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ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ประจ าปีการศึกษา 2558สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 ถึง 
31 กรกฎาคม 2559) ที่ผ่านมาในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในครั้งนี้ จะเป็นการรายงานโดย
ภาพรวมและในบางองค์ประกอบ ซึ่งได้ด าเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดไว้ จ านวน 6 องค์ประกอบ มีดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ทั้งนี้จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานทุกๆ ด้านของ
การศึกษา ไดบ้รรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป 

 

 

             
      

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559  
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ 3.31 คะแนน อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ดังตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

2,266 
4.50 4.50 

504 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

85 
24-1 

95.83 4.79 
26-1-1 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.29/2 = 4.64 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 2 2.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์    10/ 3 = 3.33 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12 

0 
0 0 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

36 
4 

80.00 5 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20 

5.0 
100 5 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  8.33/3 = 2.78 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

9 จาก 10 
ข้อ 

8 
8 จาก 10 ข้อ 3.50 

10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  12.5/4 = 3.125 ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 41.12/ 13 3.16 ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที1่ 
ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร25500081105652 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.กรธนา  กองสุข * 1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ สภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 2. ผศ.สืบพงศ์  เผ่าไทย * 1/59 เห็นชอบ  
3. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร * 3. ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา * เมื่อ 13 ม.ค. 59 
4. ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 4. ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล  
5. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว 5. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว  

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อในตารางนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 1.1.1 และ 4.2 
 
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58 จาก รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร เปลี่ยนเป็น อ.ชานนท์ ไกรรส และ ผศ.
ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล เปลี่ยนเป็น ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58 จาก อ.ชานนท์ ไกรรส เปลี่ยนเป็น ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย และ ผศ.กรธนา  
กองสุข เปลี่ยนเป็น ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล  
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

1. ผศ.สยุมพร   กาษรสุวรรณ 
2. ผศ.สืบพงศ์   เผ่าไทย 
3. ผศ.วรรณณา   ธิธรรมมา 
4. ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 
5. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว 
6. ผศ.ศุภกา   ปาลเปรม 
7. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร 
8. ผศ.กรธนา  กองสุข 
9. อาจารย์สิทธิโชค ชัยวรรณ 
10. อาจารย์ชานนท์ ไกรรส 
 

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. Mr. Lee Sung Woong 
2. ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น 
3. นายพงศ์พรรษ พจนะสวนีย์ 
4. นายนันทรัตน์ แก้วรัตนอัมพร 
5. นายประทีป จันทราภิรมย์ 
6. นายพีระนัฐ โบกกรณี 
7. นายพงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตาม

จ านวนที่ก าหนดไว้ 5 คน ตามเกณฑ์ 
ตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณวฒุิและต าแหน่ง
วิชาการ ดังนี ้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน 
  - ระดับอาจารย์ 1 คน  
คุณวุฒิการศึกษา  
  - ระดับปริญญาโท 5 คน  

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตารางที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน  ตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 
 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม(ถ้ามี) 

 ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์    ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
 

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

 
ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ถึงก าหนดปรับปรุงหลักสูตรตามรอบฯ 
ในปี พ.ศ.2559 แล้ว (คร้ังล่าสุด พ.ศ.
2555) อยู่ระหว่างด าเนินการการ
ประเมินผลของบัณฑิตและร่างหลักสูตร
ปรับปรุง 

ตารางที่ 1.1-10 

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาท่ีตรงและสัมพันธ์ทั้งหมด และมี
ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 4 คน 

 
 

โอกาสในการพัฒนา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ในระหว่างการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2559 ระดับรอง

ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คือ ผศ.ประดิพัทธุ์ และก าลังอยู่ในระหว่างเตรียมขอต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
คือ ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ และ อ.ธาตรี เมืองแก้ว 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ตกค้าง 

2558 29 30 20 25 2 

2557 30 20 25 27 2 

2556 20 25 27 25 1 

2555 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ) 25 26 25 23 - 

2554 27 25 23 27 3 

หมายเหตุ  1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
  2) จ านวนในช่องสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
 จ านวนรับนักศึกษา ทีม่ีจ านวนเกินจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามนโยบายการรับนักศึกษาของคณะ จึง
ท าให้เกิดปัญหาในการใช้สถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - 
2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 25 25 25 - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 20 20 - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 
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2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 30 - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - 
(รับใหม่ 29 คน) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา   - ไม่มี - 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีรุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

2,266 17 4.50 

โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา 

2557  

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 335 3 4.65 

 (2) ด้านความรู ้ 325 3 4.51 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 324 3 4.50 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 322 3 4.47 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 524 5 4.37 

 (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 436 4 4.54 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 28  

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

26 
 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

92.86 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ค่าเฉลี่ย 4.41  เกณฑ์ประเมิน  : 4.41  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.50  เกณฑ์ประเมิน  : 4.50  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย 4.25  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2557(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี) วันที่ส ารวจ 16 ธ.ค.58 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 28 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 26 92.86 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

17 65.38 

- ตรงสาขาที่เรียน 15 57.69  
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 9 31.62  

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 7 26.92  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

1 3.85  

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 1 3.85  
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - -  
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - -  
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

24 95.83  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 95.83  เกณฑ์ประเมิน  :  4.79 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 87.50  เกณฑ์ประเมิน  :  4.375 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.20 4.50 4.50 
2.2 ร้อยละ 85 95.83 4.79 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.29/2  = 4.64 คะแนน 

ระดับคุณภาพ: ดีมาก 
 



15 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

มีจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 95.83% 
 

โอกาสในการพัฒนา 
น าผลการประเมินความพึงพอใจของการศึกษาในหลักสูตรของบัณฑิตและประเมินผลความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

กลไกการรับนักศึกษา 
หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ 

ตรวจสนามสอบ และสอบสัมภาษณ์ โดยในปี 2558
หลักสูตรได้น าข้อมูลจากปีการศึกษา 2556และ 2557
มาปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา เนื่องจากพบปัญหาผู้เข้า
สอบสละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัวเมื่อประกาศรายชื่อผู้สอบ
ผ่านข้อเขียน จึงแบ่งวิธีการรับเป็น 2 ส่วนคือ 

1. รับโดยวิธีการสอบรับตรง โดยมีการสอบวิชาความ

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
- ประกาศการ
รับสมคัร  
- ประกาศผูผ้่าน
การสอบ
คัดเลือก 
-มคอ.7 ปี2557 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ถนัดทางมัณฑนศิลป์ และวิชาความถนัดทางเครื่อง
เคลือบดินเผา เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การวัดผลเพ่ือ
คัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อม และความมุ่งม่ันที่จะ
เรียนได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2. รับโดยการสอบคัดเลือกโควตาพิเศษให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และภูมิภาคต่างๆ 
ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคกลาง จากจ านวนรับทั้งหมด10 คนเพ่ือเป็นการผลิต
และกระจายบัณฑิตสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 

การปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี
2556-2559 ช่วยให้ภาควิชาฯ ได้นักศึกษาที่มีความ
สนใจเฉพาะทาง แต่ปัญหาที่พบในการรับนักศึกษา ปี
พ.ศ.2558-2559 คือ ไม่ได้นักศึกษาตรงตามจ านวนรับ 
เนื่องจากมีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน ท าให้การ
ประกาศคะแนนผลการสอบรับตรงล่าช้า วิธีการแก้ไขคือ 
ประกาศรับนักศึกษา รอบที่ 2 โดยไม่ใช้คะแนนเดิม 

ผลการด าเนินงาน 
    - มีนักศึกษาท่ีมีความสนใจทางด้านศิลปะ ผ่านการ
คัดเลือกในระบบสอบรับตรง จ านวน 20 คน การจัด
สอบในระบบนี้มีความสะดวก รวดเร็ว 

- มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกในระบบโควตาพิเศษ
จ านวน 10 คน 

- ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่ม 
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ 
รวมไปถึงพ้ืนฐานของครอบครัวเพ่ือให้เข้าใจลักษณะของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนและ
ผลักดันให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
รวมไปถึงสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน แนะน า
พ้ืนฐานการด ารงชีวิตตลอดระยะเวลา 4 ปี เปิดโอกาส
ให้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งแนะน าศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จและมีชื่อเสียงเพ่ือกระตุ้นภาวะการพร้อม
เรียนรู้ในขั้นต่อไป 

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
ภาควิชาฯได้จัดประชุมหารือคุณสมบัติของนักศึกษา

ที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 

ได้ก าหนดแนวทางในการรับนักศึกษาที่พึงประสงค์ 

 กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา - เอกสารการ



17 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรไดน้ าผลจากปี 2557มาปรับปรุงโดยให้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารว่มการปฐมนิเทศทั้งคณะฯ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา เพ่ือแนะน าแนวทางการศึกษาตาม
แผนกระจายการเรียนรู้ของหลักสูตร และการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ตามสาขาวิชา การประชุมผู้ปกครองเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการสนับสนุน ชี้แจงถึงวิธีการดูแล
นักศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม การขอทุนการศึกษา
ของคณะและมหาวิทยาลัย เงินทุนการกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา และสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามถึงข้อสงสัย และสามารถ
วางแผนด้านการเงินให้การศึกษาของบุตรหลานด าเนิน
ไปด้วยความราบรื่น 

- มีการจัดกจิกรรมอาร์ตแคมป์ เพื่อแนะแนวการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ให้กับ
นักเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศครบ 
- ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบดินเผา

ให้กับบุคคลภายนอก 
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

- ได้ผลการประเมินในกิจกรรมฯ ต่างๆ ข้างต้น 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

- ผลที่ได้จากการประเมินท าให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
รู้จักสาขาวิชามากขึ้น 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
- เอกสารการ
ประชุม
ผู้ปกครองของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 
- ผลการ
ประเมิน
โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
-ผลการประเมิน
โครงการอาร์ต 
แคมป ์

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย 
กลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

- แผนงาน
ประจ าปีของ
ภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าทุกชั้น
ปีคอยควบคุมดูและให้ค าปรึกษาจนนักศึกษาจบ
การศึกษา 

- มีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาท่ีคอยให้ค าปรึกษา
ควบคุม และแนะน าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ โดยทุกกิจกรรมและทุกโครงการที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

- ภาควิชาฯมีการวางแผนปฎิบัติงานอย่างเป็น
รปูธรรมของ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งทุกโครงการมีการเขียนโครงการตาม
หลักเกณฑ์ตามแต่ประเภทของโครงการ มีการวัดผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาท าการปรับปรุงพร้อมทั้ง
เพ่ิมหรือลดงบประมาณให้มีความเหมาะสมในปีต่อไป
เช่น มีโครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาของ
สาขาวิชา, โครงการขนม ของขวัญ และดนตรี, โครงการ
เครื่องปั้นดินเผาสี่สถาบัน, โครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษาได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
- นักศึกษามีการท ากิจกรรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันทั้งในและนอกสถาบัน 
การประเมินกระบวนการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีข้อมูลและรับทราบ
สถานภาพของนักศึกษา ทราบถึงผลการเรียนตลอด
หลักสูตร  

- มีการประเมินผลโครงการทุกโครงการจากรายงาน
ผลการประเมินโครงการ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา 
- ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย 

- โครงการที่
ได้รับการอนุมัต ิ
- ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษาทาง
วิชาการ 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การด าเนินงานภายหลังผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วม
สัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 ณ รร.รอยัลริ

- เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมโครงการ
สัมมนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เวอร์ จัดโดยกองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร 

ภาควิชาฯ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
การปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์และความรู้ทางวิชาการ
ระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่มี MOU คือ 
มหาวิทยาลัย NamSeoul และมหาวิทยาลัย 
Seoultech ซ่ึงด าเนนิการมาต้ังแต่ป ี2557 - 2558 โดย
ต่อสัญญา MOU เป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี ้โครงการได้
ด าเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณาจารย์ได้น านักศึกษาเดินทางไป แลกเปลี่ยนความรู้ 
สัมมนาวิชาการ สัมมนาเชิงปฎิบัติการผลงานสร้างสรรค์ 
ร่วมถึงเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของ
ประเทศเกาหลีใต้ที่มีประวัติความเป็นมาทางเครื่อง
เคลือบดินเผามาอย่างยาวนาน ซึ่งในการเดินทาง เพ่ือให้
ได้ประโยชน์อย่างที่สุด จึงได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้ง
มหาวิทยาลัยที่มี MOU รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่
มิได้มีความร่วมมือทางการศึกษา เพ่ือหาความเชื่อมโยง
ด้านการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
และมีสถานะใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นพันธมิตรด้านศิลปะ
และการออกแบบ 

เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
-โครงการ
แลกเปลีย่น
นักศึกษาในการ
ปฏิบัติผลงาน
สร้างสรรค์และ
ความรู้ทาง
วิชาการระหว่าง
ประเทศกับ
มหาวิทยาลยัที่มี 
MOU ที่ได้รับ
อนุมัต ิ

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- อัตราการคงอยู่   
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2558 จ านวน 1 คน ลาออกเพ่ือ

ไปศึกษาต่อในสถาบันอ่ืน  

 

 - การส าเร็จการศึกษา  
ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2558 

(หลักสูตรปรับปรุง) 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

นักศึกษามีข้อร้องเรียนเรื่องทางกายภาพให้ปรับปรุง
หลังคาระหว่างทางเดินของตึกมัณฑนศิลป์ 1 และ 4 

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯครั้งท่ี 
1-2/2559 
-ค่าเฉลี่ยความ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
และติดตั้งผ้าม่านในห้องเรียนเพ่ือกั้นแสงรบกวน ภาค
วิชาฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลังคาทางเดินแล้วเสร็จ ใน
เดือนเมษายน 2559 และติดตั้งผ้าม่านแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2559 

นโยบายของภาควิชาฯ คณาจารย์ได้ส ารวจ ติดตาม
เพ่ือปรับปรุงด้านกายภาพตามงบประมาณอย่าง
เหมาะสม โดยมีการตั้งคณะกรรมการด้านกายภาพ 
ระดับภาควิชาฯ ซึ่งเริ่มมีการก าหนดโครงการด้าน
กายภาพในแผนปฎิบัติงานของภาควิชาฯ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน เช่น การจัดโครงการ 5
ส. ในทุกๆ ปีการศึกษา 

พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
4.07 (ปีท่ีแล้ว 
3.31) 
- โครงการ 5 ส.  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9/ 3  =  3.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้จ านวน 29 คน จากจ านวนรับที่ตั้งเป้าไว้ 30 คน โดยมีสัดส่วนการสอบ
รับตรงผู้สมัครสอบ 23 คน รับ 1 คน (จากผู้สมัครสอบแข่งขัน จ านวน 579 คน) 

2. นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่ท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมพูนประสบการณ์
นอกเหนือการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
โอกาสในการพัฒนา 

สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
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หมวดที ่4 
 อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ภาควิชามีการประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจากปี 2557 รศ.ประเสริฐ พิชยะ
สุนทร (เกษียณอายุราชการ), ผศ.กรธนา กองสุข  
(ท าผลงานวิชาการ) โดยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทดแทนคือ ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.
วรรณณา ธิธรรมมา 
    เนื่องจากภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการ ภาควิชาฯ ได้ท าการเสนอขออัตราต าแหน่ง
อาจารย์ใหม่เพ่ิม 2 ต าแหน่ง (อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ) และจะด าเนินการประกาศรับสมัครตาม
ขั้นตอนผ่านมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด และคณะฯ จัดสอบใน
ภาคทฤษฎี ปฎิบัติ และสัมภาษณ์โดยการน าเสนอ
ผลงานส่วนบุคคล เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 

ผลการด าเนินงาน 
เปลี่ยนกรรมการประจ าหลักสูตรจาก รศ.ประเสริฐ 

,ผศ.กรธนา เป็น ผศ.สืบพงษ์, ผศ.วรรณณา  
การขออาจารย์ใหม่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 
    มีการประเมินคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยการตรวจสอบคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญจาก
คุณวุฒิการศึกษา ผลงานวิชาการ และประสบการณ์
ในการท างาน 
    การรับอาจารย์ใหม่ ภาควิชาฯ ได้มีการประชุม
หารือ คุณสมบัติอาจารย์ใหม่เพ่ือยื่นขออัตรา  
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ 
    ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

ตารางที่ 1.1-2 
-รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 2/2558 
 

 - การบริหารอาจารย์ 
กลไกการบริหารอาจารย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมมอบหมาย
ภาระงานตามแผนปฎิบัติงานภาควิชา และมอบหมาย

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯครั้งท่ี 
2/2558 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน 
มีการจัดประชุมการจัดท ามคอ.3 มคอ.5 และมีการ
รายงานผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ปรับปรุงการ
สอนในแต่ละรายวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
    อาจารย์ทุกท่านมีภาระงานประจ าและได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ได้มคอ.3 มคอ.5 ผลสรุปการทวนสอบทุกรายวิชา 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
    มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์ 
    ได้รับข้อมูลและทราบปัญหาเพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการ หารือภายในที่ประชุมภาควิชาในปีถัดไป 

- ตารางสอน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการทวน
สอบ 

 -การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติเพ่ือใช้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการโดยให้ทุนในการสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรรายละ 10,000 ต่อปี 

1. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
-ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ไปแสดงและน าเสนอ
ผลงานเครื่องปั้นดินเผา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 
- ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากร น าเสนอผลงาน ณ 
ประเทศมาเลเซีย 

3. อ.ชานนท์  ไกรรส 
- ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 
- ทุนสนับสนุนคณาจารย์เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาและการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์  
เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ม.นัมโซล  
ประเทศเกาหลีใต้ 

4. ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงกุล 

-สูจิบัตร, 
หนังสือเชิญ, 
เมล์ตอบรับ 
- รายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ
น าเสนอผลงาน 
ณ ประเทศ
มาเลเซีย 
- หนังสืออนุมัติ
การลาศึกษาต่อ 
-รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
นิทรรศการ 
“ทัศนะแห่งจิต” 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- ทุนสนับสนุนคณาจารย์เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาและการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เพื่อไป
น าเสนอผลงาน ในงาน Malaysia-Thailand Art 
Exchange :MATRAX 2015 ณ Faculty of Art 
and Design, Universiti 
Teknologi MARA, Shah Alam,Malaysia  

5. อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว 
-ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เพ่ือไปแสดง
และน าเสนอผลงานเครื่องปั้นดินเผา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

6. ผศ.กรธนากองสุข 
- ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ และ
ภาควิชาฯเพ่ือจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ “ทัศนะแห่ง
จิต” ระหว่างวันที่ 19 - 28 มีนาคม 2558 ณ หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 

7. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ 
- ทุนสนับสนุนคณาจารย์เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาและการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
0 x 100/ 5 = 0 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4 x 100/ 5 = 80.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
(0 + 5.00) x 100/ 5 = 100.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 4  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 80.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 

- - ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

- - ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 

- - ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

- - ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

- - ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 5 4.0 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 1 1.0 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 6 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5.0 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

100 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

5.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 432  เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 25  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 30  เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ มีการปรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 คน ได้แก่ รศ.ประเสริฐ พิช
ยะสุนทร (เกษียณอายุราชการ), ผศ.กรธนา กองสุข 
(ท าผลงานวิชาการ) โดยแต่งตั้ งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทดแทนคือ ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.
วรรณณา ธิธรรมมา 

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58 จาก รศ. 
ประเสริฐ พิชยะสุนทร เปลี่ยนเป็น อ.ชานนท์ ไกรรส 
และ ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล เปลี่ยนเป็น 
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 

ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58 อ.ชานนท์ ไกรรส 
เปลี่ยนเป็น ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย และ ผศ.กรธนา กอง
สุข เปลี่ยนเป็น ผศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล  

-รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2558 
 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ด้านการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร

มีการประชุมมอบหมายให้มีผู้ติดตามการสอนและการ
ประเมิน 

ด้านการประเมินการสอน มีการทวนสอบที่
สามารถน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้มี
คุณภาพได้ 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีโสตทัศนูปกรณ์ มี
ห้องสมุดภาควิชา 

-รายงานการ
ประชุม 
ภาควิชาฯครั้งท่ี
2/2558 
-ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์= 
4.15 (ปีที่แล้ว 
3.43) 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 2 2.00 
4.2  10/3 3.33 

4.2 (1) 12.00 0.00 0 
4.2 (2) 36.00 40.00 5.00 
4.2 (3) 20 85 5.00 

4.3 ระดับ 2 ระดับ 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.33/ 3  =  2.78  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 
  

โอกาสในการพัฒนา 
คณาจารย์ทีย่ังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านจากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
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 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 
 3. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
2. ความรู้ 
 1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้ในวิธีการค้นคว้าแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปะและการออกแบบอย่างเป็นระบบ  
 3. มีความรู้ในทางศิลปะและการออกแบบ ที่สัมพันธ์กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านการประกอบวิชาชีพในสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ                             

3. ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถค้นคว้ารวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
4. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.มีภาวะผู้น าและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 2. มีความรับผิดชอบงานของตนเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถสื่อสารด้วยการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปะและการออกแบบ ใน
การสื่อสารโดยทั่วไปและการน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน และการ
น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. มีความสามารถในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงานศิลปะ
และการออกแบบ 

6. ทักษะพิสัย 
 1. มีความสามารถด้านทักษะวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ 
 2.  มีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน   

 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ. 5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
081 101 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร   

2/58   27.59 27.59 37.93 6.90       29 29 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

081 102ภาษา 
อังกฤษ 
ในชีวิต ประจ าวัน 

1/58 3.45 10.34 3.45 20.69 20.69 24.14 17.24      29 29 

081 103 การ
พัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 

2/58  3.33 3.33 13.33 20 20 26.67 13.33     30 26 

082 101 
มนุษย์กับศิลปะ 

1/58             i i 

360 111 
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค ์

1/58  65.52 27.59          29 29 

083 104 
กีฬาศึกษา 

1/58 76.67 23.33           30 30 

083 109 การใช้
ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์

1/58 100            29 29 

083 101   
มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

1/58        100     1 0 

083 110 กิจกรรม
เพื่อชีวิตสร้าง สรรค ์

2/58               

084 101  
อาหารเพื่อสุขภาพ 

1/58   3.33 30 16.67 30 16.67 3.33     30 29 

360 112 สุนทรีย 
ศาสตร ์
เบื้องต้น 

1/58   13.33 40 13.33 26.67 6.67      30 30 

360 113 การออก 
แบบและสร้างสรรค์
ในศิลปะตะวันออก 

2/58 
 

            29 i 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผ่าน 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาแกน 
360 101  
การออกแบบ 1  

1/58 27.59 41.38 17.24 13.79         29 29 

360 102   
การออก แบบ 2  

2/58 27.59 41.38 20.69 10.34         29 29 

360 103    
วาดเส้น 1  

1/58 20.69 17.24 58.62 3.45         29 29 

360 104  
วาดเส้น 2 

2/58 24.14 48.28 24.14 3.45         29 29 

360 105  
ศิลปะ 
ปฏิบัติ 1  

1/58 3.45 6.90 34.48 31.03 24.14        29 29 

360 106  
ศิลปะ 
ปฏิบัติ 2 

2/58 24.14 20.69 55.17          29 29 

360 107  
การเขียนแบบ
เบื้องต้น 

1/58 17.24 27.59 10.34 20.69 13.79 17.24       29 29 

360 108 ศิลปะไทย
ปริทัศน์ 

 2/58 25.81 22.58 38.71 12.90         31 31 

360 111 ภูมิปัญญา
ไทยกับการ
สร้างสรรค ์

1/58 6.90 65.52 27.59          29 29 

360 112 สุนทรีย 
ศาสตร์เบื้องต้น 

1/58   13.33 40 13.33 26.67 6.67      30 30 

360 113 การออก 
แบบและสร้างสรรค์
ในศิลปะตะวันออก 

2/58             
I=1
00 
29 

29 

วิชาบังคับ 
365 101 
เครื่องเคลือบดินเผา
เบื้องต้นและ
กรรมวิธีการผลิต 

2/58 17.24 24.14 27.59 13.79 13.79 3.45       29 29 

365 102    
การเขียนแบบ
เทคนิค 

1/58 40 6.67 16.67 16.67 16.67 3.33       30 30 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

365 103 
การขึ้นรูปด้วยมือ 

1/58 46.67 10 30 13.33 46.67        30 30 

365 104   
การขึ้นรูปด้วยแป้น
หมุน 1 

1/58 10 3.33 30 33.33 23.33        30 30 

365 105 การสร้าง
พิมพ์และวิธีการขึ้น
รูป 

1/58 3.33 30 43.33 16.67 6.67        30 30 

365 106   ประวัต ิ
ศาสตร์เครื่องเคลือบ
ดินเผา 

2/58 37.93 13.79 10.34 17.24         29 29 

365 107 
ดินและเนื้อดิน 

2/58 17.24 37.93 27.59 17.24         29 29 

365 108   
เคลือบ 1 

2/58 31.03 10.34 27.59 10.34 13.79  3.45 3.45     29 28 

365 109 
เทคนิคการตกแต่ง 

2/58 17.24 27.59 17.24 31.03 6.90        29 29 

365 110 
การขึ้นรูปด้วยแป้น
หมุน 2 

2/58 31.03 13.79 31.03 17.24 6.90        29 29 

365 113 ธรณีวิทยา
เบื้องต้น 

        100     1 1 

365 201    
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา
เบื้องต้น      

1/58 14.29 14.29 28.57 42.86         7 7 

365 202    
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การ  ออกแบบ 
เครื่องเคลือบ 
ดินเผา 

1/58 71.43 28.57           7 7 

365 203   
เคลือบ 2 

1/58 50 12.50 37.50          8 8 

365 204  
เตาและการเผา 

1/58 57.14 28.57  14.29         7 7 

365 209   สุนทรีย 
ศาสตร์1 

2/58 28.57 57.14 14.29          20 20 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

365 206 
สัมมนา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

2/58 42.86   14.29         
I=4
2.86 

7 
4 

365 207    
วิธีวิจัยส าหรบังาน
เครื่องเคลือบ 
ดินเผา 

2/58 28.57 14.29  14.29         
I=4
2.86 

7 
4 

365 208   
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

3/58         

10
0 

   20 20 

365 209 การ
เตรียมการศลิป
นิพนธ ์

1/58  42.86 42.86  14.29        7 7 

วิชาบังคับเลือก 
365 210 ศิลป
นิพนธ ์ 

2/58 28.57 28.57 42.86          7 7 

365 211 
การออกแบบโดย
การทดลอง 

1/58 28.57 42.86 28.57          7 7 

365 212 
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา 

2/58 14.29 28.57  14.29         
I=4
2.86 

7 
4 

365 213   
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา 1 

1/58 28.57 28.57 42.86          7 7 

365 214   
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา 2 

2/58 14.29 42.86           
I=4
2.86 

7 
4 

365 215  ประตมิา 
กรรม 

1/58 42.86 42.86 14.29          7 7 

365 216  ประตมิา 
กรรมสร้างสรรค ์

2/58 42.86 28.57 28.57          7 7 

365 217   
ศิลปะเครื่องเคลือบ

1/58 14.29 14.29 42.86 28.57         7 7 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

ดินเผา 1 
365 218   
ศิลปะเครื่องเคลือบ
ดินเผา 2 

2/58 42.86 42.86 14.29          7 7 

365 219 
การสร้าง สรรค์
เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลปส์ร้างสรรค ์

1/58 
 

33.33 
 

 
16.67 

 
50          6 6 

365 220  
เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลปร์่วมสมัย  

2/58 
 

16.67 
 

50 
 

16.67 
 

 
16.67 

 
        6 6 

365 221 
เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลป์ 1  

1/58 33.33 16.67 50          6 6 

365 222   
เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลป์ 2 

2/58  33.33 33.33 33.33         6 6 

วิชาเลือกเสรี 
365 231   
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 1 

1/58   
        

100  
 

         1 1 

365 231 
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 1 

2/58 100            2 2 

365 232 
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 2 

2/58 100            1 1 

464 236 การจัด
โครงการนันทนาการ
ชุมชน 

1/58 
                                              

100  
 

           1 1 

464 244 การจัด
นันทนาการ
กลางแจ้ง 

2/58 100            1 1 

 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กลไกการจัดท าหลักสูตร 

หลักสูตรมีการวิพากษ์โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ ที่ได้
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานตามสายงานด้านศิลปะและการ
ออกแบบ โดยมีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งจากองค์กร
ผู้ประกอบการเอกชน และคณาจารย์สายวิชาการจากหลากหลาย
สถาบัน ซึ่งได้ผ่านการแต่งตั้งจากคณะวิชาฯ เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสภาวะของสังคมในปัจจุบัน 
โดยยึดการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตรแบ่งเป็น 3 สายการเรียน คือ  
1. สายออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา  2. สายศิลปะเครื่องเคลือบ
ดินเผา  3. สายหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผา 

รายวิชาในแต่ละสายการเรียนสามารถตอบสนองต่อความถนัด
และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาสามารถพัฒนา
เนื้อดิน น้ าเคลือบ และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานได้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ในสายวิชาหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผามีการมอบหมายให้ออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับความเป็นไทยร่วมสมัย 

- การทวนสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยน าข้อแนะน า 
และผลจากการทวนสอบน ามาปรับปรุงหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
-โดยน าข้อแนะน าและผลจากการทวนสอบน ามาเตรียมการ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการจัดประชุมสัมมนา 
วิชาเฉพาะจ านวน 11 รายวิชา ภาคการศึกษาต้น 
(บังคับ 4 รายวิชา, บังคับเลือก 6 รายวิชา, เลือกเสรี 1 รายวิชา) 

วิชาเฉพาะจ านวน 14 รายวิชา ภาคการศึกษาปลาย 
(บังคับ 6 รายวิชา, บังคับเลือก 6 รายวิชา, เลือกเสรี 2 รายวิชา) 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
- มีแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนโดย 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
- มีการประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
- มีการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ 
- มีโครงการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 1 กันยายน 2559 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 

แบบฟอร์มการประเมิน
หลักสตูร 
 
-โครงการ จัดการ
วิพากษ์ หลักสูตร 
-แบบสอบถาม 
นักศึกษาและอาจารย ์
- รายงาน สรุปผลการ
ทวนสอบ ปีการศึกษา 
2558 
-รายงานการประชุม
หลักสตูรครั้งท่ี 6/2559 
-แผนการปฏิบตัิ งาน
ภาควิชา ป2ี558 
-รายงานการประชุม
หลักสตูรฯ ครั้งท่ี
2/2558 
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-อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

โดยมีการก าหนดสัดส่วน รายวิชา ด้านทฤษฎี และปฎิบัติ อย่าง
ชัดเจนตามผลการเรียนรู้ และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามบริบทสภาวการณ์จริงของสังคม และชุมชน รวมถึงความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอผลงาน เช่น รายวิชา คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา, วิธีวิจัยส าหรับงานเครื่องเคลือบดิน
เผา, สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา เป็นต้น 

ตลอดจนมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ออกแบบ และการผลิตจริงเช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ,การออกแบบโดยการทดลอง , 
โครงการศึกษาส่วนบุคคล เป็นต้น 

ประกอบกับการฝึกฝนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถก่อนการ
ส าเร็จการศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการ องค์กร และหน่วยงานที่มีความเหมาะสม ตามสาขา
อาชีพ เช่น รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- ภาควิชามอบหมายผู้รับผิดชอบติดตาม มคอ.3 มคอ. 5 และ
จัดการด าเนินการทวนสอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 

- มีรายงานผลการด าเนินงานมคอ.7 โดยกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- มีการท าแบบสอบถามนักศึกษาชั้นที่ 4 ที่พ่ึงจบการศึกษาใน
หลักสูตรฯ ปี 2555 

ผลการด าเนินงาน 
- ได้มคอ.3และมคอ.5 ครบทุกรายวิชา 
- ได้ผลสรุปการทวนสอบทุกรายวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
- ผลสรุปแบบสอบถามนักศึกษาที่จบหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา

2558 
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
- เทียบ มคอ.3 และแผนการสอนกับผลงานของนักศึกษาของแต่ 

ละรายวิชา โดยมีการน าผลงานจริง, ภาพถ่าย และวีดิทัศน์ น าเสนอ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา 

- มีการตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยอาจารย์ประจ า 
รายวิชา 

- มีการบันทึกและสรุปผลการทวนสอนเพื่อน ามาใช้ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานการประชุม
หลักสตูรฯ ครั้งท่ี
2/2558 
- รายงาน สรุปผลการ
ทวนสอบ ปีการศึกษา 
2558 
-รายงานการด าเนินการ
จัดท ามคอ.7 
-แบบสอบถาม 
นักศึกษาและอาจารย ์
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
 

หลักสูตร 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
- ได้น าข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ปรับปรุงในการ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

-การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู้สอน 

-ก าหนดผู้สอนและมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน 

 - มีการสอนแบบเป็นทีม 
- มีการเชิญอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งไทยและต่างประเทศ 
- มีการจัด Symposium โครงการ Sanamchandra Clay 

Work ครั้งที่ 2 ในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 
2559 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากศิลปินไทยและต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน 

-ได้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

-นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากศิลปินที่มาสร้างสรรค์งานใน
โครงการ Sanamchandra Clay Work ครั้งที ่2 
การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 

- มีการประชุม โดยคณาจารย์ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชามีการประเมินการสอน ด้วยวิธีการทวนสอบ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- สรุปผลการประเมินโครงการ Sanamchandra Clay Workครั้ง
ที ่2 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 

-ได้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญตรง
กับหลักสูตร 

-ได้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบน าไปปรับปรุง
การสอน ในมคอ.3 

-รายงานการ
ประชุม
หลักสตูรครั้งท่ี
2 /2558 
 
 
 
 
- ตารางสอนปี
การศึกษา 
2558 
- สูจิบัตร
โครงการ
Sanamchan
dra Clay 
Work ครั้งท่ี2 
ระหว่างวันท่ี 
3-10 เม.ย. 
2559 
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-นักศึกษาได้น าสิ่งที่ได้ศึกษามาจากศิลปินจากการสาธิตและปฎิบัติ 
น ามาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
-นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานใน
การเรียน 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ. 
3 และมคอ.4) 
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

มีการมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ.3 มคอ.4 
และมีการน าเสนอมคอ. 3 และ มคอ. 4 ในที่ประชุมภาควิชา 

- มีการพิจารณา มคอ.3 ร่วมกันเพื่อหารือเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในการก าหนดแนวทางและการบูรณาการให้มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างรายวิชาและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-มีการปฐมนิเทศของรายวิชา 365 208 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการหารือผลการด าเนินงานในที่ประชุมกรรมการหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

- ตรวจสอบจากผลงานนักศึกษา โดยผู้สอนมีการวิเคราะห์ความ 
แตกต่างของผลงานนักศึกษาก่อนและหลังการจัดท า แผนการเรียนรู้ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

- ท าให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับยุคสมัย  

-รายงานการ
ประชุม
หลักสตูรครั้งท่ี 
6-7/2559 
-มคอ.3 และ
มคอ.4 
-มคอ.3 
รายวิชา
365206 
สัมมนาเครื่อง
เคลือบดินเผา 
 

 -การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- มีการมอบหมายตามแผนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ จัดให้มี
นักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยของคณาจารย์ และมีการ
มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยใช้เวลาที่นอกเหนือจากเวลาเรียน
เป็นหลัก 

- มีการให้นักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมโครงการวิจัยของคณาจารย์ใน
ภาควิชา 

- มีการให้นักศึกษาในรายวิชาเตาและการเผาไปสาธิตในกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
-โครงการน้ าดินสีเพ่ือใช้ในการพัฒนาเครื่องเครือบดินเผาราชบุรี 

- แผนปฏิบัติ
งานของ
ภาควิชา2558 



39 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนครบทั้ง 6 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้/จากแบบประเมินโดยนักศึกษา 

- นักศึกษาต้องมีการลงเวลาเข้าเรียนทุกครั้งและแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยได้แก่ รายวิชาศิลปนิพนธ์ และนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 

- มีการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และน าเสนอใน
ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

- มีการแลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายผลร่วมกัน 
- มีการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา โดย

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
- มีการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนและรายงานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน  

ผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 
- มีการจัดสอบวัดผลทางวิชาการและผลงานภาคปฏิบัติ โดยใช้

การตัดสินค่าคะแนนแบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ/หรืออิง
กลุ่มในชั้นเรียน  

- มคอ.3 
-มคอ.4 
- มคอ.5 
- มคอ.6 
(ปี 2557) 
- รายงานผล
การทวนสอบ
ปี2558 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ
ศิลปนิพนธ ์
- ระเบียบการ
ตรวจศลิป
นิพนธ ์

- โครงการวันพระนั่งเกล้า 
- โครงการArt Camp 2559 

การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ภารกิจด้านอ่ืนๆ 

- ผลงานที่นักศึกษาสร้างสรรค์ 
- จัดท าแบบประเมินโครงการ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านอ่ืนๆ 

- มีผลงานส าเร็จจากงานวิจัยโดยมีการร่วมมือกันโดยคณาจารย์ 
และนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

- รายวิชาศิลปนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าภาควิชา
โดยแบ่งการตรวจเป็น 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งก าหนดค่าการให้คะแนน
คือ 20% 25% 25% และ30% รวม 100% โดยการอิงเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยการประเมินจากคณะกรรมการศิลป
นิพนธ์ จ านวน 10 ท่านและน าคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย 
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ ไม่พบค่าเบี่ยงเบนที่ผิดปกติ 
   - การประเมินผลรายวิชาศิลปนิพนธ์ ที่แบ่งการตรวจออกเป็น 4 
ครั้ง ช่วยให้นักศึกษาได้ท างานตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบในการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมีความเข้าใจถึงวิธีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาตามข้ันตอน 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มีการทวนสอบตามแผนปฎิบัติงานภาควิชา ทุกภาคการศึกษา

เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยคณะกรรมการที่คณะฯ 
แต่งตั้ง และน าผลจากการทวนสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
    - มีการทวนสอบในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
วิชาเฉพาะจ านวน 11 รายวิชา ภาคการศึกษาต้น 

(บังคับ 4 รายวิชา, บังคับเลือก 6 รายวิชา , เลือกเสรี 1 รายวิชา) 
วิชาเฉพาะจ านวน 14 รายวิชา ภาคการศึกษาปลาย 

(บังคับ 6 รายวิชา, บังคับเลือก 6 รายวิชา , เลือกเสรี 2 รายวิชา) 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
- มีการบันทึกข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาในการ 

พัฒนาหลักสูตร 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
- น าผลการทวนสอบมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและมคอ.3 

ที่จะท าในปีต่อไป 
- ท าให้มีความชัดเจนของหลักสูตรในการด าเนินการสอน 

-รายงานผล
การทวนสอบ 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

-รายงานการ
ประชุม
หลักสตูร 
6-7/2559 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

หลักสูตร 
มีการจัดท า มคอ. 5, 6 แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังปิดภาค

การศึกษา และมีการสัมมนาภาควิชาเพ่ือทบทวนและปรับปรุงการ
เรียนการสอนและจัดท า มคอ.3 ตามผลการทวนสอบส าหรับภาค
การศึกษาถัดไป และมีการจัดท า มคอ.7 เพื่อรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการประชุมก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดท า มคอ. ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 
การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร 

- ได้ทบทวนน าผลจาก มคอ. 5มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
แผนการพัฒนาหลักสูตร 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
- น าข้อมูลจากคุณภาพของการสอนในแต่ละรายวิชา ที่มีแผนการ
ปรับปรุงในมคอ.7 ของปี 2557 มารวบรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

-มคอ.5 ปี
2558 
- มคอ.6 ปี
2557 
-มคอ.7 ปี 
2557 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 

 -รายงานการประชุม
หลักสตูร ครั้งท่ี 1-
2/2558 และ ครั้งท่ี 
1-7/2559 
-รายงานการประชุม
ภาควิชาฯ ครั้งที1่-
8/2559 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/  

 เอกสาร มคอ. 2 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 เอกสาร มคอ. 3 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

 

 เอกสาร มคอ. 5 
ปีการศึกษา 2558) 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

 เอกสาร มคอ. 7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 รายงานการทวนสอบ 

ปีการศึกษา 2558 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 
 เอกสาร มคอ. 7 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มี  
ยังไม่มีอาจารย์ใหม ่
ในปีการศึกษา 2558 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มี 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่มี 
 ยังไม่มีนักศึกษาที่จบ

ในปีการศึกษา 2558 
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ไม่มี 

 ยังไม่มีนักศึกษาที่จบ
ในปีการศึกษา 2558 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 10   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5    100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 8   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 80   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 8 จาก 9 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  : 4.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 8 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  : 3.50  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 9 จาก 10 ข้อ  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 9 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอกับ
สายวิชา ที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

อาจารย์บางท่านต้องรับภาระ
การสอนมากกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

เพ่ิมอัตราอาจารย์ผู้สอนที่
มีความเชี่ยวชาญ 

ตารางสอน  
ปีการศึกษา
2558 

จ านวนนักศึกษาในปี 2558 
ชั้นปีที่ 1 อยู่ไม่ครบจ านวน
จนจบหลักสูตร 

งบประมาณอุดหนุนจาก
จ านวนนักศึกษาลดลง ท าให้
เกิดปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

รับนักศึกษาเพ่ิมเติมจาก
จ านวนที่ก าหนด 

สถิตินักศึกษาปี 
2558 

การประสานงานติดตาม
จัดเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ 

การรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
สร้างแบบฟอร์มต่างๆเพ่ือ
เก็บข้อมูลจากคณาจารย์
ประจ ารายวิชาโดยตรง 

- รายงานการ
ประชุมภาควิชา 
ครั้งท่ี 8/2559 
- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี 6/2559 

ผลการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษาบาง
รายวิชาในส่วนข้อเสนอแนะ 
ไม่มีการให้ข้อมูลจากผู้เรียน 

ส่งผลให้ ผลการประเมิน
รายวิชาโดยนักศึกษา 
(เอกสารแนบ) ขาดข้อวิพากษ์
โดยนักศึกษา ที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อการปรับปรุง
รายวิชา 

แจ้งให้นักศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา เห็น
ความส าคัญของการเขียน
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
จัดท าแบบประเมินโดย
ภาควิชา ก าหนดให้
นักศึกษาใช้ Google 
Form ในการประเมิน
รายวิชา/ เพื่อทราบถึง
ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน ที่ควรได้รับการแก้ไข 

- มคอ.5 
 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - - - 
 
 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- - - - -  

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงานรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุง
จากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
วิชาแกน 
360 101  การออกแบบ 1  1   ไม่ม ี มคอ.5 
360 102  การออกแบบ 2  2   ไม่ม ี มคอ.5 
360 103  วาดเส้น 1  1   ไม่ม ี มคอ.5 
360 104  วาดเส้น 2 2   ไม่ม ี มคอ.5 
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1  1   ไม่ม ี มคอ.5 
360 106  ศิลปะปฏิบัติ 2 2   ไม่ม ี มคอ.5 
360 107  การเขียนแบบเบื้องต้น 1   ไม่ม ี มคอ.5 

360 108  ศิลปะไทยปริทัศน์ 
2   ไม่ม ี ผลการ

ทวนสอบ 
2/2558 

วิชาบังคับ 
365 101เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้นและ
กรรมวิธีการผลิต 

2  
 เพิ่มเตมิและปรับสื่อการสอน 

มคอ.5 

365 102  การเขียนแบบเทคนคิ 
1   เนื้อหารายวิชามีความซ้ าซ้อนกับ 

365 202 คอมพิวเตอร์กับการ
ออกแบบ 

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 103 การขึ้นรูปด้วยมือ 1   ไม่ม ี มคอ.5 
365 104  การขึ้นรูปด้วยแป้นหมนุ 1 1   ไม่ม ี มคอ.5 
365 105 การสร้างพิมพ์ และวิธีการขึ้นรูป 1   ไม่ม ี มคอ.5 
365 106  ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดิน
เผา 

2   ไม่ม ี มคอ.5 

365 107  ดินและเนื้อดิน 

2   จัดซื้ออุปกรณ์ในการทดสอบเนื้อดนิ 
เช่นเครื่องช่ังดิจิตอลทศนิยม 2 
ต าแหน่ง, ที่วัดความแข็งก่อนเผาของ
แท่งทดสอบดินแบบกด 

มคอ.5 

365 108  เคลือบ 1 2  
 มีการปรับปรุงสื่อการสอนให้ชัดเจน

ยิ่งข้ึน 
มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 

365 109เทคนิคการตกแต่ง 2  
 

ไม่ม ี
ผลการ

ทวนสอบ
2/2558 

365 110การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 2  
 

ไม่ม ี
ผลการ

ทวนสอบ
2/2558 

365 201  การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
เบื้องต้น      

1  
 

ไม่ม ี
ผลการ

ทวนสอบ 
1/2558 

365 202  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา 

1  
 เนื้อหาควรปรบัให้มีการออกแบบ

ด้านเซรามิคให้มากขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 203  เคลือบ 2 1  
 ของบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ

นักศึกษา 
มคอ.5 

365 204 เตาและการเผา 1  
 เพิ่มปฏิบัติงานการเผาเตาแก้ส โดย

แบ่งกลุ่มการเผาให้มากข้ึน 
ผลการ

ทวนสอบ 
1/2558 

365 205  สุนทรียศาสตร ์ 2   ไม่ม ี มคอ.5 

365 206 สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา 2  

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ที่ใช้ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมายของ
รายวิชา 

ผลการ
ทวนสอบ
2/2558 

365 207  วิธีวิจัยส าหรบังานเครือ่งเคลือบ
ดินเผา 

2  

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ที่ใช้ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมายของ
รายวิชา โดยผลงานของนักศึกษา
จะต้องสะท้อนถึงความรู้ที่ไดร้ับ 

ผลการ
ทวนสอบ
2/2558 

365 208  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3  

 ควรพิจารณารายชื่อสถาน
ประกอบการ/ตดิต่อ เตรียมความ
พร้อม เข้าท่ีประชุมภาควิชาฯ 
(ปฏิบัติตามก าหนดการด าเนินงาน
ของคณะวิชา) และการนเิทศได้พบ
ปัญหาเนื่องจากก าหนดให้ผูฝ้ึกงานมี
อิสระในการหาสถานประกอบการ
เอง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
เดินทางไปนิเทศโดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคใต้ ดังนั้นในปีต่อไปควรระบุ
พื้นที่ฝึกงานเฉพาะ เช่น ในส่วนภาค

รายงาน
ผลการ
ฝึกงาน
ของ

นักศึกษา 
ปี 2557 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
กลาง เป็นต้น 
จากการด าเนินการนิเทศนักศึกษาใน
สถานประกอบการต่างๆ ท าใหเ้หน็
ลักษณะสถานท่ีและการมอบหมาย
งานของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลเหล่านี ้
ควรน ามาประชุมสรุปผลการนิเทศ 
เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมลูต่อไป 

วิชาบังคับเลือก 

365 211 การออกแบบโดยการทดลอง 1  

 เนื้อหาการสอนค่อนข้างมาก ควร
ก าหนดให้ชัดเจนว่า การออกแบบ
โดยการทดลองนั้น จะประกอบไป
ด้วยอะไรบ้าง 

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 212 คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา 

2  

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ที่ใช้ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมายของ
รายวิชา โดยผลงานของนักศึกษา
จะต้องสะท้อนถึงความรู้ที่ไดร้ับ 

ผลการ
ทวนสอบ 
2/2558 

365 213 การออกแบบเครื่องเคลอืบดินเผา 
1 

1  
 ปรับเรื่องการขึ้นรูป ให้มีการขึ้น

รูปแบบอุตสาหกรรมผสมกับการขึน้
รูปด้วยมือ 

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 214 การออกแบบเครื่องเคลอืบดินเผา2 2  

 วิธีการประเมินผลและการประเมนิ
ควรก าหนดมาตรฐานเชิงปริมาณ
บางอย่างเพื่อช่วยให้การประเมินผล
ในช้ันเรียนให้ง่ายขึ้น 

ผลการ
ทวนสอบ 
2/2558 

365 215  ประตมิากรรม 1  
 ควรเพิ่มเรื่อง การขึ้นรูปงาน

ประตมิากรรม โดยใช้วัสดุและ
กระบวนการงานเครื่องเคลือบดินเผา  

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 216  ประตมิากรรมสร้างสรรค ์ 2  

 วิธีการประเมินผลและการประเมนิ
ควรก าหนดมาตรฐานเชิงปริมาณ
บางอย่างเพื่อช่วยให้การประเมินผล
ในช้ันเรียนให้ง่ายขึ้น 

ผลการ
ทวนสอบ 
2/2558 

365 217  ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 1 1  

 ควรน าวัสดุและกระบวนการงาน
เครื่องเคลือบดินเผาแบบไฟต่ ามาใช้
ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้งานคงรปู
อยู่ได ้

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 218  ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 2 2  
 ก าหนดปริมาณงานหรือขอบเขตของ

โครงการของผู้เรียนแต่ละคนให้มี
ความเหมาะสม 

ผลการ
ทวนสอบ 
2/2558 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 

365 219 การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลปส์ร้างสรรค ์

1  
 ลดความหลาหลายของเทคนิคการ

ขึ้นรูป เพื่อให้นักศึกษาได้เลือก
เทคนิคตามความถนัด 

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 220 เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ร่วม
สมัย  

2  

 ปรับหัวข้อและรายละเอียดการสอน
ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมายของรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วยกิต 

ผลการ
ทวนสอบ 
2/2558 

365 221 เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 1  1  
 

การสร้างงานของนักศึกษาเน้น
แนวความคิดเรื่องราวมากเกินไป 

ผลการ
ทวนสอบ 
1/2558 

365 222 เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 2 2  

 ควรให้กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและ
หน่วยกิต 

ผลการ
ทวนสอบ 
2/2558 

วิชาเลือกเสรี 

365 231  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1 2  
 ไม่ม ี ผลการ

ทวนสอบ 
1/2558 

365 232 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2 1-2  
 ไม่ม ี ผลการ

ทวนสอบ 
2/2557 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

แผนการปรับปรุงในส่วนของอาจารย์ผู้สอน (หมวดวิชาเฉพาะ) พบว่า จะมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอน ขอบเขตงาน และสื่อที่ใช้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและหน่วยกิต มี
จ านวน 22 รายวิชาในส่วนของผลการประเมินโดยนักศึกษา พบว่านักศึกษาไม่เขียนข้อเสนอแนะ จึงส่งผลให้ 
มคอ.5 หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา ข้อ 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา ไม่มีข้อมูล
ให้แก่ผู้สอนเป็นส่วนมาก และหมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มีจ านวน 18 รายวิชา ที่อาจารย์ผู้สอนไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือส่วนการสอนที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงท าให้ไม่มีแผนการปรับปรุงในส่วนดังกล่าว 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวมการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรก
ในทุกรายวิชาให้เห็นถึง

 
ท าข้อตกลงในท่ีประชุมภาคฯ 
เรื่องแนวทางและวิธีการ
ประเมินผล ด้านคณุธรรม

มคอ.3 
มคอ.5 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ความส าคญัและผลกระทบจาก
การท าผิดคุณธรรม และจรรณยา
บรรณวิชาชีพ โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 

จริยธรรม ในแต่ละรายวิชา 

ความรู ้ ควรมีการทดสอบความรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและการปฏิบัติ เพื่อเป็นการ
การพัฒนาด้านความรู ้

จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผล
ความรู้ นอกเหนือจากการส่งผล
งานปฏิบัติทุกรายวิชา 

มคอ.3 
มคอ.5 

ทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยให้อธิบายเหตุผลที่
เชื่อมโยงกับการท างานออกแบบ
ให้มากข้ึน 

เพิ่มสัดส่วนเกณฑ์การประเมินดา้น
การคิดวิเคราะห์และให้นักศึกษา
น าเสนอกระบวนการออกแบบ
นอกเหนือจากผลงานขั้นสุดท้าย 

มคอ.3 
มคอ.5 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

มีกิจกรรมหรือการท างานร่วมกันที่
ใหน้ักศึกษาได้แสดงความ
รับผิดชอบในการท างานกลุ่มและ
กิจกรรมต่างๆ 

มีการมอบหมายงานท่ีมุ่งให้
แสดงออกถึงความรับผดิชอบท้ัง
ส่วนบุคคลและกลุ่ม 

มคอ.3 
มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะใน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

มอบหมายงานท่ีมีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารใน
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาและ
ได้มีการเรียนการสอนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร 

มคอ.3 
มคอ.5 

ทักษะพิสัย เน้นให้นักศึกษาออกแบบและ
สร้างสรรคเ์พื่อแสดงถึงทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อแสดงออกถึงการน า
ผลการเรยีนไปใช้อย่างมีคณุภาพ 

ให้ความส าคญัโดยส่งเสรมิผลงาน
ในรายวิชาที่มีคุณภาพส่งแสดงใน
ระดับชาติ หรือท าการเผยแพร่ใน
รูปแบบนิทรรศการ 

สูจิบัตรงาน
แสดง

นิทรรศการ
Symposium 

2558 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร    มี  ไม่มี 
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………ไม่ม…ี…. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……ไม่มี …… 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

1. โครงการ Silpakorn 
Ceramics Symposium 2016 
: (3 - 11  เมษายน  2559) ณ  
อาคารศิลป์ พีระศรี 3  คณะ

9 - ชมการสาธิต RAKU Firing ได้เข้าร่วม
อบรม แลกเปลี่ยนและปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับคณาจารย์รวมถึงศลิปินจาก
ต่างประเทศ (น านักศึกษาเข้าร่วม

- โครงการ
เครื่องปั้นดินเผา 
4 สถาบัน 
- โครงการแสดง
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

มัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์

กิจกรรม) ผลงานนักศึกษา 
- ภาพกิจกรรม  
การแสดงงาน  
- สูจิบัตร 

2. โครงการ Thailand-
International Ceramics 
Symposium 2016  
“Sanamchandra Clay Work 
2” (3rd – 11th April 2016) 
Faculty of Decorative Arts, 
Silpakorn University 

9 - ได้เข้าร่วมอบรม และน านักศึกษาเข้าร่วม
แลกเปลีย่นและปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกับ
คณาจารย์รวมถึงศิลปินจากต่างประเทศ 

ผลงานและภาพ
กิจกรรม มีการ
แสดงงาน  
มีสูจิบตัร 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
5.4 8 จาก 9 ข้อ 8 จาก 9 ข้อ 3.50 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
12.5/ 4  =  3.125  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

ภาควิชาฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกชั้นเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมในทุกโครงการของภาควิชาฯ 

ภาควิชาฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
โอกาสในการพัฒนา 

ภาควิชาก าลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาให้มีความทันสมัย รองรับความต้องการของ
สังคม และได้มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด 

หมวดที ่6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
กลไกที่ด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่อง
การ สั่งซื้อครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ และซ่อมแซม เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเรียนการสอน ตามแผนปฏิบัติงานของ
ภาควิชา  

- มีการมอบหมายให้ผู้สอนส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ขาดแคลนและช ารุดต่อที่ประชุมภาควิชาฯ และพิจารณา
ร่วมกัน เนื่องจากผู้สอนสามารถระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ต้องการได้ เช่น เตาเผา ที่สามารถเผาได้ถึงอุณหภูมิ 1300 
องศาเซลเซียส ในสายวิชาเฉพาะ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
และรายวิชาที่เก่ียวข้อง โต๊ะไม้ เก้าอ้ีปฏิบัติงาน ในรายวิชา
การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน 1-2  เครื่องฉายและโต๊ะเรียนในห้อง
บรรยาย ตู้เก็บและแสดงผลงานของนักศึกษา  

- มีการจัดซื้อ จากตัวแทนจ าหน่ายโดยให้มีการเสนอราคา
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 

ผลการด าเนินงาน 
- สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามเป้าหมาย 

ดังนี้ เตาเผาแก๊ส เตาเผาไฟฟ้า เครื่องพิมพ์รูปลอกเซรามิกส์
และเครื่องพิมพ์ สามมิติ 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือ 
เครื่องพิมพ์สามมิติชนิดผงแป้ง และประเภทที่สองคือ
เครื่องพิมพ์สามมิติชนิดขดพลาสติก (ได้รับบริจาค) ประเภท
ละ 1 เครื่อง เครื่องฉาย และโต๊ะไม้ปฏิบัติงาน จ านวน 6 ตัว 
ตู้เก็บและแสดงผลงานของนักศึกษาจ านวน 6 ตู้ 

- มีการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ท าแม่พิมพ์ (เดิมพ้ืนที่มี
น้ าขังท าให้นักศึกษาลื่นล้มเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) 

- ซ่อมแซมบล็อกแก้วบริเวณโถงบันไดแล้วเสร็จมีความ
ปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว ให้มีการใช้งานได้ดี 

- การท าอ่างล้างมือนักศึกษาในห้องแป้นหมุน อยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน 

- การต่อเติมหลังคากันฝน ช่องทางเดินระหว่างอาคาร 
มัณฑนะ 1 กับ อาคารมัณฑนะ 4 แล้วเสร็จ ท าให้มีพ้ืนที่การ
ใช้งานเพิ่มขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการใช้งานเตาเผา

-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดซื้อและตรวจ
รับวัสดุและ
ครุภณัฑ ์
 
-รายงานการ
ประชุมภาค 
วิชาฯครั้งที่
2/2559 
-เอกสารการขอ
อนุมัติจัดซื้อ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
โดยมีผลการประเมินเตาเผา มีอุณหภูมิเสถียรในการใช้งาน 
ในส่วนของโต๊ะปฏิบัติงานและเก้าอ้ีที่จัดซื้อมาทดแทน มีการ
ใช้งานที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

ปัญหาในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
บางกรณีตามงบประมาณท่ีภาควิชาฯ สามารถจัดสรรได้ 
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง 

การเสนอราคาท าให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติของ
ครุภัณฑ์ก่อนการสั่งซื้อ 

การซ่อมแซมพ้ืนที่ปฏิบัติงานใช้วิธีการสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จากงานมหาวิทยาลัย ท าให้ทราบ
ปัญหาที่มีเงื่อนไขที่ล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ
ราชการ ซึ่งจะได้ผู้ว่าจ้างที่มีประสิทธิภาพในการท างานใน
ระดับปานกลาง 

การปรับปรุงสถานที่ในบางส่วนเช่น อ่างล้างมือในห้อง
ปฏิบัติงาน มีความล่าช้า เนื่องจากมีรายละเอียดในระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่มีความซับซ้อนและเสียเวลาในการ
ด าเนินงาน (ทางภาควิชาฯได้ด าเนินการส่งแบบจัดท าจ านวน
หลายครั้ง เป็นเวลา 5 ปี) 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ครุภัณฑ์มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน เช่น ห้องปฏิบัติงานแป้นหมุน มี
ความแออัด ขนาดของพ้ืนที่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนนักศึกษา 

 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ของคณะวิชาจัดท า น ามารายงานผลใน มคอ.5 เพ่ือรู้ปัญหา
และน ามาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ในรายวิชา 
(มคอ.5) 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  : 1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 2 ระดับ 2 2.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
2/ 1  =  2.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ  น้อย 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ได้ติดตามตรวจสอบ ในการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน มีการทดสอบการใช้งานในครุภัณฑ์ใหม่ ตรงตามความ
ต้องการและเพียงพอ 
โอกาสในการพัฒนา 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
ขออัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมใน
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
- ไม่มี -   

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 16 ธ.ค.58 (หลักสูตรเก่า) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรสอนซอฟท์แวร์การออกแบบงาน 3D ที่บริษัท
ส่วนใหญ่ใช้ท างานคือ โปรแกรม rhino ในหลักสูตร 
เพื่อให้บัณฑิตสามารถท างานไดโ้ดยไม่ต้องเรียนเพิ่ม 

 

2. ควรเพิ่มรายวิชาอื่นที่สามารถส่งเสริมการท างานใน
อนาคต เช่น การตลาดการบริหารธุรกิจการจัดการ
เฉพาะทาง 

 

3. ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษมากกว่านี้เพราะจ าเป็นต่อ
ชีวิตการท างานมาก 

 

4. สาขาวิชาอื่นทีบ่ัณฑิตเลือกเรียนต่อ ได้แก่ การ
ออกแบบแฟชั่น การถ่ายภาพ และสื่อสารมวลชน 

 

5. ควรมกีิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา ระหว่าง
มหาวิทยาลยั 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
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กระบวนการประเมิน 
……………………………………………….................................................................................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้จ้างงานบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

เห็นว่า บัณฑิตควรเพ่ิมพูนความรู้ด้านการตลาด 
การท าธุรกิจส่วนตัว โดยหลักสูตรอาจมีพ้ืนที่และ
อุปกรณ์ในการท างานเพ่ิมเติม เพื่อเป็นกรณีศึกษา  
นอกจากนี้ ยังควรเพ่ิมเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................  

หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของ
แผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จ 

1.ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอน 
-ติดตาม ทบทวนปัญหาที่พบในรายวิชา ต่างๆเพื่อ
น ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรงุรายวิชา 
-สรุปความสอดคล้องของแต่ละรายวิชาเพื่อมาสะท้อน
กับ Curriculum Mapping 

เดือน  พฤษภาคม 
2559 

 
คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯและ 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ประชุมสมัมนาภาควิชาฯ 
หัวข้อ ปรับปรุงหลักสูตร 
วันท่ี 6 - 8 มิถุนายน 
2559 

2.ติดตามผลการจดัท าเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารค าสอน 

เดือน  กรกฎาคม 
2559 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ก าลังอยู่ในระหว่างการ
จัดท า  

3. จัดเตรยีมโครงการวิจัยและสร้างสรรค์และหรือ
โครงการบริการวิชาการ ท่ีสามารถน าองค์ความรู้มา
ประกอบใช้ในการเรียนการสอน และให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ท าการเรยีนการสอน 

จัดร่างโครงการ
และน าส่งเดือน
สิงหาคม 2558 
สิ้นสุดโครงการ 
เดือนกันยายน 
2559 
 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการเครื่องเคลือบ
ดินเผาส าหรับประดับ
ผนัง ความบันดาลใจจาก
ธรรมชาต ิโดย ผศ.ศุภกา 
ปาลเปรม 
2. โครงการเทคนิคการ
พัฒนาน้ าดินสีจากดิน
พื้นบ้านราชบุรี โดย อ.
ธาตรี เมืองแก้ว 

4. จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมครภุัณฑ์ ให้มี
ความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กรกฎาคม 2558 ภาควิชาฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ภาควิชาตรวจสอบการใช้
งาน คือ นายสุเทพ มาก
พรหมทอง นายช่างเตา 
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และ นายมานพ เพชร
ทอง นายช่างหีบดิน 

 
 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 - ควรปรับปรุง Curriculum Mapping โดยพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้เป็นหลัก 
 - ควรปรับเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชา 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 -รายวิชาบังคับ 365 105 การสร้างพิมพ์และวิธีการข้ึนรูป ควรปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ชั่วโมงการสอน และควรเพิ่มรายวิชาบังคับ ที่เก่ียวกับการสร้างพิมพ์ ให้แก่นักศึกษาสายออกแบบเครื่องเคลือบ
ดินเผาเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และปรับย้ายเวลาเรียนจาก ปี2เทอม1 มาเป็นปี2 เทอม2 

- รายวิชาบังคับ 365 202 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ กับรายวิชาบังคับเลือก 365212 คอมพิวเตอร์
ส าหรับการออกแบบ ควรมีการปรับชื่อให้แตกต่างกัน ง่ายต่อความเข้าใจโดยพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา
เป็นหลัก 

 
- รายวิชาเลือกเสรี 365 224 สมาธิเบื้องต้น ปรับชื่อรายวิชาเป็น สมาธิเพ่ือการสร้างสรรค ์
- รายวิชาบังคับ 365 204 เตาและการเผา ของปี3 เทอม1 ควรย้ายมาเรียนในปี2 เทอม2  
- รายวิชาบังคับ 365 108 เคลือบ1 ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยตัดการค านวณฟริตและสีส าเร็จรูป 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
-จัดงบประมาณให้กับคณาจารย์เพ่ือท าวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือน าองค์ความรู้มาประกอบการจัดท า

เอกสารและต ารา ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559  
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอน 
-ติดตาม ทบทวนปัญหาที่พบในรายวิชา ต่างๆ
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง
รายวิชา 

เดือน  มิถุนายน 2560 คณาจารย์ในภาควิชาฯ
และ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

2. ติดตามผลการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน/เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ 

เดือน  กรกฎาคม 2560 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. จัดเตรียมโครงการวิจัยและสร้างสรรค์และ
หรือโครงการบริการวิชาการ ที่สามารถน า
องค์ความรู้มาประกอบใช้ในการเรียนการสอน 
และให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ท าการเรียน
การสอน 

จัดร่างโครงการและน าส่ง 
สิงหาคม 2559 
สิ้นสุดโครงการ กันยายน 
2560 
 

คณาจารย์ในภาควิชาฯ 

4. จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กรกฎาคม 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และเจ้าหน้าที่ประจ า
ภาควิชาฯ 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
1. ผลงานสร้างสรรค์“อิ่มเอิบ” แสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :MATRAX 2015 
ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam,Malaysia จัดโดย 
UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานในMOU ได้แก่ Galeri Petronas KLCC, DesignDevelopment Centre 
(DDEC) และ MalaysianIndustrial Development Finance (MIDF)3-4 ก.ย.58 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง ผศ.สืบพงศ์  เผ่าไทย 
1. ผลงานสร้างสรรค์ “Pleasantly warm village” แสดงในงาน Malaysia-Thailand Art 

Exchange :MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, 
Shah Alam,Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานในMOU ได้แก่ Galeri Petronas 
KLCC, DesignDevelopment Centre (DDEC) และ MalaysianIndustrial Development 
Finance (MIDF)3-4 ก.ย.58 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 
1. ผลงานสร้างสรรค์ “ชามข้าว” แสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :MATRAX 
2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam,Malaysia จัด
โดย UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานในMOU ได้แก่ Galeri Petronas KLCC, DesignDevelopment 
Centre (DDEC) และ MalaysianIndustrial Development Finance (MIDF)3-4 ก.ย.58 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 
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1. ผลงานสร้างสรรค์“เจ้าชายอาทิตย์” แสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange :MATRAX 
2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam,Malaysia จัด
โดย UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานในMOU ได้แก่ Galeri Petronas KLCC, DesignDevelopment 
Centre (DDEC) และ MalaysianIndustrial Development Finance (MIDF)3-4 ก.ย.58 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า อ.ธาตรี  เมืองแก้ว 
1. การน าเสนอผลงานและสาธิตการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา ณ Anadolu U. ประเทศ
ตุรกีโครงการ International Art Workshop (23 มิ.ย.-3 ก.ค.58) 
2. ผลงานสร้างสรรค์ “สารจากจักรวาล” แสดงในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange 
:MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah 
Alam,Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานในMOU ได้แก่ Galeri Petronas KLCC, 
DesignDevelopment Centre (DDEC) และ MalaysianIndustrial Development Finance 
(MIDF)3-4 ก.ย.58 

 
3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น……-…..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
- - - 
- - - 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 :ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
ลายเซ็น : ……………………………………………………  
วันที่รายงาน……………………………….….….. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 :ผศ.สืบพงศ์  เผ่าไทย 
ลายเซ็น : ……………………………………………………  
วันที่รายงาน……………………………….…….. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 
ลายเซ็น : …………………………………………………… 
วันที่รายงาน……………………………….…….. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 
ลายเซ็น : ……………………………………………………  
วันที่รายงาน……………………………….…….. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 :อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว 
ลายเซ็น : …………………………………………………… 
วันที่รายงาน………………………………….….. 
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เห็นชอบโดย :ผศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ……………………………………………………  
วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง(คณบดี) 
ลายเซ็น : ……………………………………………………  
วันที่รายงาน………………………………….. 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และมคอ.4 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุกวิชา 
2. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
3. รายงานการประชุมภาควิชาฯ/รายงานการประชุมหลักสูตรประจ าภาควิชาฯ 
4. มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 และ 2558 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางกรธนา กองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากรรม 
ประติมากรรม 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2535 
2540 

2 นายสยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2546 

3 นายประเสริฐ พิชยะสนุทร รองศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากรรม 
ประติมากรรม 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2536 

4 นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2535 

5 นายธาตรี  เมืองแก้ว  ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Sculpture 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Visva-Bharati, India 

2548 
2552 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายสยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2546 

2 นายสบืพงศ ์ เผ่าไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2549 

3 ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. 
ศ.ม. 

เทคโนโลยีเซรามิค 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มรภ.พระนคร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2543 

4 นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2535 

5 นายธาตรี  เมืองแก้ว  ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Sculpture 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Visva-Bharati, India 

2548 
2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางศุภกา  ปาลเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.บ. ศิลปอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูพระนคร 2525 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2534 
2 นายประเสริฐ พิชยะสนุทร รองศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 

ศ.ม. 
ประติมากรรม 
ประติมากรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2536 

3 นายกรธนา กองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากรรม 
ประติมากรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2535 
2540 

4 นายสทิธิโชค ชัยวรรณ  BACHELOR OF 
ENGINEERING 

CERAMIC The U. of New South Wales 2542 

5 นายชานนท์   ไกรรส  ศ.บ. 
ศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา
(อุตสาหกรรม) 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2545 
2553 

 
 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 Mr.Lee Sung Woong Soul  Clay Studio MFA. Ceramis Soule techuniversity 2010 
2 ดร.วันชัย แก้วไทรสุน่ บริษัท วินเดย์ทวัร์ 

จ ากัด 
ดุษฎีบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 2553 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

3 นายพงศ์พรรษ พจนะสวนีย์ Delcam Thailand 
Co.,Ltd. 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัราชภัฏจนัทรเกษม 2538 

4 นายนันทรัตน์ แก้วรัตนอัมพร บริษัท วิบลูกิจคอร์มิค 
จ ากัด 

ศิลปมหาบัณฑิต นิเทศน์ศิลป ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2556 

5 นายประทีป จันทราภิรมย์ 92/5 ม.1 ต.พะนียด 
อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม 73120 

ศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลยัศิลปากร 2532 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
หลักสตูรจ านวน 7 ครั้ง และประชุมภาควิชา จ านวน 8 ครั้ง รวมจ านวน 

ผ่าน  
-รายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้ง
ที่ 1/2558 - 4/2558 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

หลักสูตร 15 ครั้ง ในปีการศึกษา 2558 เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงาน 

-รายงานการประชุมสมัมนาภาควชิา 
ครั้งท่ี 1/2558 
-รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
 ครั้งท่ี 7/2558, 
10-14/2558, 8/2558 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผ่าน  
-มคอ.2 

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 
1/2558 จ านวน 19 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 20 วิชา และ
มคอ.4 ภาคฤดูร้อน 1 รายวิชา รวมจ านวน 40 รายวิชา(หมวดวิชา
เฉพาะ) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

-มคอ.3, มคอ.4 
 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 19 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 
จ านวน 20 วิชา รวมจ านวน 39 รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ)  ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา (มคอ.6 ภาคฤดูร้อน 1 
รายวิชา ในป ี2558) 

ผ่าน  

-มคอ.5 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 

ผ่าน  -มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ผ่าน  

-รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์
ภาคต้น2558 
-รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์
ภาคปลาย2558 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้มีประชุมและทวบทวนการจัดการเรียนการ
สอนจากผลการด าเนินงานปี2558 

ผ่าน  -มคอ.7 ปี 2557 
-รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 1/2558 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ยังไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558   

 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และวิชาชีพ  ผ่าน  

-รายงานการสัมมนาคณาจารย์ 
คณะฯ (สุโขทัย) 
-โครงการเครื่องเคลือบฯ 4+1 
สถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและไ ด้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
(ผู้สอน) เครื่องเคลือบดินเผาประดับผนัง : ความบันดาลใจจาก

ธรรมชาต ิ
ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม  กองทุนสนับสนุนการวิจัย (15 ต.ค.57-14 ต.ค.58)  

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
(ผู้สอน) เซรามคิจากวิศวกรรมวัสดุผสานสนุทรียะ ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม  

ผศ.ดร.นิติ  ยงวณิชย ์
นิทรรศการเปิดตัว EDUZINE ฉบับปฐมฤกษ์ ในการ
ประชุมบทบาทของมหาวิทยาลัยตอ่การพัฒนาประเทศ
ด้วยการวิจัย (11 พ.ค.58) จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 

 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1 เจ้าชายอาทิตย ์ ผศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX   

(ผู้สอน) แสงธรรม รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร  2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti  
(ผู้สอน) วิถีแห่งความสุข ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม  Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย  
(ผู้สอน) รูป-ธรรม, 2 ผศ.กรธนา  กองสุข  UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri  

2 อิ่มเอิบ ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ Petronas KLCC, Design Development Centre  
3 Pleasantly warm village ผศ.สืบพงศ์  เผ่าไทย (DDEC) และ Malaysian Industrial Development  
4 ชามข้าว ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58  

(ผู้สอน) เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบณิฑ ์ อ.ชานนท์  ไกรรส    
5 สารจากจักรวาล อ.ธาตรี  เมืองแก้ว   
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
(ผู้สอน) Peacefulness, Fiberglass ผศ.กรธนา  กองสุข  นิทรรศการผลงาน ศลิปินหญิงนานาชาติ "ทัศนะแห่งจิต" 

9-23 มี.ค.58 
 

1 การน าเสนอผลงานและสาธิตการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบ
ดินเผา ณ Anadolu U. ประเทศตุรก ี

อ.ธาตรี  เมืองแก้ว โครงการ International Art Workshop (23 มิ.ย.-3 
ก.ค.58) 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

2,266 
4.50 4.50 

504 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85 
24-1 

95.83 4.79 
26-1-1 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.29/2 = 4.64 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 2 2.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์    10/ 3 = 3.33 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12 

0 
0 0 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

36 
4 

80.00 5 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 20 

5.0 
100 5 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  8.33/3 = 2.78 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

9 จาก 10 
ข้อ 

8 
8 จาก 10 ข้อ 3.50 

10 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  12.5/4 = 3.125 ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 41.12/ 13 3.16 ด ี

 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.64 4.64 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 2.78 - - 2.78 ปานกลาง 
5 4 3.00 3.17 - 3.13 ดี 
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 2.90 2.875 4.64 3.16 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยน าความเช่ียญ
ชาญของหลักสูตรมาบูรณาการให้เหมาะสมต่อ
ปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 
 
 

ผลิ ผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพโดยใหส้อดคล้องต่อความ 
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานพัฒนา
ประเทศ สังคม ชุมชน ท่ีค้ าจุนกันไปทั้งระบบอย่าง
ยั่งยืน 

 

     

 
21 สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ ให้เพิ่มพูน คุณวุฒิ

และต าแหน่งวิชาการ ให้เป็นตามกรอบมาตรฐาน 
ยุคศตวรรษที่ 21 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยน าความเชี่ยญชาญของ
หลักสูตรมาบูรณาการให้เหมาะสมต่อปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 
 

 

  

 
ผลิ ผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพโดยใหส้อดคล้องต่อความ ต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 

ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานพัฒนาประเทศ สงัคม ชุมชน ท่ีค้ าจุนกันไปทั้งระบบอย่าง
ยั่งยืน 
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แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 

 
21 สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ ให้เพิ่มพูน คุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ ให้

เป็นตามกรอบมาตรฐาน ยุคศตวรรษที่ 21 
 

   

 
 


