
รายงานข้อมูล ณ วนัที ่ 24  สิงหาคม  2561

ลงนาม.........................................................คณบดี
    (อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล)

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบณัฑิต

เกณฑ์การประเมิน
- ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ



- หลักสูตรด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ



- ทุกหลักสูตรด าเนินงานตาม
ปฏิทิน TQF



- ทุกหลักสูตรด าเนินงานตามปฏิทิน TQF

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป

คณะฯ ด าเนินการเพือ่เพิม่จ านวนอาจารย์ทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอกให้มากขึน้
 ดังนี้
- อาจารย์ทีม่ีคุณวฒิุปริญญาโท คณะฯ มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร, 
ทุนจากเงินกองทุนวจิัยและสร้างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จ านวน 7 ภาควชิาๆ ละ 100,000 บาท) ให้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
- อาจารย์ทีป่ระสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ 
ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีประกาศยกเวน้ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ส าหรับบุคลากรคณะฯ เมือ่สามารถสอบผ่านและมี
คุณสมบัติตามทีห่ลักสูตรก าหนดอย่างครบถ้วน ตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที ่7/ 2560 เมือ่วนัพฤหัสบดีที ่27 
กรกฎาคม 2560
- การรับสมัครอาจารย์ใหม่ในสาขาเฉพาะทาง คณะฯ พิจารณาผู้สมัครทีม่ี
คุณวฒิุปริญญาโท ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งศึกษาอยูใ่นระดับปริญญาเอกด้วย




- แนวโน้มเพิม่ขึน้เมือ่อาจารย์ที่
อยูร่ะหวา่งศึกษาในระดับปริญญา
เอก มีการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร

ผลจากการด าเนินการดังกล่าว คณะฯ จึงมีการเปล่ียนแปลงจ านวนอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวฒิุปริญญาเอก ดังนี้
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอกเพิม่ขึน้จาก
- อาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน
- อาจารย์บรรจุใหม่ในคุณวฒิุปริญญาเอก 0.5 คน (อายุราชการมากกวา่ 6 เดือนแต่
ไม่ถึง 9 เดือน)
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอกลดลงจาก
- อาจารย์คุณวฒิุปริญญาเอก ลาออก 3.5 คน
3. แนวโน้มการเพิม่อาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอกมาจาก
- มีอาจารย์ทีอ่ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (เข้าศึกษาก่อนปี 2560 ด้วย
ทุนจากคณะฯ) จ านวน 2 คน
- มีอาจารย์ทีเ่ข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ในปีการศึกษา 
2560 แล้วจ านวน 3 คน

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ 3.55 คะแนน, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 3.20 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวฒิุปริญญาเอก
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 1.61 คะแนน ร้อยละ 25.82 อาจารย์วฒิุปริญญาเอก จ านวน 23.50 คน อาจารย์ทัง้หมด 91 คน, 
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 1.54 คะแนน ร้อยละ 24.59 อาจารย์วฒิุปริญญาเอก จ านวน 22.5 คน อาจารย์ทัง้หมด 91.5 คน

เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

แบบตดิตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะมณัฑนศิลป ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ปกีารศึกษา 2560 รอบ 12 เดอืน (ระหวา่ง 1 สงิหาคม 2560 –  31 กรกฎาคม 2561)

คณะมณัฑนศิลป์
ลงนาม..................................................................ผู้รายงาน

 (นางสาวนันทนา  แซ่ลี)
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึน้ไป

คณะฯ ด าเนินการเพือ่ส่งเสริมให้มีการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมาก
ขึน้ ดังนี้
- คณะฯ มีการจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวจิัยและสร้างสรรค์คณะ
มัณฑนศิลป์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 7 ภาควชิาๆ ละ 100,000 
บาท) ในการผลิตต าราและหนังสือ เพือ่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
- คณะฯ มีโครงการจัดการความรู้เป็นประจ าทุกปี โดยในปีทีผ่่านมา เน้น
การส่งเสริมและกระตุ้นคณาจารย์ ให้ท าการวจิัยเชิงสร้างสรรค์ตาม
ลักษณะเฉพาะของสาขาวชิา เพือ่เป็นผลงานประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ ในระยะต่อไป

- แนวโน้มเพิม่ขึน้เมือ่อาจารย์ที่
อยูร่ะหวา่งรอผลฯ ผ่านการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ

ผลจากการด าเนินการดังกล่าว คณะฯ จึงมีการเปล่ียนแปลงจ านวนอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ดังนี้
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเพิม่ขึน้จาก
- ประกาศฯ อาจารย์ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน (อ.เกษร ผลจ านงค์)
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการลดลงจาก
- อาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ลาออก 1.5 คน
- อาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ เกษียณ 1 คน
3. แนวโน้มการเพิม่อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการมาจาก
- มีอาจารย์ทีร่อผลการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน (นอกนัน้
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางวชิาการทีสู่งกวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 2.95 คะแนน ร้อยละ 47.25 อาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน 43 คน (ผศ.29 /รศ.13/ ศ.1) อาจารย์ทัง้หมด 91 คน, 
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 3.04 คะแนน ร้อยละ 48.63 อาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน 44.5 คน (ผศ. 31.5/รศ. 12/ศ. 1) อาจารย์ทัง้หมด 91.5 คน

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 12.13 : 1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1,079.67 จ านวนอาจารย์ 89 คน (ไม่นับลาศึกษาต่อ),
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 0.0625 คะแนน จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 9.59 : 1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1,050.65 จ านวนอาจารย์ 89.5 คน
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์การประเมิน  
- ในกรณีทีจ่ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกวา่
หรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5
- ในกรณีทีจ่ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกวา่
เกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความแตกต่างระหวา่งจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน า
ค่าความแตกต่างมาพิจารณา 
ได้แก่
(1) ค่าร้อยละความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ าทีน่้อยกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
(2) ค่าร้อยละความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ าทีม่ากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
(3) ค่าร้อยละความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ าทีม่ากกวา่ร้อยละ 0 แต่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ให้
น ามาเทียบบัญญติัไตรยางศ์ตามสูตรเพือ่เป็นคะแนนหลักสูตรนัน้ๆ
คะแนนทีไ่ด้ = 5 – (ค่าร้อยละทีค่ านวณได้จาก (3))
                                        4

ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามรอบระยะเวลาทุกหลักสูตร โดยนอกเหนือจากการปรับเนือ้หาแล้ว ยัง
มีการยุบรวมรายวชิาทีซ้่ าซ้อน ยกเลิกรายวชิาทีล้่าสมัย ซ่ึงส่งผลต่อจ านวน
รายวชิาทีต้่องลงทะเบียน, จ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวชิา และการเลือก
รายวชิาลงทะเบียนของนักศึกษา ทีเ่ข้าศึกษาต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 
ดังนัน้ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ซ่ึงคิดจากผลรวมของ ผลคูณ
ระหวา่งจ านวนหน่วยกิตรายวชิาทีม่ีการลงทะเบียน กับจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวชิานัน้ๆ หารด้วยค่าคงทีใ่นสูตร (สอบถามจากกอง
แผนงานฯ) จึงมีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลต่อการค านวณในตัวบ่งชี้ 1.4 จะมีแนวโน้มเกินกวา่เกณฑ์น้อยลง (ทุก
ปีคณะฯ ได้ค่าสูงกวา่เกณฑ์ 1 : 8 มากกวา่ร้อยละ 20 ท าให้ผลประเมินเป็น
 0)

- คณะฯ ต้ังเป้าหมายไวไ้ม่เกินกวา่
เกณฑ์ร้อยละ 20 เพือ่ให้ได้
มากกวา่ 0 คะแนน

ทีป่ระชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเมือ่วนัที ่3 พ.ค.61 แจ้ง
การก าหนดอัตราส่วนฯ ซ่ึงมหาวทิยาลัยและคณะวชิาทีเ่กีย่วข้องได้พิจารณา
ด าเนินการจนได้ข้อสรุปอัตราส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า แยกตามกลุ่มที่
ระบุไวใ้นประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ดังนี้
1. กลุ่มวชิาวจิิตรศิลป์ 3 กลุ่มวชิา คือ
1.1 กลุ่มสาขาวชิาทัศนศิลป์ ไม่เกิน 1 : 15
1.2 กลุ่มสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ ไม่เกิน 1 : 12
1.3 กลุ่มสาขาวชิาศิลปะการแสดง ไม่เกิน 1 : 15
2. กลุ่มวชิาประยุกต์ศิลป์ 1 กลุ่มวชิา คือ
2.1 กลุ่มสาขาวชิาการออกแบบ ไม่เกิน 1 : 20
หมายเหตุ : อ้างอิงจากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง หลังจากสภาคณบดี
ทางศิลปะแห่งประเทศไทย เสนอขอก าหนดอัตราสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า เพือ่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
-  ทีป่ระชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาคร้ังที ่3/2561 เมือ่วนัที ่14 ม.ีค.61
- ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ คร้ังที ่5/2561 เมือ่วนัที ่24 พ.ค.61
- ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยศิลปากร คร้ังที ่12/2561 เมือ่วนัที ่19
 ม.ิย.61

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 6 ข้อ
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์การประเมิน
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวติแก่
นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานเมือ่ส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพือ่ส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวงัของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า

(มีการด าเนินงานตามแผนระดับคณะ ภาควชิาและหลักสูตร) มีการด าเนินงานครบถ้วนตามแผน มีการด าเนินงานครบถ้วนตามแผน

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 6 ข้อ
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์การประเมิน
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมทีด่ าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป
5. ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพือ่พัฒนานักศึกษา

(มีการด าเนินงานตามแผนระดับคณะ ภาควชิาและหลักสูตร) มีการด าเนินงานครบถ้วนตามแผน มีการด าเนินงานครบถ้วนตามแผน

1. ควรพัฒนาคุณวฒิุการศึกษาในระดับปริญญาเอก และ
ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 1.2 และ 1.3)

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที ่1

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 6 ข้อ
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์การประเมิน
1. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานวจิัยทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี ้                                                    - 
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวจิัย 
หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นควา้ข้อมูลสนับสนุนการวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวจิัย
หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวชิาการทีส่่งเสริมงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดประชุมวชิาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพือ่เป็นทุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิัย มีการสร้างขวญั
และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวจิัยทีม่ีผลงานวจิัย

 - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการวจิัยทีค่ณะฯ ได้รับจัดสรรทุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน  2 โครงการ, งบประมาณเงินรายได้ 3 โครงการ, 
งบประมาณภายนอก 7 โครงการ โดยมีคณาจารย์รับทุนรวมจ านวน 64 คน
 และจัดสรรทุนสนับสนุนการน าเสนอ/ เผยแพร่ผลงานวจิัย/ สร้างสรรค์ 
ให้กับคณาจารย์รวมจ านวน 23 คน
 - ซ่ึงบางกิจกรรมภายใต้โครงการวจิัย และการน าเสนอ/ เผยแพร่
ผลงานวจิัย/ สร้างสรรค์ คณาจารย์ได้ร่วมงานกับบุคลากรจากสถาบันทัง้ใน
และต่างประเทศ เพือ่แสวงหาความร่วมมือ และเพิม่โอกาสในการสร้าง 
Cluster การวจิัย
 - คณะฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรทุนจากเงินกองทุนวจิัยและ
สร้างสรรค์ ซ่ึงระบุให้สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวจิัย/ วชิาการ 
และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบฯ 61

มีการด าเนินงานเป็นไปตามระบบ
กลไกทีว่างไว้

คณะฯ จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัย/ 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 การประชุมวชิาการ China Zibo Internationas Macsabal Silkroad 
Woodfiring Festival-Kunlun Ceramic Charm Town International 
Symposium 2017 ประเทศจีน 1–10 ก.ย.60
- อ.ชนิศา, รศ.โชติวฒัน์, อ.ดร.ไพโรจน์ ในนิทรรศการ Design Section of 102nd 
NIKA Art Exhibition 2017 Japan 6–18 ก.ย.60
- ผศ.สยุมพร การประชุมวชิาการ 7th International Art Ceramic Symposium 
6-16 ก.ย.60 ประเทศ Tunisia
- อ.ธาตรี การประชุมวชิาการ 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.โชติวฒัน์, ผศ.อติวรรธน,์ อ.คณิตา, อ.ดร.ชิตชัย, อ.นัจ, 
อ.สหเทพ,  ผศ.ศุภกา, รศ.ประดิพัทธุ ์ในนิทรรศการ Tokoha University Zoukei 
Exhibition 15th Anniversary Celebration : Glocal Art Exhibition : 
点と展 19–27 พ.ย.60 ประเทศญี่ปุน่
- คณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ ในโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถาบันศิลปะในประเทศอินเดีย 20 พ.ย.60
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด

- อ.ณัฐรฐนนท์ ดูงาน College of Arts, Kongju National University 15–17 ม.ีค.
61 ประเทศเกาหลีใต้
- ศ.เอกชาติ, อ.ณัฐรฐนนท์ ในโครงการ Designer of the Year 2018 : 18–22 
เม.ย.61 ไต้หวนั
- อ.สัญญา, อ.พสุ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking Workshop : 6-15
 พ.ค.61 ประเทศอินโดนิเซีย
- ผศ.ชัยณรงค์ ในโครงการทัศนปราชญา 10-18 พ.ค.61 ประเทศฟินแลนด์, สวเีดน, 
เอสโตเนีย
- ผศ.สยุมพร, ผศ.ดร.วรีวฒัน์ การประชุมวชิาการ ARCADESA#2 : 26-28 ม.ิย.61 
ประเทศมาเลเซีย
- อ.ดร.นุชนภางค์, ผศ.ดร.วรรณวภิา ตีพิมพ์บทความในวารสารในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที ่1
คณะฯ จัดกิจกรรมวชิาการทีส่่งเสริมงานวจิัย/ สร้างสรรค์ ได้แก่
- โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์เตาฟืนร่วมสมัยโดยศิลปินนานาชาติไทย - เกาหลีใต้ 
11-26 พ.ย.60
- นิทรรศการ Pacific Rim International Exhibitions 14-17 พ.ย.60

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน เงินสนับสนุนทัง้ภายในและนอก 10,701,212 บาท อาจารย์ทัง้หมด 89 คน (ไม่นับทีล่าศึกษาต่อ) เงินสนับสนุนทัง้ภายในและนอก 120,238.34 บาท/คน, 
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน  เงินสนับสนุนทัง้ภายในและนอก 8,950,000 บาท อาจารย์ทัง้หมด 89.5 คน เงินสนับสนุนทัง้ภายในและนอก  100,000 บาท/คน
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แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์เฉพาะคณะทีก่ลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 
บาทขึน้ไปต่อคน
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
180,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 
บาทขึน้ไปต่อคน

โครงการวจิัยทีค่ณะฯ ได้รับจัดสรรทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่
- โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพืน้ผิววสัดุส าหรับผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรม ประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วสัดุ
จากการใช้เคร่ือง Domestic Flat Knitting Machine (425,000 บาท)
- การศึกษาวจิัยผลิตภัณฑ์ทีผู้่สูงอายุท าขึน้เองส าหรับอ านวยความสะดวก
ในการใช้ชีวติประจ าวนั เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย (1,000,000 บาท)

มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน โครงการวจิัยทีค่ณะฯ จัดสรรทุนจากเงินรายได้ ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่ 
(คิดเงินตามสัดส่วนปีงบประมาณทีร่ะยะเวลาด าเนินการครอบคลุมอยู)่
- โครงการวจิัยสร้างสรรค์ "เคร่ืองประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (41,666.67 บาท)
- โครงการวจิัยสร้างสรรค์ เร่ือง "สรรค์สร้างจากส่ิงเหลือใช้ นวตัศิลป์แห่งการประดับ
กาย" (30,000 บาท)
- โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เร่ือง "ศิลปะส่ือผสมแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์
งานหัตถศิลป์ไทย" (33,333.33 บาท)
- โครงการเคร่ืองประดับร่วมสมัยทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของงาน
ศิลปะไทย (50,000 บาท)
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ าด่ืมทีเ่อือ้อ านวยความสะดวกในการเปิดบริโภค
ของผู้สูงวยั (50,000 บาท)
โครงการวจิัยทีค่ณะฯ ได้รับจัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่
- การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลึกต้นแบบจากเร่ืองราวของไปรษณีย์ไทยเพือ่
เพิม่คุณค่าให้กับองค์กร (137,500 บาท)
- ทีป่รึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยัง่ยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์
 (4DNA) (499,712 บาท)

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อย
ละ 60  ขึน้ไป
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวจิัยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 
ขึน้ไป
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวจิัยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 
ขึน้ไป

- การตีพิมพ์บทความวจิัยเร่ือง “ผี พราหมณ์ พุทธ วฒันธรรมประดับได้” 
(อ.ทัศน์ฐรสชง และคณะ) ในวารสารมหาวทิยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
 สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ ปีที ่37 ฉบับ 3 (กันยายน-
ธนัวาคม) 2560 (อยูใ่นฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1)
- ผลงานวจิัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ : 
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวฒันธรรมไทย (ระยะที ่1) 
(อ.ทัศน์ฐรสชง และคณะ)
- นิทรรศการในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คร้ังที ่2
- นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 2560
- นิทรรศการ Pacific Rim International 2017
- การแสดงผลงานคณาจารย์ของภาควชิา/ หลักสูตร/ ได้รับเชิญเป็น
รายบุคคล ประจ าปี 2560

มีการด าเนินงานเป็นไปตาม
ขัน้ตอนและครบถ้วนตามแผน

คณะฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ า เพิม่เติมในฐานข้อมูล RIS อย่างต่อเนือ่ง โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ 
ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการน าเสนอ/ ตีพิมพ/์ เผยแพร่ผลงานวจิัย/ สร้างสรรค์ การ
จดทะเบียนสิทธบิัตร ให้กับคณาจารย์รวมจ านวน 27 คน
ซ่ึงผลงานวจิัย/ สร้างสรรค์ บางส่วนเป็นผลจากการบูรณาการงานบริการวชิาการกับ
องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบทีค่ณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือในโครงการอีกด้วย

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ผลประเมิน 5.00 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 183.96 ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 167.40 อาจารย์ทัง้หมด 91 คน, 
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5.00 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 45.00 ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 41.175 อาจารย์ทัง้หมด 91.5 คน
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แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

1. แสวงหาแหล่งทุนเพิม่เติม ทัง้จากภายนอกเพือ่สนับสนุนการ
วจิัย/สร้างสรรค์และจัดสรรทุนอุดหนุนวจิัย/สร้างสรรค์ให้
ครอบคลุมอัตราส่วนของอาจารย์

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 2.2 และ 2.3)

2. ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวจิัย/สร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิม่ขึน้

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 2.2 และ 2.3)

3. สร้าง cluster การวจิัยระหวา่งสถาบันทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเพิม่ขึน้

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 2.1)

เกณฑ์การประเมิน
1. จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปีทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วดัความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวชิาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพือ่พิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวชิาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวชิาการเพือ่ให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวชิาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการทีบ่ริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วชิาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพือ่
พิจารณา
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวชิาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

โครงการบริการทางวชิาการทีค่ณะฯ ได้รับจัดสรรทุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงาน
ศิลปนิพนธ ์สู่การสร้างบุคคลต้นแบบ
- โครงการประกวดผลงานออกแบบแห่งชาติระดับอุดมศึกษา
โครงการทีค่ณะฯ จัดสรรทุนจากเงินรายได้ ได้แก่
- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวฒันธรรมพืน้ถิน่เพือ่สร้างความยัง่ยืนแก่
สังคมไทย
โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรทุนจากเงินรายได้และแหล่งทุนอืน่
- โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์เตาฟืนร่วมสมัย โดยศิลปินนานาชาติไทย-
เกาหลีใต้
โครงการฯ ทีไ่ด้รับจัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่
- โครงการ Visual Communication Design Network คร้ังที ่1 : สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ Concept Art
- กิจกรรมปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผ้าไทยสู่สากล ภายใต้โครงการ
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
2561
- โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ “ศิลป์สร้างสรรค์ ส่ือป้องกันยาเสพติด 
ประจ าปี 2561”

เป้าหมายผู้เข้าร่วม

255 คน

250 คน

71 คน

140 คน

10 คน

-

80 คน

ในปีการศึกษา 2560 โครงการบริการทางวชิาการทีส่ร้างรายได้ให้คณะฯ ได้แก่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างอัตลักษณ์จังหวดั ส าหรับประชาชนและ
บุคคลทัว่ไป โดยภาควชิาออกแบบตกแต่งภายใน (งบสนับสนุนจากภายนอกและค่า
สมัคร : ม.ิย.- ส.ค.61)
- โครงการ Visual Communication Design Network คร้ังที ่1 : สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ Concept Art โดยภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์ (รายได้จากค่าลงทะเบียน
 : ส.ค.-ธ.ค.60)

หมายเหตุ ขัน้ตอนการจัดท าแผน เสนอทุกโครงการฯ รายงานสรุปผล ต้องผ่านการ
พิจารณาจากทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะฯ

องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 6 ข้อ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที ่3

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที ่2
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

1. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีเ่ป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการวชิาการของคณะฯ และก าหนดแผนฯ ให้ชัดเจน เพือ่
การด าเนินงานได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนยิง่ขึน้

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 3.1)

2. ควรเผยแพร่ ติดตามผลการให้บริการวชิาการ และน าผลมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ

(รายงานแล้วในส่วนของตัวบ่งชี้ 3.1)

เกณฑ์การประเมิน
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตัว
บ่งชี้วดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผน รวมทัง้จัดสรร
งบประมาณเพือ่ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ทีว่ดัความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมต่อสาธารณชน
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทีค่ณะฯ ได้รับจัดสรรทุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่
- โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย คร้ังที ่14 (Designer
 of the Year 2018)
โครงการทีค่ณะฯ จัดสรรทุนจากเงินรายได้ ได้แก่
- โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับมหาวทิยาลัยทางด้านการ
ออกแบบ ภาคเหนือ
- นิทรรศการเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
- โครงการ 2017 Pacific Rim International Exhibition

เป้าหมายผู้เข้าร่วม

200 คน

82 คน

200 คน
262 คน

ระยะเวลาด าเนินการ

ต.ค.60 - ก.ย.61

9-12 พ.ย.60

1 ม.ีค.- 8 เม.ย.61
14-17 พ.ย.60

หมายเหตุ ขัน้ตอนการจัดท าแผน เสนอทุกโครงการฯ รายงานสรุปผล ต้องผ่านการ
พิจารณาจากทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะฯ

1. อาจารย์  นักศึกษา และศิษย์เก่าทีไ่ด้รับรางวลั ควรได้รับการ
ยกย่องและเผยแพร่ผลงานเชิงลึกเพิม่ขึน้ เพือ่เป็นแบบอย่างทีดี่
และชัดเจน 

(อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน)

องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 7 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 7 ข้อ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที ่4
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

2. พัฒนาพืน้ที ่(หอเกียรติยศหรือผ่านส่ือดิจิทัล social media, 
ระบบ online ตลอดจนผ่านเวบ็ไซต์คณะฯ เพือ่เผยแพร่และยก
ย่อง)  การยกย่องผลงานสร้างสรรค์ ผลงานศิษย์เก่าทีไ่ด้รับ
รางวลัและการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

(อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน)

องค์ประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ

เกณฑ์การประเมิน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวเิคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวสัิยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวสัิยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทัง้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
 และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธท์างการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพือ่ให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธแ์ละเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพือ่พิจารณา
อนุมัติ
2. ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงินทีป่ระกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพือ่พัฒนานักศึกษา
 อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนือ่ง เพือ่
วเิคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธภิาพ 
ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ทีเ่ป็นผลจากการ
วเิคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงทีเ่กิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ทีส่่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 
ประการทีแ่สดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติทีดี่จากความรู้ทัง้ทีม่ีอยูใ่นตัวบุคคล

(มีการด าเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ/ คณะท างานแต่ละด้าน) มีการด าเนินงานครบถ้วนตาม
แผนงานแต่ละด้าน

มีการด าเนินงานครบถ้วนตามแผนงานแต่ละด้าน

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 7 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 7 ข้อ
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวจิัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะทีไ่ด้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึง่ของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพือ่พิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพือ่พิจารณา
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึน้อย่างต่อเนือ่ง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 
การก ากับมาตรฐาน

(มีการด าเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ/ คณะท างานแต่ละด้าน) มีการด าเนินงานครบถ้วนตาม
แผนงานแต่ละด้าน

มีการประสานงานระหวา่งคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับหลักสูตร, คณะวชิา และ
ด าเนินงานตามแผนงานแต่ละด้าน พร้อมทัง้จัดท ารายงานการประเมินฯ ควบคู่กัน

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน  จ านวน 6 ข้อ, เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ผลประเมิน 5 คะแนน จ านวน 6 ข้อ
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบง่ชี้/ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หรอืกรณีทีต่้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
เปา้หมายตามแนวทางฯ/

กิจกรรม/โครงการ

1. ควรทบทวนแผนความเส่ียง และวเิคราะห์ความเส่ียงทีอ่าจ
เกิดขึน้และกระทบในอนาคตให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะด้าน
การเงินในช่วงเวลาการออกนอกระบบ และการลดลงของจ านวน
นักศึกษา

มีการด าเนินงานครบถ้วน มีการด าเนินงานครบถ้วนแล้ว

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที ่5 
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