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สรุปแนวคิดในการบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประวัติ คณะสถาปตยกรรมศาสตรกอตั้งมาแลว 26 ป จาก พ.ศ.2538 ไดมีคณบดีมาแลว 4 ทาน

เปนคณะที่เริ่มจากการเปนคณะในกำกับบริหารงานแบบออกนอกระบบมากอน โดยกอรางสรางตัวดวยการกูเงินมา
สรางอาคารคณะปจจุบันและไดใชหนี้สินหมดในป พ.ศ.2555 ปจจุบันคณะฯ มีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร
(4 ตรี/2 โท/1 เอก และ 4 ไทย/3 นานาชาติ) มีบุคลากรประมาณ 101 คน มีนักศึกษารวมประมาณ 664 คน
ในป 2564 มีรายรับทุกแหลงรวมกันประมาณ 116 ลานบาท (เฉพาะเงินรายได 43 ลานบาท) ณ ธันวาคม 2564
คณะมีเงินสะสม เปนเงิน 58.7 ลานบาท เงินกองทุนสะสม 12.8 ลานบาท

แนวคิ ด ในการบริ ห ารส ว นงานสู  เ ป า หมาย จากการพิ จ ารณาข อ มู ล ข า งต น ร ว มกั บ สถานการณ ข อง

ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากสถานการณ COVID-19
ประกอบกั บ สภาวการณ ภ ายในคณะจากการเป ด
ดำเนินการมายี่สิบกวาปที่ทำใหเกิดแนวโนมความหนวง
ชาลงของระบบและพลังขับเคลื่อนองคกร คณบดีและ
คณะผูบริหารซึ่งสวนมากเปนคนรุนใหม (Gen X และ Y)
ได มี ห ลั กคิ ด ในการขั บ เคลื ่ อนความเปลี ่ ย นแปลงด ว ย
แผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสถานการณ ใชระบบการนำ
องคกรเชิงรุกที่มุงสรางเสริมศักยภาพและพลังเชิงบวก
แนวคิดใชหลักการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ (EdPEx)
เปนเครื่องมือในการบริหารตั้งแตเริ่มแรก บริหารจัดการบนฐานขอมูลและขอเท็จจริง (Management by facts)
พิจารณาปจจั ยนำเข าทั้งขอมูล ในอดีต ตลอดจนสถานการณป จจุบั น รวมทั้งความเสี่ ยงและโอกาสในอนาคต
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงเสียงจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน (Participation & VOC) และ
การพิจารณาแนวโนมของโลก (Global megatrend) รวมกับการพิจารณาแผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตร
คานิยมและวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัย (Alignment of strategic plans, values and cultures)
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วิ ส ั ยทั ศน ค านิ ยม วั ฒนธรรมองค กร และพั นธกิ จ จากแนวคิ ดและแนวทางที ่ กล าวแล ว

คณะผูบริหารไดกำหนดวิสัยทัศนจากอัตลักษณและจุดแข็งขององคกรที่มีความโดดเดน คือ ตอยอดลานนาสรางสรรค
ไปสูนวัตกรรมที่กาวหนาในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว สรางคานิยมองคกร คือ CHANGE (Creativity/High
technology/Active adaptation/New knowledge/Governance/Excellence) เปลี่ยนสูความสำเร็จประกอบด วย
คำสำคัญที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายในสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งภายใน
และภายนอก มีวัฒนธรรมองคกร คือ CARE (Cheer/Ability/Regenerate/Empathy) ใสใจดูแลเปนกลไกถวงดุลและ
ขับเคลื่อนความพึงพอใจและความผูกพัน
คณะไดกำหนดพันธกิจหลักสามดาน คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถปรับตัวสูสังคม
พลเมืองโลกได การวิจัยและสรางนวัตกรรมลานนาสรางสรรคตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริการวิชาการและ
วิชาชีพดานสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมแกชมุ ชนและสังคม โดยวางนโยบายและเปาหมายใหสอดคลอง และ
กำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด วิ ส ั ย ทั ศ น ค วามเป น เลิ ศ จากการเที ย บอั น ดั บ Times Higher Education ตั ว ชี ้ ว ั ด ตามกรอบ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (CMU OKRs) รวมถึงตัวชี้วัดของผลงานที่โดดเดนและสอดคลองกับวิสัยทัศน
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แผนยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวยยุทธศาสตรหาดาน ที่จัดวางเปนวงลอความสัมพันธมีความหมายถึง

การทำงานผสานกันเปนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนองคกรไปสูจุดหมาย ยุทธศาสตรที่ 1-3 เปนยุทธศาสตรพันธกิจที่ผสาน
เปาหมายเชิงรุกของวิสัยทัศนนวัตกรรมลานนาสรางสรรคตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในพลวัตความเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็ว ยุทธศาสตรที่ 4-5 เปนการสรางกลไกขับเคลื่อน ทั้งดานการสรางเสริมรายไดและการบริหารจัดการ
เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพที่รอบดาน ภายใตหายุทธหลัก ประกอบดวย 12 กลยุทธยอย และมี 18 ผลลัพธที่สำคัญ
ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนยุทธศาสตรหลัก (5-12-18) ที่ออกแบบนี้ใชสื่อสารรวมกันกับวิสัยทัศน คานิยม
พันธกิจ ในชองทางการสื่อสารทางตรง คือ การประชุมแบบเห็นหนาคาตา การประชุมออนไลนในวิถีปกติใหม
รวมถึงชองทาง social media ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่นาสนใจ โดยมุงสื่อสารการมุงสูเปาหมายความสำเร็จ
ด ว ยการนำองค กรที ่ เ ข มแข็ ง การกำหนดวิ ส ัย ทัศน เปาหมายที่ช ัดเจน การถายทอดทั่ว ถึงและกำกับ ติดตาม
ความกาวหนาที่ตอเนื่อง ใหเกิดการตระหนักรูและเกิดภาพที่จดจำไดแกผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมวงกวาง
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การรับตำแหนงการบริหารของคณบดีมีรอบการดำเนินงานที่อยูระหวางปงบประมาณ 2563 - 2565 ดังนี้
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565

23 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564 – 23 มกราคม 2565

2 เดือนเศษ
เต็มรอบปงบประมาณ
3 เดือนเศษ
การประเมินผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 2563 เปนชวงที่ผูบริหารรับตำแหนงไดเพียง
สองเดือน ตรงกับไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ 2563 การรับตำแหนงในชวงดังกลาวเปนวิกฤติสถานการณ
โควิด 19 ระลอกที่ 2 คณะผูบริหารไดเริ่มใชแผนยุทธศาสตร 63-67 ไปพรอมกับบริหารวิกฤติและการกำกับติดตาม
และประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 2563 ที่กำหนดไวโดยผูบริหารชุดกอนหนาเพื่อไมใหเกิดชองวาง
สูญญากาศของผลสัมฤทธิ์ในชวงปที่เปลี่ยนถายคณะบริหาร ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร 2563 ที่รับชวงตอจาก
ผูบริหารชุดกอนหนามีคาเฉลี่ยความสำเร็จรวมทุกแผน เทากับ 83.84% แบงเปน ดานการเรียนการสอน 90%
ดานวิจัย 62.5% ดานบริการวิชาการ 100% ดานพัฒนาความเปนสากล 66.7% ดานสงเสริมวิชาชีพ 100% ดังภาพ

การประเมินผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 2564 ทีมบริหารไดสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ

คานิยมและแผนยุทธศาสตร 2563-2567 โดยประกาศใชแผนยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร 12 กลยุทธยอย 18 ผลลัพธ
สำคัญ (OKRs) ภายในเดือนแรกของการรับตำแหนง โดยกำหนดและถายทอดเปาหมายและกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์
ของแผนโดยกรรมการบริหารทุกเดือน สื่อสารผลสำเร็จหรือไมสำเร็จของแผนในที่ประชุมบุคลากรทุกสามเดือน และ
นำเสนอกรรมการอำนวยการทุกหกเดือน

ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร 2564 มีคาเฉลี่ยของที่ประเมินตาม 18 OKRs คิดเปน 88% ประกอบดวย
ผลรายยุ ทธศาสตร ดั งนี้ ยุ ทธศาสตร ที ่ 1 Transform Learning 93% ยุทธศาสตรที่ 2 Research Excellence
81% ยุทธศาสตรที่ 3 Academic Services 88% ยุทธศาสตรที่ 4 Sustainable Income 81% ยุทธศาสตรที่ 5
Quality Management 97%
ผลสั มฤทธิ ์ ของแผนปฏิ บั ติ การ ประจำปงบประมาณ 2564 พบวามีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการคิดเปน 93.99% แยงเปนรายยุทธศาสตรดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 Transform Learning (10 ตัวชี้วัด)
100% ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 Research Excellence (10 ตั ว ชี ้ ว ั ด ) 87.50% ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 3 Academic Services
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(8 ตั ว ชี ้ ว ั ด ) 86.25% ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 4 Sustainable Income (6 ตั ว ชี ้ ว ั ด ) 100% ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 5 Quality
Management (9 ตัวชี้วัด) 96.20%
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
Transform learning
การเรียนการสอน
สถาปตยกรรม
สูความเปนเลิศ
(10 ตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตรที่ 2 :
Research
excellence
วิจัยและสราง
นวัตกรรม
สูความเปนเลิศ
(10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด
รอยละหลักสูตรที่ปรับปรุงใหกาวหนาโดดเดนตามวิสัยทัศน
หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรตอยอดจากเดิม
รอยละนศ.ตางชาติตอทั้งหมด
รอยละอาจารยตางชาติตอทั้งหมด
จำนวนรางวัลคณาจารย/นศ.ตอป
จำนวน New Learning Platform 21st century LL MOOC
จำนวนหลักสูตรอบรมภายนอกเพื่อเสริมทักษะอนาคต
จำนวนวิจัยการเรียนการสอน/นวัตกรรม
โครงการปรับปรุงพืน้ ที่การเรียนการสอน
โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจการนักศึกษา
งบวิจัยที่เพิ่มขึ้นตอป
จำนวนบทความนานาชาติ หรือ นวัตกรรม TRL1-3 (CMU OKR1)
จำนวนนวัตกรรม TRL4-7 (CMU OKR2)
จำนวน Startup/Spinoff หรือนวัตกรรม TRL8-9 (CMU OKR3)

ปงบประมาณ 2564
แผน
ผล
รอยละที่
สำเร็จ
60%
60%
100%
8
8.07
100%
8
8
100%
4
10
100%
5
8
100%
1
2
100%
1
3
100%
7
100%

BArch, BS, IDEA, JD
กำลังราง BS.Industrial Design
(ตามความเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย)
40 คนจากทั้งหมด 607 คน
อาจารยตางชาติ 4 คน จาก 50 คน
Inter 2, Thai 6
MOOC Inter 6 ไทย 1 LL 1

1
เพิ่ม 8 ลาน
19
19

100%
100%
100%
100%
100%

ครุภณ
ั ฑสโมสรนักศึกษา
ทุนวิจัย 2564=23MB เพิ่มขึ้น 8MB
ปรับเปาหมายตาม CMU PA 2564-2565
ปรับเปาหมายตาม CMU PA 2564-2565
ผลป 2563 ไดเกินเปาหมายแลว

1

50%

ขั้นออกแบบ

25%
100%

1
เพิ่ม 5 ลาน
12
5
3

โครงการปรับเปลี่ยนศูนยวิจัยตามวิสัยทัศน

1

โครงการจัดตั้ง Future Lab
จำนวนเครือขายวิจัยบูรณาการตามโจทยวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
SDGs

1
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เปาหมายบรรลุ
ในป 2563 แลว

3

หมายเหตุ

บัณฑิตพันธุใหม BIM/บานประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยี AR/VR/Parametric design
Smart room, EZy Studio, BArch studio 4,5, Inter
Studio 4, Land Studio2, Academic Office 1

ปรับศูนยวิจัยและบริการวิชาการเปนศูนย
นวัตกรรมลานนาสรางสรรค
ตั้งเปาหมายใหสำเร็จภายในปที่ 4 (2567)
สภาพแวดลอมสุขภาวะ/การออกแบบเพื่อ
ทุกคน/เรียนรูเมืองเชียงใหม

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณขับเคลื่อนผลงาน
กิจกรรมขับเคลื่อนผลงาน
Post Doc/Visiting Professor
รอยละการจัดการฐานขอมูลวิจัย
จำนวนกิจกรรมพัฒนานักวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 :
หนวยบริการวิชาการที่สรางคุณคาแกสังคม
Academic services หนวยบริการวิชาชีพบมเพาะทักษะบุคลากร/นศที่สรางรายได
บริการวิชาการรับใช
เครือขายชุมชนที่รับบริการ
สังคมอนุรักษและตอ
รายไดจากบริการออกแบบ
ยอดนวัตกรรมลานนา
อนุรักษอาคารเดิมใหคงสภาพ
สรางสรรค
Virtual museum/Innovation/รางวัลจากการบริการวิชาการ
(8 ตัวชี้วัด)
โครงการตอยอดลานนาสรางสรรคที่สรางชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
รอยละรายไดบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 :
รอยละรายไดตอปที่เพิ่มขึ้น
Sustainable income รอยละรายจายที่ลดลง (อาจารยพิเศษ สาธารณูปโภค วัสดุ)
สรางรายไดที่ยั่งยืน
รอยละเงินสะสมที่เพิ่มขึ้น
(6 ตัวชี้วัด)
เงินกองทุนที่เพิ่มขึ้น
รอยละแผนบริหารจัดการทรัพยากรอาคารที่แลวเสร็จ

ปงบประมาณ 2564
แผน
ผล
รอยละที่
สำเร็จ
200,000
250,000 100%
1
3
100%
1
1
100%
50
50
100%
2
2
100%
1
`2
100%
1
1
100%
1
3
100%
8
7.6
90%
1
1
100%
1
1
100%
2
2
100%
10%
0%
0%
100%
10%
11%
10%
20%
100%
10%
30%
100%

(49MBเปน53MB)

10%
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ผลักดันบทความ นวัตกรรมตาม CMU PA
Road to Scopus/Innovation/Book
ป1Dr.Ishihara/ป2Dr.Takagi, Dr.Adele
MIS/Power BI
อบรมวิจัย (รวมกับหลักสูตร PhD)
การออกแบบเพื่อผูสูงอายุ การจัดการภัยพิบัติ

ศูนยออกแบบ ใหคำปรึกษาทางสถาปตยกรรม
ชุมชนผูสูงอายุ โรงพยาบาลชุมชน Bam FEST

รวม 4 โครงการ
ปรับปรุงศูนยสถาปตยกรรมลานนา
Thailand Museum Award

เฟอรนิเจอรผูสูงอายุ ที่พักผูประสบภัย
รายไดไมเพิ่มขึ้นจากสถานการณโควิด
ลดคาเทอม20% ไมกระทบแผนรายไดมากนัก
บริหารจัดการรายจาย กำกับติดตามเงินยืม
หลังลงทุนเพิ่มดวยเงินรายสนับสนุนยุทธ จาก
มช และรายไดคณะกวาสิบลานบาท

14%

100% เงินกองทุนเพิ่มขึ้น 1.5MB

30%

100% ทุนยุทธ 2 ทำ FM Plan ระยะ 2 ป

30%

100% ลงทุน solar cell เพิ่มรวม 6 ลานบาท

(เดิม10MB)

(เพิ่มเปน11.4MB)

20%

25%

รอยละการประหยัดพลังงานจากพลังงานทดแทน/ลดคารบอน

(เพิ่มเปน 58MB)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 :
Quality
management
บริหารจัดการเชิงรุก
เพื่อคุณภาพรอบดาน
(9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด
รอยละจำนวนระบบงานที่พัฒนา/ปรับปรุง
รอยละบุคลากรใชทุนหรืองบพัฒนาตนเองตอป
ปรับปรุงพื้นที่ทำงาน เรียนรู กีฬา สันทนาการ เพื่อสุขภาวะ
จำนวนโครงการเพื่อสุขภาวะ
จำนวนโครงการอบรมตามแนวคิด Change
รอยละนวัตกรรมการจัดการที่สำเร็จ
KM/Best Practice
เปาหมาย EdPEx
The World University Rankings: Architecture
(Thailand/Asean/Asia)

ปงบประมาณ 2564
แผน
ผล
รอยละที่
สำเร็จ
50%
70-80% 100%
50%
50%
100%
1
6
100%
2
4
100%
4
4
100%
1 ระบบ
2 ระบบ
100%
2
2
100%
-

3/14/182
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200

3/12/175

100%
66%

หมายเหตุ
62 ระบบ/กระบวนการ
ชะลอตัวเนื่องจากโควิด
2 ออฟฟศ 2 สตูดิโอ 1 พื้นที่กีฬา 1 พื้นที่สีเขียว
ปใหม/Virtual run/market/All school meet
Data science, การผลิตสื่อแนวใหม, VR, AR
E-Arch CMU/QR payment (คาบริการ คาปรับ)

KM การเงิน บช พัสดุ จัดซื้อ / การจัดทำ
เอกสารราชการอยางมืออาชีพ
เปาหมาย EdPEx200 สัมฤทธิ์กอนกำหนด 1 ป
ในประเทศยังคงเดิม ปรับอันดับในตางประเทศ
Asean/Asia ดีขึ้น

ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องคำรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ง าน CMU-PA-OKR (2563-2564) หลั งรั บตำแหน ง

มหาวิทยาลัยไดกำหนดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของคณบดีและผูบริหาร มีระยะเวลา 3 ป (ปปฏิทิน 2563
- 2565) ซึ่งในป 2563 คณบดีมีเวลาในการทำใหบรรลุเปาหมายเพียง 5 เดือน สวนในป 2564 มีระยะเวลาเต็มรอบป
หลังรับคำรับรอง ผูบริหารไดสรางกลไกขับเคลื่อนในทันทีทั้งในเชิงรุก คือ มอบหมายผูรับผิดชอบในยุทธศาสตรที่ 2
และ 3 ซึ่งเกี่ยวเนื่องจาก CMU-PA จัดทำแผน OKR ถวนหนาใหคณาจารยเลือกที่จะทำเปาหมายที่ตนเองถนัดและสนใจ
(ภาพ OKR ถวนหนา) ทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามดังปรากฏในแผนที่แสดงไวแลว จัดกิจกรรม Coaching
ออกประกาศสนั บสนุ นค าตอบแทนการตี พิ มพ การแปล และนวั ตกรรม จัดระบบการส งรายงานนวั ตกรรมให เป น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนระบบการทำงานตามเปาหมายและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหสามารถ
ตีพิมพและสรางนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรม

Scopus/Innovation TRL1-3
100%

Innovation TRL4-7
100%

Innovation TRL8-9/Startup/IP
100%

ผลการประเมิน CMU OKR (2563-2565) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกำหนดเกณฑระดับดีมากที่ 80% ผลประเมิน
ของคณะฯ บรรลุเปาหมาย CMU-PA เกินระดับ 100% ทั้งในป 2563 (มีผลเทากับ 113.9%) และ 2564 (มีผลเทากับ
187.8%) ผลประเมิ นไปข างหน าในไตรมาสที ่ 1/2565 ซึ่งยังไม ครบกำหนดสงผลประเมิน แตจากการประมาณ
การผลงานที่สำเร็จ คาดวาจะมีผลงานเขามาตามเปาหมาย (ณ เดือนธันวาคม 2564 มีผลเทากับ 25% มีผลงาน
สะสม 2563 - 2565 (Q1only) เทากับ 82.75%)
-9-

สรุปผลการดำเนินงานหรือผลงานความกาวหนาโดยรวมที่มีความโดดเดน
ดานการเรียนการสอน ปรับหลักสูตรปจจุบันใหมีแนวคิดรวมตามวิสัยทัศนโดยรักษาอัตลักษณที่ชัดเจนของทุก
หลักสูตรไว และนวัตกรรมหลักสูตรใหม 2566 อีก 1 หลักสูตรตามที่ไดรับคำแนะนำจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตรหลังรับตำแหนง คือ Innovative Industrial Design รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร
และรวมสรางนวัตกรรมกับ STEP และใชโจทยการเรียนจากคณะในมหาวิทยาลัย (MED/CAMT/AGRI/AGRO/SCI)
ดานคณาจารย นักศึกษาและศิษยเกา บรรจุคณาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก (PhD/PhD candidate) ในป 2563 ได
ตามเปาหมาย (100%) และไดรับอัตราเพิ่ม 5 อัตรา ในเดือนตุลาคม 64 ณ ธันวาคม 2564 สามารถบรรจุอาจารย
คุณวุฒิปริญญาเอกรวม 2 อัตราและอยูระหวางรับสมัคร 3 อัตรา รวมถึงการเพิ่มอาจารยตางชาติทั้งประจำและ
visiting professor จาก 3 คนเปน 7 คน การพัฒนาคณาจารยมีผลใหคุณสมบัติโดยรวมของคณาจารยเพิ่ มขึ้น
ทั้งในเชิงคุณวุฒิการศึกษาและตำแหนงวิชาการ มีคณาจารยไดรับรางวัลและชื่อเสียงระดับชาติ 5 รายการ และ
นานาชาติ 3 คน นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติรวม 5 รางวัล ระดับนานาชาติรวม 5 รางวัล ศิษยเกาไดรับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติรวม 4 รางวัล
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ดานการวิจัยและนวัตกรรม คณะไดขับเคลื่อนทิศทางวิจัยภายใตยุทธศาสตรการวิจัยตามกรอบ SDGs 3, 7, 11, 13 และ
OKR ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผลักดันคณาจารยขอทุนวิจัยจากแหลงทุนมีผลใหทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 200% (จาก 15,000,000
บาท ในป 2563 เปน 23,000,000 บาท ในป 2564 มีคณาจารยทำวิจัยเพิ่มจาก 50% เปน 90%) การผลักดันการตีพิมพ
วารสารนานาชาติตามแคมเปญ OKR ถวนหนา มีผลใหการตีพิมพเพิ่มขึ้น 200% แมจำนวนการตีพิมพตอคนยังต่ำ (25%)
ของคณาจารยมีผลงานตีพิมพนานาชาติ แตนับวามีแนวโนมดีขึ้น นับจากเดิมมีบุคลากรตีพิมพเพียงไมกี่คน นับไดวา
เปนการวางรากฐานอนาคตในการทำวิจัยใหตอบโจทยสำคัญและยกระดับการเผยแพรไปในวงกวางและเทียบมาตรฐานสากล
การผลักดันสูองคกรสรางสรรคดานนวัตกรรมที่กาวหนามีผลใหคณาจารยสรางนวัตกรรมจากเดิมที่แทบไมมีเลย เพิ่มเปน
มี ผลงาน 20 นวั ตกรรมในป แรก เป นสั ดส วนคณาจารย ทำนวั ตกรรมต อคณาจารย ท ั ้ งหมดเท ากั บ 50% และคาดว า
จะขับเคลื่อนไปสูองคกรนวัตกรรมและการพัฒนาวิจัยและผูประกอบการบนฐานนวัตกรรมตอไป
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ดานบริการวิชาการ สรางคุณคาแกสังคม และตอยอดลานนาสรางสรรค มีผลงานที่โดดเดนตามโจทยวิสัยทัศน
นวัตกรรมลานนาสรางสรรคของคณะและมหาวิทยาลัย อาทิ ตอยอดแสงหลวงดวยนวัตกรรมแสงที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศและอาเซียน การอนุรักษสถาปตยกรรมที่ศูน ยสถาปต ยกรรมลานนาดวยงบประมาณแผ น ดิ น
การขั บ เคลื ่ อนรางวั ล ศู น ย ส ถาป ตยกรรมล า นนา Thailand Museum Awards สี่ป ติดตอกัน การอนุร ักษงาน
ชางไมสลาลานนาและอบรมถายทอดสลารุนใหม งานถายทอดเทคโนโลยีความรูนวัตกรรมไมไผอัดสูวิสาหกิจ
ชุมชน ผานความรวมมือสภาอุตสาหกรรมและความรวมมือกับผูประกอบการเฟอรนิเจอร ตลอดจนการทำ MOU
รวมกับ TCEB เพื่อสราง International Bamboo Festival ที่ไดรับรางวัลระดับอาเซียน การทำ MOU รวมกับ
องค กรที ่ มี โ ครงการอนาคตตามวิ ส ั ย ทั ศน และตอบโจทย Global trend อาทิ CPAC BIM, CEA, Teisei, TTB,
องคกรบริหารจัดการกาซเรือนกระจก กระทรวงพลังงาน

ดานการแสวงหารายได ลดตนทุน เพิ่มเงินออม เนนการบริหารเพื่อเพิ่มรายได ลดตนทุนสิ้นเปลืองที่ไมจำเปนและ
ปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย และจัดการเงินสะสมเพื่อสรางเสริมสุขภาวะและเปลี่ยนแปลงองคกร
เชิงบวก มีผลเปนรูปธรรมในปงบประมาณ 2564 แมมีการลดคาธรรมเนียม แตดวยการสนับสนุนสวนหนึ่งจาก
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณภาครัฐ และการเพิ่มรายไดจากหลักสูตรที่มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขอทุน
ยุทธศาสตร มช. เพื่อพัฒนาคณะไปพรอมกับการตอบโจทยยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การแสวงหารายไดจาก
บริการวิชาชีพ การลดรายจายประจำดวยนวัตกรรมพลังงานทดแทน การลดรายจายคาจางอาจารยพิเศษจาก
การบรรจุอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกไดตามแผน ทำใหมีปงบประมาณ 2564 มีรายรับสุทธิหลังหักคาใชจายคิด
เปน 24% สู งกว า เป า หมายที ่ คาดการณ ไวส องเทา และคณะมีแผนที่จ ะเสริมสรางรายไดที่ย ั่งยืน ตอไปดว ย
การพัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกระบบ เชน ออนไลนและการศึกษาตลอดชีวิต
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ดานการบริหารจัดการ ใชแนวคิดบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมุงเปาหมาย คณะใชกลไกการบริหารสู
ความเปนเลิศ การสื่อสารของผูนำและทีมบริหารที่มีพลังและสรางสรรค ใชทีมประชาสัมพันธที่ทำงานเปนเครือขาย
กั บ งานตามพั น ธกิ จ คณะและมหาวิ ท ยาลั ย การเสริ ม สรา งพลั ง บวกดว ยค า นิ ย มองค ก ร CHANGE และสราง
ความผูกพันดวยแนวคิด CARE ทำใหมีผลสำเร็จไดรับรางวัล EdPEx200 จากการสงรอบแรกในระยะเวลาไมถึง
หนึ่งป และไดพัฒนาระบบรับฟงเสียงลูกคาที่เพิ่มความผูกพันในทุกกลุม มีผลใหการประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันอยูในระดับดีมาก มีผลการรับรูการนำองคกรและเขาใจในการบริหารระดับดีมาก และมีนโยบาย
ขับเคลื่อนระบบความผูกพันผานสวัสดิการถวนหนา อาทิ สวัสดิการตามความตองการ (Customized benefits)
ที่เลือกตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและดูแลกอนเจ็บปวย รวมถึงทุนศึกษาตอของสองกลุมบุคลากร
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การพั ฒ นาองค ก รแห ง การเรี ย นรู ม ี ผ ลของการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ผ า นระบบการพั ฒ นา
Competency & Skills ที ่ จ ู ง ใจ ทั ้ ง เชิ ง การสนั บ สนุ น ทุ น พั ฒ นาตนเองและค า ตอบแทนเมื ่ อ ทำผลงานสำเร็ จ
การแตงตั้งหัวหนางานและพัฒนาที มด วย OKR การสรางนวัตกรรม จัดการความรูสูปฏิบัติการที่เปน เลิ ศ
(KM to Best Practices) การพัฒนาสภาพแวดลอมที่สำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนสำนักงานคณะสูความทันสมัยให
งานพันธกิจหลักคือ การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ การเงิน การคลัง พัสดุ บุคลากร และแผน ที่มีลูกคา
มาติดตอจำนวนมากไดเปนระบบรวมศูนย เขาถึงไดงาย แบบ One Stop Service มีความพรอมบริการ และ
ทุกสวนงานมีแผนพัฒนาระบบงาน 100% และตอยอดไปสู Smart office เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและใชขอมูล
เปนฐานบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนสตูดิโอปฏิบัติการออกแบบใหเปนสตูดิโอที่นาอยู นาเรียน นาทำงาน
ลดความเครียดและสรางสุขภาวะ การของบประมาณยุทธศาสตร มช ทำสตูดิโอปลอดฝุนและลดความรอนเขา
อาคารเพื่อสุขภาวะและประหยัดพลังงานดวยนวัตกรรม Air purifier ของ ERDI มช. การติดตั้งแผงโซลารเซลส
จากงบประมาณแผนดินและงบยุทธศาสตร มช.ทำใหคาพลังงานทดแทนของอาคารคณะอยูในระดับที่เหมาะสม
ตามเกณฑ ZERO CARBON การพัฒนาระบบงานอัตโนมัติ E-ARCH CMU ซึ่งตอยอดมาจาก E-Humanities ของ
คณะมนุ ษ ยศาสตร และการขอเป ด ใช ร ะบบ CMU POWER BI นอกจากนี ้ ค ณะยั ง ร ว มมื อ กั บ TTB ธนาคาร
ทหารไทย-ธนชาติ ทำ 3D Scan ทั้งอาคารเพื่อจัดทำ BIM (Building Information modelling) ที่พรอมต อยอด
ไปสู ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอาคาร (Facility management) เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ไปสู  ก ารเตรี ย ม
ความพรอมสูการประเมินอาคารดวยแนวคิด ZERO CARBON Building ซึ่งเปนเปาหมายชาติและนานาชาติ
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กุ ญแจความสำเร็ จ ขององค กร คื อ การทำงานเปน ทีม รับ ฟงเสีย งผูมีสวนไดสวนเสีย มุงสงตอคุณคาที่เกิน
ความคาดหวัง สื่อสารที่ทันสมัย ใสใจ รวมถึงการมีระบบแผนเชิงบูรณาการ ทั้งแผนยุทธศาสตรที่ใชหลักการบริหาร
สูความเปนเลิศเปนแนวทางตั้งแตตน มีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบธรรมาภิบาลองคกร และตรวจสอบภายใน
ที่เชื่อมโยงรอยเรียงกับแผนยุทธศาสตรหลัก และมีแผนงบประมาณที่สอดคลองเกื้อหนุนใหแผนยุทธศาสตรเปนไปได
เมื่อผนวกรวมกับคานิยม CHANGE และ วัฒนธรรมองคกร CARE ทำใหการทำงานราบรื่นและมีผลตอบรับ ที ่ดี
ความเปนระบบ มองการณไกลและกำหนดทิศทางที่ชัดเจนทำใหสามารถสืบสานอดีตสูปจจุบันและมุงสูอนาคตได
อยางมั่นคงและยั่งยืน
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ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงาน
1. Future Lab สรางการรวมมือทั้งดานการวิจยั การวิจัยดานวัสดุหรือ เริ่มหาทุนวิจัยไดตามที่คาดหวังและเริ่ม
การแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานหรือบริษัท
วางแผนออกแบบเพื่อบรรจุไวในคำขอ
งบประมาณ 2567 ตามแผน
2. หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
รางหลักสูตรรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรและ
คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย สงคำของบลงทุน
และปรับปรุงหองปฏิบัติการรองรับแลว มีแผน
เปดปการศึกษา 2566
3. แนวโนมใหญของโลก (Global Megatrends)
ดำเนินการแลว
3.1 การออกแบบที่อยูอาศัยรูปแบบลานนาโดยเปนมิตรกับผูอยูอาศัย ดำเนินการแลวภายใตศูนย ARCH CMU
โดยเฉพาะกับผูสูงอายุ
Universal design
3.2 ที่อยูอาศัยชนชั้นกลาง จำนวนประชากรซึ่งเปนชนชัน้ กลางที่มีมาก วางแผนดำเนินการในปงบประมาณ 2565-66
ขึ้น โดยโจทยคือ ชนชั้นกลางในชวงอนาคต 4-5 ปขา งหนา
ดวยการประกวดแบบ วิจยั และบริการวิชาการ
จะนิยมการอยูอาศัยในลักษณะใด
3.3 การออกแบบลานนาสำหรับรองรับการขยายตัวของเมืองในยุค
ดำเนินการแลวผานรายวิชาออกแบบและ
New Normal
โครงการวิจัย
3.4 การออกแบบที่อยูอาศัยปลอดภัยจากภัยตางๆ
ดำเนินการแลวผานการประกวดแบบและวิจัย
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ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
3.5 แนวทางการออกแบบในลักษณะเรียบงาย (Minimalist)
4. การสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
5. การเสริมความรูใหแกผูเรียนในดานเทคโนโลยีในการออกแบบ
กอสรางอาคาร รวมไปถึงวัสดุขนั้ สูง ซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. หองเรียนแบบ studio ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนไปสู
รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
7. หลักสูตรในลักษณะของแบบเรียนออนไลนเกี่ยวกับสถาปตยกรรม
ลานนา
8. แนวคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพตนทุน (Cost Optimization)

9. สลาพื้นเมือง จัดใหมีหลักสูตรหรือการอบรม
10. การออกแบบบานใหเหมาะสมกับภูมิประเทศและมีสุขอนามัยใน
การอยูอาศัย

ผลการดำเนินงาน
วางแผนดำเนินการในปงบประมาณ 2565-66
ดวยการประกวดแบบ วิจยั และบริการวิชาการ
ดำเนินการสนับสนุนครบ 100% แลว
ดำเนินการแลวทั้งหลักสูตร รายวิชา
การฝกอบรม การวิจัย ตอเนื่องเปนปที่ 4
ดำเนินการแลว 50% ของหองเรียนทั้งหมด
และจะดำเนินการใหครบ 100% ใน
ปงบประมาณ 2565
ดำเนินการแลว มี MOOC และ GE Lifelong
learning
กำลังดำเนินการในระดับอาคาร (FM &
circular energy) ระบบงาน (Smart work
system) สามารถลดตนทุนไปได 10-25%
ดำเนินการแลวตอเนื่องเปนปที่ 2
ดำเนินการแลวอยางตอเนื่องในการเรียน
การสอน งานวิจัย บริการวิชาการ

ผลการดำเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย (ถามี)
ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย
กรรมการการใชที่ดิน
กรรมการกลั่นกรองตอเวลาราชการ
กรรมการพิจารณาตำแหนงวิชาการ
กรรมการสวัสดิการ

ผลการดำเนินงาน
เขารวมใหความเห็นและชี้แนะครบถวนทุกครั้ง
เขารวมใหความเห็นและชี้แนะครบถวนทุกครั้ง
เขารวมใหความเห็นและชี้แนะครบถวนทุกครั้ง
เขารวมใหความเห็นและชี้แนะครบถวนทุกครั้ง

ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผานมา
แมมปี ญหาจากวิกฤติทตี่ อเนื่อง ทำใหการบริหารจัดการตองปรับแผนตลอดเวลา แตนับวาไดเปน
การสรางโอกาสใหมจากความทาทายที่อาจทำไดในภาวะปกติ

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุน

1.1 การสนั บ สนุ น งบลงทุ น สร า ง FUTURE LAB ตามยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 (ประมาณ 30 ล า นบาท
ปงบประมาณ 2567) และอาคารลานนาสรางสรรค ศูนยสถาปตยกรรมลานนา ตามยุทธศาสตรที่ 3
(ประมาณ 10 ล านบาท ในป งบประมาณ 2567) ซึ่งเปนการลงทุนที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยแผน 13 BCG model ดวย
1.2 การจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดขอไปแลวรวม 4 อัตรา แตยังไมไดรับเพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตรลานนาสรางสรรค นวัตกรรมและสตารทอัพ รวมถึงผลักดัน HR Transformation
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งานบุคคลและอัตรากำลังเพื่อสนับสนุน ตามคานิยมและวัฒนธรรม CHANGE & CARE เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหเต็มที่
1.3 การจัดสรรอัตราบุคลากร ประเภท นักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนวิจัยขั้นแนวหนา Frontier Research
ที่มีการตีพิมพนานาชาติและนวัตกรรม รวมถึงผลักดันผลงานและอันดับในโจทยที่สำคัญและ
ทาทายอนาคต Global mega trends
1.4 การพิจารณาเพิ่มอัตราคาจางบุคลากรตางชาติในสายวิชาชีพเพื่อผลักดันใหมีคณาจารยในสาย
วิ ช าชี พสถาปตยกรรมที ่มี คุณภาพ มีป ระสบการณการทำงานไดมารวมเปน อาจารยผู สอนใน
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
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