตรปริญญาเอกที่จะใหอาจารยไดศึกษา

เพิ่มเตมิในสายตรงมนีอย 

4. การบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑติศกึษา 

(ป.เอก) ยงัทําไดไมเต็มศักยภาพ 

5. เปนสาขาวชิาที่เปดใหม การแขงขันใน

ตลาดแรงงานคอนขางเสยีเปรียบเมื่อเทยีบกับ

สถาบันอืน่ๆ ที่เปดมากอน 

6. บางกระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรม

ตอ ง เ รี ยนร วม กับนั กศึ กษาสาขาวิ ชาอื่ น ๆ  

ซึ่งอาจารยสาขาอื่นเปนผูรับผิดชอบจัดการเรียน

การสอนมเีนื้อหาที่ยังไมตรงกับความตองการของ

สาขาวชิาจติรกรรม 

7. เนื้อหาวชิากําหนดใหเรียนมากเกินไป (ช้ันปที่ 3)  

8. เนื้อหากระบวนวชิาในหลักสูตร บางวชิามีเนื้อหาที่

ซ้ําซอนกัน 

9. ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนใน

บางกระบวนวชิาของหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม

ยังตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับเนื้อหาของ

กระบวนวชิานัน้ๆ  

10. ขาดการประชาสมัพันธ/เผยแพรขอมูลดาน

หลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอน หรอืการ

แสดงนทิรรศการตางๆ 

11. ขาดเอกสารการประชาสัมพนัธหลักสูตรเปน

ภาษาองักฤษในเชิงรุก 
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน (W)  

15. อาจารยและนักศึกษาไดรับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

12. การใชชื่อคณะวิชา ภาควิชาและสาขาวิชาที่

ซ้ําซอนคลายคลึงกัน ทําใหบุคคลภายนอกเกิด

ความสับสนเขาใจผิดในหลักสูตรสาขาวิชาการ

ออกแบบ 

13. ยังขาดการดําเนนิการจัดทาํรายงานผลการศกึษา

ตาม TQF  

14. ไมมกีารนาํผลการประเมนิการเรียนการสอน

ระบบออนไลนมาปรับปรุงเพือ่พัฒนาการการ

เรียนการสอน 

15. ขาดวชิาการที่เก่ียวของกับการฝกงาน 

16. สภาพแวดลอมที่ทํางานมคีวามแออัด รกรุงรัง ไม

มกีารจัดเก็บหรอืทําลายเอกสารอยางเปนระบบ 

17. นักศกึษาไมสําเร็จการศกึษาตามแผนกําหนด

การศกึษา 

18. นักศกึษาที่เขาศกึษาในโครงการพเิศษมผีลการ

เรียนคอนขางต่ํา 

19. นักเรียนกอนเขาเรียนขาดทักษะพื้นฐานทางดาน

ศลิปะ 

20. นักศกึษาที่รับเขามาใหมยงัขาดความกระตอืรอืรน 

21. นักศกึษายงัขาดทักษะในการคิด วเิคราะห 

22. นักศกึษายงัขาดทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 

23. นักศกึษามทีักษะภาษาอังกฤษลดลง 

24. นักศกึษาไมสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศได 

25. นักศกึษายงัขาดการเตรียมความพรอมในการ

สมัครโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ทําแฟมสะสมผลงาน ผลสอบภาษาองักฤษ และ

บุคลกิภาพ 

26. นักศกึษาไมคอยใหความสาํคัญเก่ียวกับขัน้ตอน

การลงทะเบยีนกระบวนวชิาในแตละภาค

การศกึษาใหเปนไปตามที่ปฏทินิการศกึษากําหนด 

27. นักศกึษาไมคอยใหความสนใจปฏบิัตติามกฎ 

ระเบยีบ ขอบงัคับมหาวทิยาลยั  
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน (W)  

28. นักศึกษาขาดการเรียนรูและเขาใจในการใช

เครื่องมอืในการสรางสรรค 

29. อุปกรณและพื้นที่สําหรับการเรียนการสอนไม

สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางเต็ม

ประสทิธภิาพ 

30. อุปกรณและเทคโนโลยไีมเพียงพอและไมพรอมใช

งาน 

31. เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน

เกิดความชํารุดและไมเพยีงพอตอจํานวนรับศึกษา

ที่เพิ่มมากขึ้น 

32. เทคโนโลยีในการเ รียนการสอน ( เครื่องมือ 

ครุภัณฑเกา ชํารุด เสื่อมสภาพ) 

33. ความไม เหมาะสมของชวง เวลาการรับเข า

นักศึกษาใหม ชวงเวลาจัดการสอบคัดเลือก 

นักเรียนในโครงการตางๆ ลาชา มีผลตอจํานวน

และคุณภาพของนักศกึษาใหม 

34. ความไมพรอมของอุปกรณประจําหองเรียน 

เนื่องจากมสีภาพการใชงานทีย่าวนาน  

35. ขาดความพรอมการใชพื้นที่ในการรองรับ

หลักสูตรที่เปดใหม 

36. การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษายังไม

เขมขนเทาที่ควร 

37. งบประมาณสํ าห รับการซอมแซมปรับปรุง

สภาพแวดลอมพื้นที่ สตูดิ โอปฏิบัติ งานของ

นักศึกษาและการใชครุภัณฑ ยังไม เพียงพอ 

เนื่องจากสตูดิโอเปนพื้นที่หมุนเวียนใชในหลาย

กระบวนวิชาแนวทางและแผนปฏิบัติการยังไมถูก

ดําเนนิการจัดการใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

38. งบประมาณเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนยังไม

เพียงพอตอความตองการของสาขา เชนการจาง

อาจารยพิเศษ การเชิญศิลปนมาเปนวิทยากร

บรรยายพเิศษ 
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน (W)  

39. งบประมาณในการจัดซื้อวัสดอุุปกรณที่ใชในการ

เรียนการสอนยังไมเพยีงพอ เนื่องจากวสัดุทีใ่ช

สําหรับสรางสรรคผลงานทางจติรกรรมคือวัสดุ

สิ้นเปลอืง ใชแลวหมดไป  

ไมสามารถหมุนเวยีนได 

40. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนบุคลากร

นักศกึษา อาจารย ในการแลกเปลี่ยนนานาชาติ 

41. ขาดเงินทุนสนับสนุนในการทํา กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชา ระหวาง

นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ที่ มี

ความสามารถจากภายนอก 

42. ขาดความรูและวิธีการในการจําหนวยผลงานของ

นักศกึษาและบุคลากร 

43. ขาดการจัดการผลงานของนักศกึษาที่จบไปแลว 

44. เปนหลักสูตรที่เนนวชิาการใหมๆ  ทําใหสาขาวิชาฯ 

ตองสนับสนุนคณาจารยศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ทําใหขาดความตอเนื่องในการเรียน

การสอน 

45. จํานวนคณาจารยไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา

และมภีาระงานมาก 

46. จํานวนคณาจารยประจําไมเพียงพอตอการเรียน

การสอน 

47. อัตรากําลังของคณาจารยไมสัมพันธกับกระบวน

วชิาที่เปดสอน 

48. สัดสวนของคณาจารยไมเปนไปตามมาตรฐานของ 

สกอ. 

49. ขาดแคลนอาจารยที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

50. บุคลากรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอกมนีอย 

51. ขาดบุคลากรที่มตีําแหนงทางวชิาการ 

52. อาจารยมคีวามเปนปจเจกสูง 

53. อาจารยผูสอนไมคอยใหความสําคัญในการจัดทํา

ชุด มคอ. 
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน (W)  

54. อาจารยทีม่ปีระสบการณมากและมตีาํแหนงทาง

วชิาการจะมกีารเกษยีณอายุราชการ  

55. อาจารยที่ปรึกษาขาดการศกึษาและทําความ

เขาใจเก่ียวกับระเบยีบ ขอบังคับฯ  

56. บุคลากรยังขาดความเขาใจในการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน สถานที่ ใหสอดรับกับ

ทฤษฎกีารเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค ภัยคุกคาม (T) 

1. มหาวทิยาลยัมนีโยบายทีส่อดคลองกับการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 

2. นโยบายดานมุงเนนใหเปนเศรษฐกิจสรางสรรคเปนสิง่ที่

เอื้อหรอืสามารถเช่ือมโยงกับวขิาการเรียนการสอนของ

คณะ 

3. เชียงใหมมแีหลงเรียนรู และมพีื้นที่ทางเลอืกทางศลิปะ

มากขึ้น 

4. มหาวทิยาลยัตัง้อยูในภูมภิาคที่มีความพรอมและความ

หลากหลายในการศกึษา 

5. มหาวทิยาลยัเชียงใหมอยูในแหลงศลิปวัฒนธรรมที่

เกาแก 

6. คณะวจิติรศลิปตัง้อยูในแหลงศลิปวัฒนธรรมทีเ่กาแก

ของประเทศ และเปนศูนยกลางศลิปวัฒนธรรมลานนา 

7. จังหวัดเชียงใหมสงเสริมหลักสูตรศลิปะลานนา 

8. เชียงใหมมศีลิปนที่มช่ืีอเสยีงและมนีทิรรศการศลิปะ

อยางตอเนื่อง 

9. เชียงใหมเปนเมอืงทองเทีย่วทางวัฒนธรรม ความรูดาน

ศิลปะ-วัฒนธรรมลานนาจะชวยเติมเต็มความรู

1. สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ํามีผลตอการตัดสินใจ

เลอืกเรียน 

2. สภาวะการแขงขันเชิงรุกของสถาบันศิลปะทั้ง

ภาครัฐและเอกชน มผีลตอการเลอืกที่เรยีน 

3. มีคูแขงทางดานสถาบันศิลปะในระดับอุดมศึกษา

เพิ่มมากขึ้น 

4. เร่ิมมมีหาวทิยาลัยเปดหลักสตูรดานการออกแบบ

สื่อมากขึ้น 

5. ระบบในการจัดการสอบเขาระดับมหาวิทยาลัยมี

ผลไมเอื้อตอการรับนักศกึษาใหม 

6. วิธีการรับเขานักศึกษาทั่วไปไมคอยมีคุณภาพ 

(กระบวนการคัดเลือก/วิธีการ/ระยะเวลาการรับ

สมัคร) 

7. ไมสามารถกําหนดมาตรฐานการรับเขาไดตามที่

สาขาวชิาตองการ 

8. มหาวทิยาลยัตัง้อยูในสวนภมูภิาคทําใหขาดแหลง

อุตสาหกรรมสรางสรรคที่จะนํามาเปนตัวอยางใน

การเรียนสําหรับนักศกึษาได 
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ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค ภัยคุกคาม (T) 

ความสามารถของนักศกึษา 

10. คานยิมผูเรียนสวนมาก สนใจมหาวทิยาลยัของรัฐที่ถูก

จัดอันดับวาเปนมหาวทิยาลัยที่คุณภาพและนาเขามา

ศกึษาตอ 

11. มหาวทิยาลยัมนีโยบายแลกเปลี่ยนคณาจารยและ

นักศกึษาระหวางสถาบนัการศกึษาในระดับอาเซยีน

และสากล 

12. อยูในยุคสารสนเทศ เนื้อหาวชิา การเรียนการสอน

สอดคลองกับยุคสมัย 

13. สังคมมคีวามตองการบุคลากรที่มคีวามรูทางดาน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

14. หนวยงานตางๆ สนับสนนุพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน

นักศกึษารวมกับผูประกอบการมอือาชีพ ซึง่ชวย

สงเสริมภาพลักษณและเปนการประชาสัมพันธ

หลักสูตรใหเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น 

15. มนีักศกึษาตางชาตสินใจเขามาเรียน 

16. มทีุนสนับสนุนการศกึษาตอจากมหาวทิยาลัย 

17. มโีครงการประกวดประตมิากรรมระดับชาตแิละ

นานาชาตอิยูมาก 

18. ผูปกครองของนักศกึษามทีศันคตทิี่ดตีอการเรียนรู

ศลิปะ 

19. การเปดการคาเสรีในอาเซยีน ทําใหงานศลิปะเผยแพร

ไปสูการเปนนานาชาต ิ(ประชาคมอาเซยีน) 

20. การเปด AEC เปดโอกาสในการสรางเครอืขายในความ

รวมมอืทางวชิาการระหวางสถาบันอุดมศกึษา 

21. มเีครอืขายศษิยเกาใหการสนบัสนุนการดําเนนิกิจกรรม

ของคณะฯ ในดานตาง ๆ 

9. ทัศนคติของผูปกครองที่มีตอการเรียนสายศิลปะ

ยังคงเปนอุปสรรค 

10. ตลาดแรงงานสายศลิปะคอนขางมอีัตรานอย 

11. แหลงขอมูล/ความรู มนีอยและยากตอการคนหา 

12. นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานทางดานศิลปะในการ

สอบเขาศกึษา 

13. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนา

การศกึษามนีอย 

14. คาใชจายในการเดนิทางเพื่อใหความรูของ

ผูเช่ียวชาญหรอือาจารยพเิศษคอนขางสูง

เนื่องจากสวนใหญแลวผูเช่ียวชาญหรอือาจารย

พเิศษจะอยูในเมอืงหลวง 

15. ขอสอบที่ใชในการรับนักศึกษา ทั้งในสวนโควตา

และ Admission ทําใหไดนักศึกษาที่มีทักษะไมตรง

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

16. การกําหนดคุณสมบัติในการรับอาจารยของ

มหาวทิยาลัยทําใหเสยีโอกาสในการรับบุคลากรที่

มปีระสบการณในสายวิชาชีพ ที่ไมมีคุณวุฒิระดับ 

ป.เอก 

17. กฎ ระเบยีบของ มช. ไมสนับสนุนคาใชจายในการ

เดนิทางไปแลกเปลีย่น ตัดโอกาสกับนักศกึษาที่ไม

มทีุนทรัพย 

18. นักเรียนมกีารเลอืกสถาบัน ทาํใหการแขงขนัของ

สถาบันศกึษาที่เปดสอนทางดานศลิปะปจจุบันมี

จํานวนมากขึ้น   

19. จํานวนนักเรียนที่สมัครเขาศกึษาในโครงการพเิศษ

ของคณะ มแีนวโนมลดลง 

20. มสีถาบันคูแขงในหลักสูตรเดยีวกัน (ลาดกระบงั, 

รังสติ) 
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TOWS Matrix 

S-O W-O 

กลยุทธเชงิรุกใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

1. สงเสริมหลักสตูรใหไดรับการยอมรับ

S1,S2,S4,S5,S12,O1,O13,O19,O20 

2. มุงเนนหลักสตูรที่เปนเอกลักษณเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางS3,S6,O2,O7,O12,O18, 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

S7,S8,S9,S10,O3,O4,O5,O6,O8,O9,O14,O16 

4. สงเสริมคณาจารย S12,S13,S14,S15,O11,O16 

กลยุทธเชงิแกไขเอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส 

1. บริหารจัดการหลักสูตร W1-W16,W44,O1,O2 

2. สิ่งสนับสนุนและสงเสริมนักศกึษา W17-

36,W42-43,O12,O18-20 

3. ปจจัยหรือสิง่สนับสนุนการเรียนการสอน W37-

41,O3-9,O11,O12,O13,O14,O17 

4. การพัฒนาอาจารยW45-56,O11,O16,O17 

 

 

 

S-T W-T 

กลยุทธเชงิปองกัน ใชจุดแข็งหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

1. พัฒนาและการบริหารหลักสตูรที่ไดรับการยอมรับ

S1,S2,S4,S5,S12,T12,T15,T19,T20 

2. มุงเนนหลักสตูรที่เปนเอกลักษณเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางS3,S6,T18 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

S7,S8,S9,S10,T12,T13,T17 

4. คณาจารย S12,S13,S14,S15,T14 

กลยุทธเชงิรับ ลดจุดออนและหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

1. พัฒนาและการบริหารหลักสตูรที่ไดรับการ

ยอมรับ W1-W16,W44,T2-4,T12,T18-20 

2. สิ่งสนับสนุนและสงเสริมนักศกึษา W17-

36,W42-43,T5-8,T17 

3. ปจจัยหรือสิง่สนับสนุนการเรียนการสอน W37-

41,T13 

4. การพัฒนาอาจารย W45-56,T14,T16 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานสรางสรรค และงานวิจัยในสาขาศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรมท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอน  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น 

ประเทศ และนําเสนอผลงานสูระดับสากล 

 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

1. มชีองทางในการเผยแพรงานวจิัยสรางสรรค  

2. มผีูเช่ียวชาญงานวจิัยสรางสรรคการวจิารณงานที่ด ี

3. มกีารทํางานวจิัยเพื่อปรับใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนทัง้ในเชิงทฤษฎแีละงานสรางสรรค 

4. มกีารจัดแสดงผลงานสรางสรรคอยางตอเนื่องและ

จํานวนมาก 

5. คณาจารยมคีวามรูและความสามารถเช่ียวชาญทัง้ดาน

งานวจิยัและงานสรางสรรค 

6. คณาจารยมคีวามเช่ียวชาญและมช่ืีอเสยีงเปนที่ยอมรับ

ทัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 

1. ไมมีการนํา เสนอผลงานและบทความทาง

วชิาการในระดับชาตแิละนานาชาติ 

2. ไมมกีารจดัประชุมสัมมนาทางวชิาการเพื่อสราง

โอกาสใหอาจารยไดเสนอผลงานการวจิัย 

ตลอดจนไดรูจักและแลกเปลีย่นทัศนะกับ

นักวชิาการจากสถาบันอืน่ 

3. ปริมาณงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

การวจิัยสถาบันมนีอย 

4. ไมมนีักวจิัยเฉพาะดานเนื่องจากคณาจารยจะทํา

เฉพาะงานสรางสรรค 

5. บุคลากรขาดทักษะทางดานการวจิัย 

6. ไมมกีลุมผูชวย/พี่เลี้ยง 

7. งานวจิัยสรางสรรคของคณาจารยไมเช่ือมโยงกับ

การเรียนการสอน 

8. ขาดงานวจิยัเก่ียวกับความตองการของสังคม 

9. ขาดความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานที่

เก่ียวของและมหาวทิยาลัยอยางจริงจัง 

10. การวจิัยของอาจารยสวนใหญเปนงานเฉพาะ

บุคคล การรวมกลุมกันทําวจิยัยังอยูในขัน้เร่ิมตน 

11. การดําเนนิงานวจิยัของอาจารยและบุคลากรมัก

ไมเสร็จตามกําหนด เนื่องจากภาระงานสอน 

งานบริหารและงานในดานอื่น ๆ  
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ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) 1. อุปสรรค ภัยคุกคาม  ( T ) 

1 อ ยู ใ น พื้ น ที่ ที่ เ อื้ อ ต อ ก า ร ทํ า ง า น วิ จั ย ด า น

ศลิปวัฒนธรรมลานนา 

2 ภาคเหนือมีความหลากหลายดานชาติพันธุและภูมิ

ปญญาทองถ่ินที่สามารถพัฒนาสูโจทยวิจัยและงาน

สรางสรรค 

3 ตัง้อยูในพื้นที่ที่เอื้อตอการทํางานวจิยัดาน

ศลิปวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขง 

4 มีชองทางการตีพิมพผลงานวิจัย (วารสารวิจิตรศิลป

อยูในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับในระดับชาต ิICI)  

5 มแีหลงทนุวจิัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ดาน

งานสรางสรรคโดยเฉพาะ 

6 มีแหลงทุนเฉพาะทางใหทํางานสรางสรรคศิลปะ  

(วช.สรางสรรค) 

7 มทีุนสนับสนุนการวจิัยจากคณะและมหาวทิยาลัย 

8 มช. มทีนุสนับสนนุการวจิัยมากมาย เชน ทนุวจิัยรุน

ใหม ทุนวจิัยรุนกลาง ทุนกลุมวจิัย เงนิสนับสนนุการ

ตพีมิพผลงาน ทุนไปเสนอผลงานตางประเทศ ทุน

จัดทําตาํรา/หนังสอื ฯลฯ 

. การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกมี

จํากัดและมเีงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนมาก 

 

 

TOWS Matrix 

S-O  

กลยุทธเชงิรุกใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

W-O 

- มชีองทางเผยแพรงานวจิัย S1,O4, 

- มคีวามเช่ียวชาญในงานวจิัยสรางสรรค S2,O1-3, 

- สงเสรมิใหมช่ืีอเสยีงในระดับชาตแิละนานาชาต ิ S5-

6,O5-8 

กลยุทธเชงิแกไขเอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส 

- ทุนวจิัย O2-4,O6, 

- ทศิทางงานวจิยั W3,W7-10,O7-8 

- การบริหารจัดการ/เครอืขาย W4-6,W7,W11, 

- การเผยแพรผลงาน W1-2,O5, 

S-T W-T 

กลยุทธเชิงปองกัน ใชจุดแข็งหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

- แสวงหาแหลงทุนวจิัย S1-6,T1 

กลยุทธเชิงรับ ลดจดุออนและหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

- ทุนวจิัย T1 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบรกิารวชิาการ ทางดานศลิปวัฒนธรรม เพื่อมุงพัฒนาสังคมชุมชนใหเขมแข็ง

บนฐานความตองการของชมุชนและทองถิ่น 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

1. คณะฯ มคีวามรวมมอืกับหนวยงานหรอืองคกรตางๆ ใน

ระดับทองถ่ิน ในประเทศและตางประเทศ 

2. มหีอภาพถายลานนาเก่ียวกับภาพถายอยูในสงักัดคณะ

วจิติรศลิปที่เปนศนูยกลางในการรวบรวมขอมูลและ

สงเสริมศลิปะ วัฒนธรรมลานนา 

3. มหีอนทิรรศการศลิปวัฒนธรรม มช. นําเสนอผลงาน

สรางสรรคของศลิปนทัง้ในและตางประเทศ 

4. มีทรัพยากร และเวทีในการนําเสนอผลงานสําหรับ

ใหบริการแกชุมชน 

5. มชีองทางการหาเงนิรายไดจากการใหบริการวชิาการ 

6. มกีารดําเนนิกิจกรรมดานบริการวชิาการแกสังคมอยาง

กวางขวางหลายลักษณะโดยอาจารยทีม่คีวามรู

ความสามารถเปนที่ยอมรับทัง้ในระดับภูมภาคและ

ระดับชาต ิ

7. บุคลากรของสาขาวิชารูจักเครือขายตางๆ ในชุมชนทํา

ใหสามารถเช่ือมโยงกันไดรวดเร็ว 

1. ยังไมมแีผนการดําเนนิงานดานบริการวชิาการแก

สังคม กิจกรรมเชิงรุกจงึมนีอยกวาการทําตามที่

ภายนอกขอมา 

2. ไมมีระบบที่รองรับการใหบริการวิชาการอยาง

ชัดเจน 

3. ไมมบีุคลากรสนับสนุนการบริการวชิาการแก

สังคมคอยทาํหนาที่ประสาน รวบรวมขอมูลการ

ตดิตามประเมนิผลทาํใหการดําเนนิงานที่มมีาก

แตกลับไมเหน็ผลรวมที่ชัดเจน 

4. ไมมกีารทาํงานเชิงรุก 

5. ไมมกีารจดัทาํระบบฐานขอมลูงาน

ศลิปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนการทํา

กิจกรรมบริการวชิาการ 

6. คณาจารยมภีาระงานดานการเรียนการสอนมาก 

จงึมเีวลาในการใหบริการวชิาการแกชุมชนนอย 

7. ขาดผูรับผิดชอบหลักในงานบริการวิชาการของ

สาขาวชิา 

8. ขาดความตอเนือ่งในการใหบริการวชิาการแก

ชุมชน 

9. ขาดการสํารวจความตองการของชุมชน 

10. การบริการวชิาการไมเช่ือมโยงกับการเรยีนการ

สอน 
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ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค ภัยคุกคาม  ( T ) 

1. องคกรในฐานะการบริการวชิาการมภีาพลักษณที่ด ี

และมชีื่อเสยีงทางดานการผลติบัณฑติที่มคุีณภาพ

ทางดานศลิปะ 

2. มอีงคกรเครอืขายภาคประชาชนกลุมตางๆ ดาํเนนิงาน

ดานอนุรักษและสงเสริมภูมปิญญาทองถ่ิน 

3. มแีหลงทนุสนับสนุนจากกลุมการเมอืงทองถ่ิน เชน 

อบจ. อบต. เทศบาล 

4. มีหอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม ที่ชวยขับเคลื่อน

ศลิปะในระดับนานาชาติ 

5. ผลงานประตมิากรรมมโีอกาสเขาไปประดับตกแตงใน

สถานที่ของภาครัฐและเอกชน 

6. เปนสวนหนึ่งของเครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียง ซึ่งอยู

ในที่ตัง้ที่เหมาะสมอยูในแหลงทองเที่ยว และชุมชน 

7. โครงการใหบริการวิชาการมีโอกาสไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากองคกรจากภายนอก 

8. การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการสรางมูลคาเพิ่ม

ของสินคาถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในยุทธศาสตรพัฒนา

ประเทศทําใหงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการของ

สาขาไดรับงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น 

1. ปจจุบันมคูีแขงหลายหนวยงานที่แสวงหา

งบประมาณสนับสนุนจากองคกรภายนอก  

2. คาวัสดุอุปกรณในการสรางงานศลิปะมรีาคาสูง 

มผีลกระทบตอการสรางสรรคผลงาน 

3. การมสีวนรวมกับองคกรภายนอกมนีอย 
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TOWS Matrix 

S-O  W-O 

กลยุทธเชิงรุกใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

1. เครอืขาย S1,O1-4, 

2. แหลงใหบริการ S4-7, 

3. เงนิรายได S8,O6-7 

4. ความสามารถบุคลากร S2-3,O5 

กลยุทธ 

- มุงสรางเครอืขายความรวมมอืการใหบริการ

วชิาการกับองคกรภายนอกทัง้ในประเทศ และ

ตางประเทศ 

- พัฒนาศูนยความเปนเลศิและเสริมสรางศักยภาพ

การใหบริการวชิาการ 

- พัฒนาศูนยการใหบริการวชิาการ (Service Art 

Project) เพื่อสรางรายไดใหกับองคกรอยางยังยนื 

- สงเสริมใหคณาจารยพัฒนาภมูปิญญาทองถ่ิน 

(Chiang mai Creative City) เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

กลยุทธเชิงแกไขเอาชนะจดุออนโดยอาศยัโอกาส 

1. แผนการดําเนนิงานเชิงรุก W1,W4-9,O1-4 

2. บริหารจัดการ W2-3,O5-6 

3. ระบบฐานขอมูล W10,O5 

 

กลยุทธ 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานการ

ใหบริการวชิาการที่มปีระสทิธภิาพ 

- พัฒนาระบบฐานขอมลูและผลติสือ่ (Digital 

Economy) เพื่อเปนแหลงเผยแพรองคความรู  

 

 

 

S-T W-T 

กลยุทธเชิงปองกัน ใชจุดแข็งหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

1. เรงสรางเครอืขาย S1-3,O3 

2. เรงสรางเงนิรายได S8,O2 

กลยุทธเชิงรับ ลดจดุออนและหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

1. มแีผนการดาํเนนิงานเชิงรุก W1,W4-9,O1 

2. มรีะบบการบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ 

W2-3, 

3. ระบบฐานขอมูล W10 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 มุงทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ี ศลิปะลานนา  อนรัุกษพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

1. อาจารยและเจาหนาที่มีทักษะและประสบการณในการ

จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2. มอีาจารยผูมคีวามรูความเช่ียวชาญทางดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมและได รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1. บุคลากรที่ที่มีความรูและรับผิดชอบดานทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรมมไีมเพยีงพอ 

 

ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค ภัยคุกคาม  ( T ) 

1. มีกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนทางดานกิจกรรม

ศลิปวัฒนธรรม 

 

 

TOWS Matrix 

S-O W-O 

1 สงเสริมใหอาจารยมสีวนรวมในการอนุรักษสรางสรรคศลิปวัฒนธรรมรวมกับ

ชุมชน ทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิS1-2,O1 

2 สรางเครือขายความรวมมอืเพิ่มทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธ 

- สงเสริมใหคณาจารยและนักศกึษามสีวนรวมในการทํานุบาํรุง อนุรักษ สรางสรรค

ศลิปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน และทองถ่ิน 

- มุงสรางเครอืขายความรวมมอืทางดานศลิปวัฒนธรรมทัง้ในระดบัภมูภิาคและ

อาเซยีน 

- มุงสรางความเปนเลศิเพื่อเปนที่พึ่งพงิองคความรูทางดานศลิปวัฒนธรรมใหแก

องคกรภายนอก 

-ไมม-ี 

 

S-T W-T 

-ไมม-ี -ไมม-ี 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางเครอืขายวงการศลิปะในระดับนานาชาต ิ

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

1. อาจารยมเีครอืขายในกลุมศลิปนทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ 

2. มเีครอืขายศลิปนทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

3. มีกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน การแสดงผลงาน

ประตมิากรรมในระดับชาตแิละนานาชาติ 

4. มกีารสรางความรวมมอืเครอืขายสถาบนัศลิปะ

นานาชาต ิ(MOU) 

5. คณาจารยมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ สามารถดึงความ

รวมมอืกับนานาชาติ 

6. คณาจารยมเีครอืขายใหมเพิ่มขึ้นทุกป 

7. คณาจารยมเีครอืขายทางดานศลิปะการถายภาพที่ดี 

8. คณาจารยของสาขาวชิาจติรกรรมมีความรูสามารถและ

ประสบการณการทํางานศิลปะที่หลากหลายรูปแบบ 

รวมทัง้มเีครอืขายการสรางสรรคงานศิลปะที่เคลื่อนไหว

อยางอยางตอเนื่อง 

9. คณะมเีครอืขายแลกเปลีย่นองคความรูกับมหาวทิยาลยั

ที่สอนศลิปะเหมอืนกัน 

1. ขาดการจัดการดานเครอืขายศลิปะ 

2. การรูจักกันของกลุมเครือขายเปนเพียงแคการ

รูจักกันสวนตัว 

3. กลุมเครอืขายยังขาดความเปนนานาชาต ิ

4. ขาดแนวทางในการเชื่อมสัมพันธกับองคกรตางๆ 

ภายนอก 

 

ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค ภัยคุกคาม  ( T ) 

1. มีหนวยงานภายนอกสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดาน

ศลิปะในระดับนานาชาต ิเชน Japan Foundation 

2. ม ีMOU กับสาบันการศกึษาในตางประเทศ 

3. โครงการ MOU ของคณะวจิติรศลิปที่กอตัง้ขึ้นมา

สามารถเช่ือมโยงเครอืขายศลิปะไดดขีึ้น 

1. ระเบยีบการทํา MOU ของทางราชการระหวาง

องคกรกับสถาบันเกณฑวัดสวนกลางไมเหมาะสม

กับนโยบายคณะทางศลิปะ 
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TOWS Matrix 

S-O W-O 

1. สงเสรมิคณาจารยสรางเครอืขายทัง้ในและตางประเทศ 

S1,S2,S5,S6,S7,S8,O1 

2. มผีูรับผดิชอบการบริหารจัดการคณะ S3-4,S9,O2-3 

1. สงเสริมสรางความเขาใจการบริหารจัดการ

เครอืขาย W1-4 

 

 

S-T W-T 

1. สรางความเขาใจระเบียบและเสนอปรับแกใหสามารถ

บริหารจัดการได S1-9,T1 

1. เรงสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีกับบุคลากร

ตอการสรางเครอืขาย 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีดี 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

1. สถานที่ทํางานเปนสัดสวนทั้งของคณาจารย

และเจาหนาที่ 

2. เปนองคกรขนาดเล็กที่มคีวามคลองตัวในการ

บริหารจัดการ 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูล

และสนับสนุนการทํางาน 

4. มรีะบบการประสานงานภายในสาขาวิชาฯ ที่

รวดเร็ว และสะดวก 

5. มแีผนการจดัสรรงบประมาณตามพันธกิจ

ของคณะฯ 

6. มงีบประมาณสนับสนนุการจดัโครงการ 

7. มงีบประมาณแผนดนิสนับสนนุการ

บรหิารงานของคณะฯ 

8. มกีารวเิคราะหความเสีย่งที่ครอบคลุมในทุก

ดาน 

9. ผูบ ริหารใหความสํา คัญกับการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

10. คณะวจิติรศลิปมนีโยบายที่จะปรับเปลี่ยน

ระบบการบริหารงานทีด่ขีึ้น 

11. มแีผนการดาํเนนิงานที่ถายทอดมาจากระดับ

มหาวทิยาลยัมายงัคณะฯ 

12. โครงการ/กิจกรรมมีที่ภาควิชาดําเนินการมี

ความหลากหลาย 

13. ผูบริหารมคีวามรูความสามารถและเปนผู

กําหนดวสิัยทศัน  

14. มี นั ก วิ ช า ก า รแ ล ะ บุ คล า กร ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถดานการบริหารวชิาการ 

15. มี บุ ค ล า ก ร ที่ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด า น

ภาษาตางประเทศ 

16. มคีณาจารยและบุคลากรดาน it ที่มี

ความสามารถ 

1. อุปกรณสํานักงานลาสมัย และพื้นทีท่ํางานไมเอื้ออํานวย 

2. ระบบสารสนเทศจัดเก็บขอมูลไมสมบูรณ 

3. ไมไดนําระบบ it มาเชื่อมโยงกับการจัดการงานธุรการของ

คณะเทาที่ควร 

4. ไมมรีะบบสารสนเทศ (การจัดการ) 

5. สิ่งสนับสนุนดานวสัดอุุปกรณสํานักงาน ไมพอเพยีงและไม

ทันสมยั 

6. พื้นที่ไมสะอาดพอ 

7. ขาดอุปกรณสนับสนุนการทํางานที่ทันสมัย 

8. ขาดหองจัดเก็บเอกสาร 

9. การสื่อสารภายในองคกรไมชัดเจน 

10. ดานระบบการเดนิเอกสารมคีวามซับซอน ไมเปนระบบ 

อาจมคีวามซ้าํซอนกัน (Level การเสนอเอกสารตามสาย

การบังคับบัญชา ) 

11. ขาดความตอเนือ่งในการประสานงานการประสานงาน

ระหวางหนวยงานคอนขางชา 

12. ขาดการรวมมอืในการ Share Knowledge (KM) 

13. การมอบหมายภาระงานเกิดความซ้ําซอนทําใหขาดความ

เช่ือมั่นศรัทธาในคําสั่งการ 

14. มกีารทํางานในระบบ silo ไมมกีาร  Integrated งานรวมกัน

ทัง้ในระดบัหนวยงาน(สายสนบัสนุน ) และ ระดับภาควชิา 

(สายวชิาการ) 

15. การใหการตอบแทนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรไมชัดเจน 

16. คณะอื่น มแีรงจูงใจทีด่กีวา เชนมสีวสัดกิารทีด่กีวา หรอืมี

อัตราบรรจเุปนพนักงานประจาํทําใหบุคลากรมแีนวโนม

ลาออกเพื่อสับเปลีย่นงานโดยเฉพาะลูกจางช่ัวคราว ทาํให

ตองมกีารสอนงานใหม 

17. ขาดศักยภาพในการหารายได 

18. เงนิรายไดนอยไมเพยีงพอตอการบริหารองคกร 

19. งบประมาณเงนิรายไดฯ ไมเพยีงพอตอการบริหารจัดการ 
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

17. บุคลากรมอีงคความรูเฉพาะแฝงอยูในตัว 

18. บุคลากรมคีวามสามารถที่หลากหลาย 

19. บุคลากรมคีวามรูความสามารถตรงตาม

ภาระงาน และมคีวามทุมเทใหกับงาน 

20. บุคลากรเปนคนรุนใหม มีการปรับตัวเขากับ

การพัฒนาการศกึษาใหเปนปจจุบันมากที่สุด 

21. บุคลากรของสาขาวชิามกีารระบบการทํางาน

ที่รวดเร็ว มกีารประสานงานที่รวดเร็ว 

22. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการรุนใหม  ( gen 

y และ x)มศีักยภาพสูง 

20. ไมมวีางแผนการใชจายงบประมาณใหแกบุคลากรภายใน

คณะ 

21. ขาดงบประมาณจากภายนอกในการปรับปรุงแหลง

แสวงหารายได 

22. ขาดการสนับสนนุดานงบประมาณในการดําเนนิงานที่

เพยีงพอและชัดเจน 

23. ขาดความรวมมอืในการแสวงหาเงนิรายไดจากนอกคณะฯ  

24. อาจารย/บุคลากรรับงานสวนตัวมากกวาทํางานประจํา 

25. ขาดการสือ่สารทาํความเขาใจเรื่องการเบกิจาย

งบประมาณ 

26. การใชจายงบประมาณของคณะฯ ไมเปนไปตามแผน 

27. งบประมาณพัฒนาบุคลากรมจีํากัด 

28. บุคลากรไมเห็นคุณคาของงบประมาณที่ไดรับ 

29. งบประมาณที่ไดรับจํากัด ไมเพยีงพอตอการดําเนนิงาน  

30. บุคลากรภายในคณะ ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการ

เบกิจายเงนิงบประมาณ 

31. การจัดซื้อจัดจางของคณะฯ ขาดความนาเช่ือถอืจากบริษทั 

รานคาตาง ๆ 

32. การไดรับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา HRM HRD 

จากมหาวทิยาลัย จํากัด 

33. ไมไดวางแผนอัตรากําลังรวมกับงานแผนอยางเปนระบบ 

34. บุคลากรสายสนับสนุนภายในสาขาวิชามี จํานวนไม

พอเพยีงตอการจัดการบริหารภายในสาขาวชิา 

35. ภาระงานไมตรงกับความรูความสามารถของบบุคลากร 

36. ภาระงานไมตรงกับความรูความสามารถของบุคลากรใน

โครงสรางการบริหารงานและวชิาการในระบบใหม 

37. บุคลากรมีภาระงานมากจนขาดโอกาสไดพัฒนาฝกทักษะ

หรอือบรมจากภายนอกเพื่อพัฒนาหนวยงาน 

38. ภาระงานของบุคลากรเยอะเกินไปเกินมาตรฐานที่กําหนด 

39. ปริมาณภาระงานสายสนับสนนุ ไมเทาเทยีมกัน บางคนมี

มาก บางคนมนีอย บางคนไมมเีลย 

40. ขอบขายภาระงานไมชัดเจน ทํางานไมตรงกับตําแหนงที่
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

ปฏบิัตงิาน 

41. การจัดสรรกรอบอัตรากําลังทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนยงัไมเพยีงพอตอความตองการ 

42. กระบวนการสรรหา บรรจุคน  ยงัไมมปีระสทิธภิาพ

เทาที่ควร (มกีารสับเปลีย่น ลาออกบอยทําใหตองมกีาร

เร่ิมกระบวนการคัดเลอืกใหม สิ้นเปลอืงเวลา งบประมาณ 

) 

43. TOR บุคคลากรไมชัดเจน ไมสอดคลองกับมาตรฐาน

กําหนดภาระงานประจาํตําแหนง 

44. ไมมรีะบบการประเมนิที่ชัดเจนและระบบราชการไมรองรับ

การทํางานที่รวดเร็วของบุคลากร 

45. ระบบการวัดและประเมนิการเลื่อนคาจางยงัไมมี

ประสทิธภิาพ 

46. ขาดกระบวนการจัดการอยางเปนมืออาชีพในการเผยแพร

ความรูและศักยภาพ 

47. ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของบุคลากรบางสวนกับกลุม

เครอืขายในระดับนานาชาตคิอนขางออน 

48. ไมมรีะบบการสอนงานใหกับบคุลากรใหมอยางชัดเจน 

49. บุคลากรไมมกีารพัฒนากระบวนการทํางานใหรวดเร็วขึ้น 

50. บุคลากรไมพัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน 

51. บุคลากรขาดวนิัยในการใชอุปกรณและสถานที่ 

52. บุคลากรขาดความรูทักษะทางดานระบบฐานขอมูล 

53. บุคลากรขาดการปรับเปลี่ยนทัศนคตทิี่ดใีนการทํางาน 

54. บุคลากร มคีวามตางหลาย generation    

- สวนที่เปน baby boomer (เกษยีณ 5-10 ปขางหนา)จะ

รับการพัฒนาทักษะคอนขางยาก 

- สวนที่เปน  Generation X (เกษยีณอกี 20-30ป

ขางหนา)รับการพัฒนาไดดกีวา baby boomer แต

คอนขางมคีวามมัน่ใจในสิง่ที่ตวัเองคิดวาถูกหรอืเคย

ทํา 

- Gen Y (กลุมที่เกิดพ.ศ.ต่ํากวา 21 ลงมา )  รับการ

พัฒนาไดด ีมคีวามสามารถ  แตไมคอยภักดตีอ
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

องคกร เปลี่ยนงานบอย มคีวามเปนตัวของตัวเองสูง 

ความอดทนต่ํา 

55. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

56. เจาหนาที่รูเฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบ ทําใหไมสามารถ

ทํางานแทนกันได เมื่อมีคนหยุดงาน ทําใหการทํางานไม

ตอเนื่อง 

57. ขาดการสาํรวจ /วจิยั ประเมนิทักษะบุคลกร (กอนที่จะ

พัฒนา – เพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม) 

58. ขาดการวัดและประเมนิผลการพัฒนาบุคลากรอยางเปน

ระบบ 

59. ขาดการทํางานเปนทมีและยังไมมกีารวางแผนการ

ปฏบิัตงิาน 

60. ขาดการถายทอดประสบการณและองคความรูใหแก

บุคลากร ในสายงานเดยีวกัน 

61. การอบรมไมตรงกับภาระงานประจํา 

62. ภาควชิาขาดความเขาใจเรื่อง กฎ ระเบยีบ ขอกําหนด ที่ใช

ประกอบในการขออนุมตัเิบกิจาย 

63. บุคลากรขาดความรู เรื่องการประชาสัมพันธ  และ

การตลาด 

64. นโยบายของมหาวิทยาลัยยังไมมีสัญญาณชัดเจนในการ

ปฏิรูปการบริหารงานใหมีศักยภาพในการแขงขันที่ชัดเจน 

ซึ่งแมจะเปนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลว แตยังคงมี

การบริหารงานแบบราชการ 

65. นโยบายบริหารงานมกีารปรับเปลี่ยนบอยคร้ัง 

66. โครงการ/กิจกรรมที่ภาควิชาดําเนินงานสวนใหญเปนงาน

ประจํา ขาดตัวช้ีวัด และเปาหมายที่ชัดเจน 

67. ขาดองคความรูทางดานการบริหาร 

68. การไมปฏบัิตติามแผนขาดความรูความเขาใจ 

69. ดานการบริหารองคกรขาดความรวมมือของคณาจารย

และผูปฏบิัตงิาน 

70. ระบบการบริหาร (System)การทํางานขาดความเปน

เอกภาพ (System) ขาดความรวมมอืและแรงจูงใจ 
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ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน(W) 

71. ขาดความคลองตัวในการดาํเนนิการเนื่องจากระบบบริหาร

ราชการที่มคีวามเปนขัน้ตอนซับซอน 

72. ยังมีความเสี่ยงที่ไมไดรับการแกไข หรือตองใชระยะเวลา 

เชนการสูญเสยีทรัพยากร คาน้ํา คาไฟ ที่จายสูงเกินความ

จําเปน รวมทัง้สารเคมทีี่กอใหเกิดมลพษิ 

73. คณาจารยไมใช connection ใหเกิดประโยชน 

74. ขาดระบบและกลไกในการบริหาร จัดการที่ชัดเจน 

75. ขาดระบบการบริหารจัดการที่เปนสากล 

76. ขาดทักษะเชิงกลยุทธในการทาํงาน และการประสานงานที่

ด ี

77. ขาดความรวมมอืภายในองคกร 

78. การถายทอดแผนการดําเนินงานยังลงไปไมถึงระดับ

ภาควชิา 

79. บุคลากร/เจาหนาที่มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร 

80. คณาจารยไมใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ

การศกึษาเทาที่ควร 

81. บุคลากรของคณะขาดแรงจูงใจในการทําประกันคุณภาพ

การศกึษา 

82. การปรับเกณฑการประเมนิและตัวบงช้ีบอย 

 

 

ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค ภัยคุกคาม  ( T ) 

1. มแีหลงเผยแพรการ PR หลากหลาย(สื่อฟรี) และเขาถึง

กลุมผูคนไดรวดเร็วและกวางขวาง 

2. มรีะบบ it เช่ือมกับ ฐานขอมลู ที่พัฒนาจากมหาวทิยาลัย 

3. มเีทคโนโลยอีาํนวยความสะดวกในการทําสือ่สําหรับการ 

PR หลากหลายขึ้น 

4. ปจจุบันม ีApp ฟรีในการสนับสนุนการทํางานหลากหลาย 

5. ไดรับงบประมาณเหลอืจายจากภาควชิา(เงนิแผนดนิ) 

6. มแีหลงสนับสนุนการแสวงหาเงนิรายไดจากภายนอก 

1. เทคโนโลยกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทํา

ใหบุคลากรขาดความเชียวชาญในการใชงาน 

2. ระเบยีบการเบกิจายเงนิของ มช. ยงัมคีวาม

ลาชา 

3. งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาการ

บริหารจัดการไมเพยีงพอ 

4. งบประมาณในการบริหารจดัการไมเพยีงพอ

ตอการพัฒนาใหสูสากลยิ่งขึ้นไป 
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ปจจัยภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค ภัยคุกคาม  ( T ) 

7. มทีุนพัฒนาบุคลากรจากหนวยงานภายนอก  

8. มีงบประมาณสนับสนุนจากคณะ มหาวิทยาลัย และแหลง

ทุนภายนอกมหาวทิยาลัยมากขึ้น 

9. มีเครือขาย MOU ดานโปรแกรมสนับสนุนการจัดทํา

งบประมาณ การเงนิ และโครงการ/กิจกรรม 

10. มเีครอืขาย MOU ดานประกันคุณภาพการศกึษา 

11. พ.ร.บ. ศกึษาแหงชาตกํิาหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมี

การประกันคุณภาพการศกึษา 

12. ไดรับการรับรองความถูกตองในการทํางานจากตรวจสอบ

ภายใน 

13. มหาวทิยาลยัสนับสนุนและมกีารจัดโครงการพัฒนา

บุคลากรในระดับมหาวทิยาลยั 

14. บุคลากรมีโอกาสไดรับการสนับสนุนใหฝกทักษะพัฒนา

วชิาชีพจากองคกรภายนอก 

15. ไดรับการอบรมทักษะวชิาชีพ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ

ทํางาน 

 

5. สกอ. กําหนดตัวช้ีวัดความสาํเร็จ ไมเหมาะ

กับคณะทางศลิปะ มช. 
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TOWS Matrix 

S-O  W-O 

กลยุทธเชงิรุกใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

1. พื้นที่การทํางาน/เทคโนโลยสีารสนเทศ S1-4, O1-4 

2. งบประมาณ S5-7, O5-9 

3. แผนกลยุทธ S8-14, O10-12 

4. แผนพัฒนาบุคลากร S15-22, O13-15 

กลยุทธ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการสือ่สารประชาสัมพันธ  

- พัฒนาแผนการบริหารงบประมาณใหมี

ประสทิธภิาพ  

- พัฒนาแผนกลยุทธตามแนวทางเกณฑคุณภาพ

การศกึษาเพื่อการดําเนนิการที่เปนเลศิตามแนวทาง 

CMU-EdPEx  

- สงเสริมบคุลากรใหไดรับการพัฒนาทักษะองค

ความรู  

กลยุทธเชงิแกไขเอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส 

1. ปจจัยสนับสนนุการทํางาน (พื้นที่,เทคโนโลย,ี 

วัสดุอุปกรณ,สวสัดกิาร) W1-16,O1-4 

2. งบประมาณพัฒนาระบบบริหาร W17-

32,O5-9 

3. บริหารอัตรากําลัง W33-46, 

4. การพัฒนาบุคลากร W47-63,O13-O15 

5. การนําองคกร W64-82,O10-12 

กลยุทธ 

- สงเสริมและพัฒนากระบวนการทํางานในเชิง

รุก  

- มุงแสวงหาเงนิรายไดจากแหลงทุนภายนอก  

- สงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาทักษะ

การทํางานและพัฒนาความสามารถใหตรง

กับงานที่รับผดิชอบ  

 
 

S-T W-T 

กลยุทธเชงิปองกัน ใชจุดแข็งหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

- การพัฒนาบุคลากร S1-3, T1 

- งบพัฒนาองคกร S5-7, T2-4 

- การบริหารองคกร S8-14, T5 

ใชกลยุทธเดยีวกันกับ SO และ WO 

กลยุทธเชงิรับ ลดจุดออนและหลกีเลี่ยงอุปสรรค 

- เทคโนโลย ีW1-4,T1 

- งบประมาณพัฒนาระบบบริหาร W17-T2-4 

- การพัฒนาตัวบงช้ี W79-82,T5 

ใชกลยุทธเดยีวกันกับ SO และ WO 
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