แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

คณะมัณฑนศิลป์
ลงนาม..................................................................ผู้รายงาน
(นางสาวนันทนา แซ่ล)ี
แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

ลงนาม.........................................................คณบดี
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ 3.55 คะแนน, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 3.20 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
- ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ ณะรับผิดชอบ
- หลักสูตรดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

- ทุกหลักสูตรดาเนินงานตาม
ปฏิทิน TQF

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 1.61 คะแนน ร้อยละ 25.82 อาจารย์วฒ
ุ ปิ ริญญาเอก จานวน 23.50 คน อาจารย์ทงั้ หมด 91 คน,
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 1.54 คะแนน ร้อยละ 24.59 อาจารย์วฒ
ุ ปิ ริญญาเอก จานวน 22.5 คน อาจารย์ทงั้ หมด 91.5 คน
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คณะฯ ดาเนินการเพือ่ เพิม่ จานวนอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอกให้มากขึน้
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่
ดังนี้
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
- อาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒปิ ริญญาโท คณะฯ มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร,
- แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ อาจารย์ที่
ทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ (ปีงบประมาณ
อยูร่ ะหว่างศึกษาในระดับปริญญา
พ.ศ.2560 จานวน 7 ภาควิชาๆ ละ 100,000 บาท) ให้ศึกษาต่อในระดับ เอก มีการสาเร็จการศึกษาตาม
ปริญญาเอก
ระยะเวลาของหลักสูตร
- อาจารย์ทปี่ ระสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ
สาหรับปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีประกาศยกเว้นค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ สาหรับบุคลากรคณะฯ เมือ่ สามารถสอบผ่านและมี
คุณสมบัติตามทีห่ ลักสูตรกาหนดอย่างครบถ้วน ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 7/ 2560 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 27
กรกฎาคม 2560
- การรับสมัครอาจารย์ใหม่ในสาขาเฉพาะทาง คณะฯ พิจารณาผู้สมัครทีม่ ี
คุณวุฒปิ ริญญาโท ซึ่งอยูใ่ นระหว่างศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาเอกด้วย
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- ทุกหลักสูตรดาเนินงานตามปฏิทิน TQF

ผลจากการดาเนินการดังกล่าว คณะฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจานวนอาจารย์ประจาที่
มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก ดังนี้
1. จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเพิม่ ขึน้ จาก
- อาจารย์สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน
- อาจารย์บรรจุใหม่ในคุณวุฒปิ ริญญาเอก 0.5 คน (อายุราชการมากกว่า 6 เดือนแต่
ไม่ถึง 9 เดือน)
2. จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอกลดลงจาก
- อาจารย์คุณวุฒปิ ริญญาเอก ลาออก 3.5 คน
3. แนวโน้มการเพิม่ อาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอกมาจาก
- มีอาจารย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (เข้าศึกษาก่อนปี 2560 ด้วย
ทุนจากคณะฯ) จานวน 2 คน
- มีอาจารย์ทเี่ ข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ในปีการศึกษา
2560 แล้วจานวน 3 คน

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 2.95 คะแนน ร้อยละ 47.25 อาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 43 คน (ผศ.29 /รศ.13/ ศ.1) อาจารย์ทงั้ หมด 91 คน,
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 3.04 คะแนน ร้อยละ 48.63 อาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 44.5 คน (ผศ. 31.5/รศ. 12/ศ. 1) อาจารย์ทงั้ หมด 91.5 คน
เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คณะฯ ดาเนินการเพือ่ ส่งเสริมให้มีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาก - แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ อาจารย์ที่ ผลจากการดาเนินการดังกล่าว คณะฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงจานวนอาจารย์ประจาที่
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วย
ขึน้ ดังนี้
อยูร่ ะหว่างรอผลฯ ผ่านการ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
- คณะฯ มีการจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
พิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
1. จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จาก
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
มัณฑนศิลป์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 7 ภาควิชาๆ ละ 100,000 วิชาการ
- ประกาศฯ อาจารย์ได้รบั ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน (อ.เกษร ผลจานงค์)
บาท) ในการผลิตตาราและหนังสือ เพือ่ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการลดลงจาก
- คณะฯ มีโครงการจัดการความรู้เป็นประจาทุกปี โดยในปีทผี่ ่านมา เน้น
- อาจารย์ทดี่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ลาออก 1.5 คน
การส่งเสริมและกระตุ้นคณาจารย์ ให้ทาการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ตาม
- อาจารย์ทดี่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ เกษียณ 1 คน
ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา เพือ่ เป็นผลงานประกอบการขอกาหนด
3. แนวโน้มการเพิม่ อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการมาจาก
ตาแหน่งทางวิชาการ ในระยะต่อไป
- มีอาจารย์ทรี่ อผลการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 คน (นอกนัน้
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทีส่ ูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 12.13 : 1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1,079.67 จานวนอาจารย์ 89 คน (ไม่นับลาศึกษาต่อ),
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 0.0625 คะแนน จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 9.59 : 1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1,050.65 จานวนอาจารย์ 89.5 คน
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แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การประเมิน
- ในกรณีทจี่ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่า
หรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็นคะแนน 5
- ในกรณีทจี่ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนา
ค่าความแตกต่างมาพิจารณา
ได้แก่
(1) ค่าร้อยละความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจาทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
(2) ค่าร้อยละความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจาทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
(3) ค่าร้อยละความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจาทีม่ ากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้
นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพือ่ เป็นคะแนนหลักสูตรนัน้ ๆ
คะแนนทีไ่ ด้ = 5 – (ค่าร้อยละทีค่ านวณได้จาก (3))
4

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี - คณะฯ ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกินกว่า
ตามรอบระยะเวลาทุกหลักสูตร โดยนอกเหนือจากการปรับเนือ้ หาแล้ว ยัง เกณฑ์รอ้ ยละ 20 เพือ่ ให้ได้
มีการยุบรวมรายวิชาทีซ่ ้าซ้อน ยกเลิกรายวิชาทีล่ ้าสมัย ซึ่งส่งผลต่อจานวน มากกว่า 0 คะแนน
รายวิชาทีต่ ้องลงทะเบียน, จานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชา และการเลือก
รายวิชาลงทะเบียนของนักศึกษา ทีเ่ ข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
ดังนัน้ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ซึ่งคิดจากผลรวมของ ผลคูณ
ระหว่างจานวนหน่วยกิตรายวิชาทีม่ ีการลงทะเบียน กับจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ หารด้วยค่าคงทีใ่ นสูตร (สอบถามจากกอง
แผนงานฯ) จึงมีแนวโน้มลดลง
ส่งผลต่อการคานวณในตัวบ่งชี้ 1.4 จะมีแนวโน้มเกินกว่าเกณฑ์น้อยลง (ทุก
ปีคณะฯ ได้ค่าสูงกว่าเกณฑ์ 1 : 8 มากกว่าร้อยละ 20 ทาให้ผลประเมินเป็น
0)

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ
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รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ทีป่ ระชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเมือ่ วันที่ 3 พ.ค.61 แจ้ง
การกาหนดอัตราส่วนฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะวิชาทีเ่ กีย่ วข้องได้พิจารณา
ดาเนินการจนได้ข้อสรุปอัตราส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า แยกตามกลุ่มที่
ระบุไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ดังนี้
1. กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ 3 กลุ่มวิชา คือ
1.1 กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่เกิน 1 : 15
1.2 กลุ่มสาขาวิชาดุรยิ างคศิลป์ ไม่เกิน 1 : 12
1.3 กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ไม่เกิน 1 : 15
2. กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ 1 กลุ่มวิชา คือ
2.1 กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน 1 : 20
หมายเหตุ : อ้างอิงจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง หลังจากสภาคณบดี
ทางศิลปะแห่งประเทศไทย เสนอขอกาหนดอัตราสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า เพือ่ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 14 มี.ค.61
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5/2561 เมือ่ วันที่ 24 พ.ค.61
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมือ่ วันที่ 19
มิ.ย.61

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
(มีการดาเนินงานตามแผนระดับคณะ ภาควิชาและหลักสูตร)
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติ แก่
นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางานเมือ่ สาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ
1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพือ่ ส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้ หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

มีการดาเนินงานครบถ้วนตามแผน มีการดาเนินงานครบถ้วนตามแผน

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ
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รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
(มีการดาเนินงานตามแผนระดับคณะ ภาควิชาและหลักสูตร)
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมทีด่ าเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนานักศึกษา

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

มีการดาเนินงานครบถ้วนตามแผน มีการดาเนินงานครบถ้วนตามแผน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1
1. ควรพัฒนาคุณวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาเอก และ
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 1.2 และ 1.3)

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ
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รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การประเมิน
1. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจัยทีส่ ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting
professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพือ่ เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัย

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการวิจัยทีค่ ณะฯ ได้รบั จัดสรรทุนจาก มีการดาเนินงานเป็นไปตามระบบ
งบประมาณแผ่นดิน 2 โครงการ, งบประมาณเงินรายได้ 3 โครงการ,
กลไกทีว่ างไว้
งบประมาณภายนอก 7 โครงการ โดยมีคณาจารย์รบั ทุนรวมจานวน 64 คน
และจัดสรรทุนสนับสนุนการนาเสนอ/ เผยแพร่ผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์
ให้กับคณาจารย์รวมจานวน 23 คน
- ซึ่งบางกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย และการนาเสนอ/ เผยแพร่
ผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ คณาจารย์ได้รว่ มงานกับบุคลากรจากสถาบันทัง้ ใน
และต่างประเทศ เพือ่ แสวงหาความร่วมมือ และเพิม่ โอกาสในการสร้าง
Cluster การวิจัย
- คณะฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ ซึ่งระบุให้สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/ วิชาการ
และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจาปีงบฯ 61

Page 6 of 13

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
คณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ให้คณาจารย์ ได้แก่
- ผศ.ชัยณรงค์, อ.พสุ ใน International WS. 18-25 ส.ค.60 ประเทศจีน
- ผศ.สยุมพร ในโครงการ Qingdao Workshop Wood Firing 2017 ส.ค.-ธ.ค.60
ประเทศจีน
- ผศ.ศุภกา การประชุมวิชาการ China Zibo Internationas Macsabal Silkroad
Woodfiring Festival-Kunlun Ceramic Charm Town International
Symposium 2017 ประเทศจีน 1–10 ก.ย.60
- อ.ชนิศา, รศ.โชติวฒ
ั น์, อ.ดร.ไพโรจน์ ในนิทรรศการ Design Section of 102nd
NIKA Art Exhibition 2017 Japan 6–18 ก.ย.60
- ผศ.สยุมพร การประชุมวิชาการ 7th International Art Ceramic Symposium
6-16 ก.ย.60 ประเทศ Tunisia
- อ.ธาตรี การประชุมวิชาการ 11th 2017 International Terracotta
Symposium ก.ย.60 ประเทศ Turkey
- ศ.เอกชาติ, รศ.สน การประชุมสัมมนา The 4th International Design
Seminar 2017 : 20–22 ต.ค.60 ประเทศจีน
- อ.กศิตินทร, อ.ชนิศา, รศ.โชติวฒ
ั น์, ผศ.อติวรรธน์, อ.คณิตา, อ.ดร.ชิตชัย, อ.นัจ,
อ.สหเทพ, ผศ.ศุภกา, รศ.ประดิพัทธุ์ ในนิทรรศการ Tokoha University Zoukei
Exhibition 15th Anniversary Celebration : Glocal Art Exhibition :
点と展 19–27 พ.ย.60 ประเทศญี่ปนุ่
- คณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ ในโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันศิลปะในประเทศอินเดีย 20 พ.ย.60

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์ องงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
- อ.ณัฐรฐนนท์ ดูงาน College of Arts, Kongju National University 15–17 มี.ค.
61 ประเทศเกาหลีใต้
- ศ.เอกชาติ, อ.ณัฐรฐนนท์ ในโครงการ Designer of the Year 2018 : 18–22
เม.ย.61 ไต้หวัน
- อ.สัญญา, อ.พสุ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking Workshop : 6-15
พ.ค.61 ประเทศอินโดนิเซีย
- ผศ.ชัยณรงค์ ในโครงการทัศนปราชญา 10-18 พ.ค.61 ประเทศฟินแลนด์, สวีเดน,
เอสโตเนีย
- ผศ.สยุมพร, ผศ.ดร.วีรวัฒน์ การประชุมวิชาการ ARCADESA#2 : 26-28 มิ.ย.61
ประเทศมาเลเซีย
- อ.ดร.นุชนภางค์, ผศ.ดร.วรรณวิภา ตีพิมพ์บทความในวารสารในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
คณะฯ จัดกิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจัย/ สร้างสรรค์ ได้แก่
- โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์เตาฟืนร่วมสมัยโดยศิลปินนานาชาติไทย - เกาหลีใต้
11-26 พ.ย.60
- นิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions 14-17 พ.ย.60

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน เงินสนับสนุนทัง้ ภายในและนอก 10,701,212 บาท อาจารย์ทงั้ หมด 89 คน (ไม่นับทีล่ าศึกษาต่อ) เงินสนับสนุนทัง้ ภายในและนอก 120,238.34 บาท/คน,
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน เงินสนับสนุนทัง้ ภายในและนอก 8,950,000 บาท อาจารย์ทงั้ หมด 89.5 คน เงินสนับสนุนทัง้ ภายในและนอก 100,000 บาท/คน
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แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์เฉพาะคณะทีก่ ลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000
บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
180,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000
บาทขึน้ ไปต่อคน

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

โครงการวิจัยทีค่ ณะฯ ได้รบั จัดสรรทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผน
งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่
- โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพืน้ ผิววัสดุสาหรับผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรม ประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วสั ดุ
จากการใช้เครื่อง Domestic Flat Knitting Machine (425,000 บาท)
- การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทผี่ ู้สูงอายุทาขึน้ เองสาหรับอานวยความสะดวก
ในการใช้ชีวติ ประจาวัน เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย (1,000,000 บาท)

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
โครงการวิจัยทีค่ ณะฯ จัดสรรทุนจากเงินรายได้ ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่
(คิดเงินตามสัดส่วนปีงบประมาณทีร่ ะยะเวลาดาเนินการครอบคลุมอยู)่
- โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (41,666.67 บาท)
- โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง "สรรค์สร้างจากสิ่งเหลือใช้ นวัตศิลป์แห่งการประดับ
กาย" (30,000 บาท)
- โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เรื่อง "ศิลปะสื่อผสมแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์
งานหัตถศิลป์ไทย" (33,333.33 บาท)
- โครงการเครื่องประดับร่วมสมัยทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของงาน
ศิลปะไทย (50,000 บาท)
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับน้าดื่มทีเ่ อือ้ อานวยความสะดวกในการเปิดบริโภค
ของผู้สูงวัย (50,000 บาท)
โครงการวิจัยทีค่ ณะฯ ได้รบั จัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกต้นแบบจากเรื่องราวของไปรษณีย์ไทยเพือ่
เพิม่ คุณค่าให้กับองค์กร (137,500 บาท)
- ทีป่ รึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยัง่ ยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์
(4DNA) (499,712 บาท)

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ผลประเมิน 5.00 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 183.96 ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 167.40 อาจารย์ทงั้ หมด 91 คน,
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 45.00 ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 41.175 อาจารย์ทงั้ หมด 91.5 คน
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
- การตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ วัฒนธรรมประดับได้” มีการดาเนินงานเป็นไปตาม
คณะฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อ.ทัศน์ฐรสชง และคณะ) ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ขัน้ ตอนและครบถ้วนตามแผน
ประจา เพิม่ เติมในฐานข้อมูล RIS อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับ 3 (กันยายนได้จัดสรรทุนสนับสนุนการนาเสนอ/ ตีพิมพ์/ เผยแพร่ผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ การ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก่ าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย ธันวาคม) 2560 (อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
จดทะเบียนสิทธิบัตร ให้กับคณาจารย์รวมจานวน 27 คน
ละ 60 ขึน้ ไป
- ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ :
ซึ่งผลงานวิจัย/ สร้างสรรค์ บางส่วนเป็นผลจากการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1)
องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบทีค่ ณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ โดยได้รบั การ
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ (อ.ทัศน์ฐรสชง และคณะ)
สนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือในโครงการอีกด้วย
ประจาและนักวิจัยทีก่ าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 - นิทรรศการในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
ขึน้ ไป
วัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ ประจาปี 2560
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ - นิทรรศการ Pacific Rim International 2017
ประจาและนักวิจัยทีก่ าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 - การแสดงผลงานคณาจารย์ของภาควิชา/ หลักสูตร/ ได้รบั เชิญเป็น
ขึน้ ไป
รายบุคคล ประจาปี 2560
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แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2
1. แสวงหาแหล่งทุนเพิม่ เติม ทัง้ จากภายนอกเพือ่ สนับสนุนการ
วิจัย/สร้างสรรค์และจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย/สร้างสรรค์ให้
ครอบคลุมอัตราส่วนของอาจารย์
2. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิม่ ขึน้
3. สร้าง cluster การวิจัยระหว่างสถาบันทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 2.2 และ 2.3)

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 2.2 และ 2.3)
(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 2.1)

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
โครงการบริการทางวิชาการทีค่ ณะฯ ได้รบั จัดสรรทุนจากงบประมาณ
เป้าหมายผู้เข้าร่วม
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีทสี่ อดคล้องกับความ แผ่นดิน ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่
ต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วดั ความสาเร็จในระดับแผน - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงาน
255 คน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจา ศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างบุคคลต้นแบบ
คณะ เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
- โครงการประกวดผลงานออกแบบแห่งชาติระดับอุดมศึกษา
250 คน
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการ โครงการทีค่ ณะฯ จัดสรรทุนจากเงินรายได้ ได้แก่
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพือ่ ให้เกิดผลต่อการพัฒนา - โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนแก่
71 คน
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
สังคมไทย
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรรทุนจากเงินรายได้และแหล่งทุนอืน่
โครงการทีบ่ ริการแบบให้เปล่า
- โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์เตาฟืนร่วมสมัย โดยศิลปินนานาชาติไทย140 คน
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ เกาหลีใต้
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพือ่ โครงการฯ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่
พิจารณา
- โครงการ Visual Communication Design Network ครั้งที่ 1 : สัมมนา
10 คน
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ เชิงปฏิบัติการ Concept Art
ให้บริการวิชาการสังคม
- กิจกรรมปรึกษาแนะนาเชิงลึกการพัฒนาผ้าไทยสู่สากล ภายใต้โครงการ
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ
2561
- โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ “ศิลป์สร้างสรรค์ สื่อป้องกันยาเสพติด
80 คน
ประจาปี 2561”
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 3
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ในปีการศึกษา 2560 โครงการบริการทางวิชาการทีส่ ร้างรายได้ให้คณะฯ ได้แก่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ สร้างอัตลักษณ์จังหวัด สาหรับประชาชนและ
บุคคลทัว่ ไป โดยภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน (งบสนับสนุนจากภายนอกและค่า
สมัคร : มิ.ย.- ส.ค.61)
- โครงการ Visual Communication Design Network ครั้งที่ 1 : สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ Concept Art โดยภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (รายได้จากค่าลงทะเบียน
: ส.ค.-ธ.ค.60)
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการจัดทาแผน เสนอทุกโครงการฯ รายงานสรุปผล ต้องผ่านการ
พิจารณาจากทีป่ ระชุมกรรมการประจาคณะฯ

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

1. ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมาย พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ผู้รบั ผิดชอบในการ (รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 3.1)
ให้บริการวิชาการของคณะฯ และกาหนดแผนฯ ให้ชัดเจน เพือ่
การดาเนินงานได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนยิง่ ขึน้
2. ควรเผยแพร่ ติดตามผลการให้บริการวิชาการ และนาผลมาใช้ (รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 3.1)
ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 7 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 7 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีค่ ณะฯ ได้รบั จัดสรรทุนจากงบประมาณ
เป้าหมายผู้เข้าร่วม
1. กาหนดผู้รบั ผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผ่นดิน ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัว - โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 14 (Designer
200 คน
บ่งชี้วดั ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้ จัดสรร
of the Year 2018)
งบประมาณเพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
โครงการทีค่ ณะฯ จัดสรรทุนจากเงินรายได้ ได้แก่
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะ - โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทางด้านการ
82 คน
และวัฒนธรรม
ออกแบบ ภาคเหนือ
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ทวี่ ดั ความสาเร็จตาม
- นิทรรศการเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
200 คน
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการ 2017 Pacific Rim International Exhibition
262 คน
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 4
1. อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั รางวัล ควรได้รบั การ
ยกย่องและเผยแพร่ผลงานเชิงลึกเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ี
และชัดเจน

(อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน)
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ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.60 - ก.ย.61

9-12 พ.ย.60
1 มี.ค.- 8 เม.ย.61
14-17 พ.ย.60
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการจัดทาแผน เสนอทุกโครงการฯ รายงานสรุปผล ต้องผ่านการ
พิจารณาจากทีป่ ระชุมกรรมการประจาคณะฯ

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ
2. พัฒนาพืน้ ที่ (หอเกียรติยศหรือผ่านสื่อดิจิทัล social media,
ระบบ online ตลอดจนผ่านเว็บไซต์คณะฯ เพือ่ เผยแพร่และยก
ย่อง) การยกย่องผลงานสร้างสรรค์ ผลงานศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั
รางวัลและการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

(อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 7 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 7 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
(มีการดาเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ/ คณะทางานแต่ละด้าน)
มีการดาเนินงานครบถ้วนตาม
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
แผนงานแต่ละด้าน
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
สถาบัน รวมทัง้ สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพือ่ ให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทีเ่ ป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ทสี่ ่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10
ประการทีแ่ สดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีจากความรู้ทงั้ ทีม่ ีอยูใ่ นตัวบุคคล

Page 11 of 13

มีการดาเนินงานครบถ้วนตามแผนงานแต่ละด้าน

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะทีไ่ ด้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จานวน 6 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
(มีการดาเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ/ คณะทางานแต่ละด้าน)
มีการดาเนินงานครบถ้วนตาม
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพ
แผนงานแต่ละด้าน
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจาคณะเพือ่ พิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพือ่ พิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน
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มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับหลักสูตร, คณะวิชา และ
ดาเนินงานตามแผนงานแต่ละด้าน พร้อมทัง้ จัดทารายงานการประเมินฯ ควบคู่กัน

แผนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี้/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายตามแนวทางฯ/
กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/กาลังดาเนินการ/ยังไม่ได้ดาเนินการ
หรือกรณีทตี่ ้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 5
1. ควรทบทวนแผนความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ และกระทบในอนาคตให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะด้าน
การเงินในช่วงเวลาการออกนอกระบบ และการลดลงของจานวน
นักศึกษา

มีการดาเนินงานครบถ้วน
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มีการดาเนินงานครบถ้วนแล้ว

