รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึก ษา จึงกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 กรกฎาคม 2561
1

หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

คานา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ประจาปีการศึกษา 2560 สรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง
31 กรกฎาคม 2561) ที่ผ่านมาในการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในครั้งนี้ จะเป็นการรายงานโดย
ภาพรวมและในบางองค์ประกอบ ซึ่งได้ดาเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ กาหนดไว้ จานวน 6 องค์ประกอบ มีดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งนี้จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานทุกๆ ด้านของ
การศึกษา ได้บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป

อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

3

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวดที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

หน้า
3
4
5
8
9
12
13
14
16
16
18
20
22
22
25
28
30
31
36
38
40
42
54
54
56
56
59
60
60
61
61
62
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
หน้า
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
63
1.1-2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
64
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
64
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-3 ถึง 1.1-8, 1-1-10 และ 2.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มี
ตาราง 3.x-x)
4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 69
4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 69
4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 70
4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 70
4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
71
4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
73
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
7.1 เปูาหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย

74
74
75
75
76
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ผ ลการด าเนิ น งานในปี ก ารศึ ก ษา 2560 ได้ ม าตรฐานตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี ระดับคุณภาพ 3.65 คะแนน อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ดังตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรื
อสัดส่วน)
ตัวหาร

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.16

4.16

88.24

4.41

4.29

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.33

ดี

ระดับ 4

4
10/ 3 = 3.33

0

0

80.00

5

144.00

5

ระดับ 3
= 4.44

3
ดีมาก

ระดับ 3

3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.25
87.50

1,311
315
15
17
8.57/2 =

10/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
0
12
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
4
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
36
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
7.20
30
หลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
10.33/3
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3

6

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 9 จาก 10
11
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ
12
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
15.5/4 =
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
3/1 =
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
47.4/ 13 =

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

4.50

4.50

3.88

ดี

ระดับ 3
3.00
3.65

3
ปานกลาง
ดี
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2561
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร25500081105652
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2
1. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
2. ผศ.กรธนา กองสุข
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
4. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
5. อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว

ปัจจุบัน
1. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
2. ผศ.กรธนา กองสุข
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
4. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
5. อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

สภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 14 มิ.ย.60

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม
2. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
3. ผศ.ชานนท์ ไกรรส (ลาศึกษาต่อ)
4. อาจารย์ศิรัมภา จุลนวล (บรรจุเมื่อ 4 ธ.ค.60)
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
2. ผศ.กรธนา กองสุข
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
4. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
5. อ.ธาตรี เมืองแก้ว
6. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม
7. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
8. ผศ.ชานนท์ ไกรรส
9. อ.ศิรัมภา จุลนวล
10. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ
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อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
1. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
2. Mr.Lee Sung Woong
3. ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น
4. นายประทีป จันทราภิรมย์
5. นายพีระนัฐ โบกกรณี
6. นายพงศ์ภวัน อะสีติรัตน์
7. นายไกรสร ลีสีทวน
8. นางสาวรัตนา สาลี
9. นายพฤศวาร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (ผู้ช่วยสอน)
10. นางสาวบงกชพร สุวรรณรัตน์ (ผู้ช่วยสอน)
หมายเหตุ :

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลั กสูตร ที่เ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิ ทยาลัยศิล ปากร ได้รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2556 – 2560

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตาม
จานวนที่กาหนดไว้ 5 คน ตามเกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาในปี
การศึกษา 2560

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์อาจารย์
ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิและตาแหน่ง
วิชาการ ดังนี้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน
- ระดับอาจารย์ 1 คน
คุณวุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาโท 5 คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์มีคุณวุฒิและตาแหน่งวิชาการ
ดังนี้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- ระดับอาจารย์ 1 คน
คุณวุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาโท 4 คน
อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ตารางที่ 1.1-1
มีคุณวุฒิและตาแหน่งวิชาการ ดังนี้ ดารง ตารางที่ 1.1-2
คุณวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.1-9
- ระดับปริญญาโท 9 คน
- ระดับปริญญาตรี 1 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
- ระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน
- ระดับอาจารย์ 3 คน
อาจารย์พิเศษมีประสบการณ์การทางาน
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
จานวน 6 คน
และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนน้อยกว่า 6 ปี
จานวน 2 คน
มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ.25592560
และใช้หลักสูตรปรับปรุง ในปีการศึกษา
2560

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาที่ตรงและสัมพันธ์ทั้งหมด และมี
ตาแหน่งทางวิชาการจานวน 4 คน
10

โอกาสในการพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาลังอยู่ในระหว่างเตรียมขอตาแหน่งทางวิชาการ 3 คน คือ ผศ.สืบ
พงศ์ เผ่าไทย, ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ, ธาตรี เมืองแก้ว
อาจารย์ประจาหลักสูตร กาลังอยู่ในระหว่างเตรียมขอตาแหน่งทางวิชาการ 1 คน คือ ผศ.ศุภกา
ปาลเปรม และอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน 2 คน คือ รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์
กุล, ผศ.ชานนท์ ไกรรส
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่
การศึกษา รับเข้า
(1)
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(2)
2558 2559 2560

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

28
25
89.29
21
19
(1)
90.48
34
22
64.71
30
27
23
( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

จานวนที่ จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2560
ปีการศึกษา
(3)
2560 (4)
3
1
6
6
29
1
25
2
23
-

อัตราการคงอยู่
X 100

17.65
96.67
92.59
100

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1. จานวนรับ ครบตามเปูาหมายทีก่ าหนดไว้ตามนโยบายการรับนักศึกษาของคณะ และบางปีมี
จานวนน้อยกว่าเปูาหมาย เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนสละสิทธิ์
2. จานวนคงอยู่ มีบางคนย้ายไปศึกษาสถาบันอื่น
3. จานวนนักศึกษาที่จบ ปีการศึกษา 2560 ต่ากว่าจานวนรับ เนื่องจากนักศึกษายังไม่ผ่านรายวิชา
ศิลปนิพนธ์
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร)
2555
2556
2557

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

60

59

58

57

56

รวม

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

1
21
4.76
22
34
64.41

19
21
90.48
-

25
28
89.29
-

-

-

25
28
89.29
20
21
95.24
22
34
64.41
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ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร)
2558
2559
2560

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

60

59

58

57

56

รวม

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

30
27
23
-

-

-

-

-

30
27
23
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
มี เนื่องจากคุณภาพของงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดของบางรายวิชา
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า
คะแนน
(1)

จานวนข้อ จานวนคน ค่าเฉลี่ย
ที่ตอบ
ที่ตอบ (4) = (1)
(2)

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
1,311
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
196
3
(2) ด้านความรู้
183
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
182
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
197
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
293
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
260
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้

: ค่าเฉลี่ย 4.21
: ค่าเฉลี่ย 4.16
: ค่าเฉลี่ย 4.25

(3)

(2)X(3)

15

4.16

15
15
15
15

4.36
4.07
4.04
4.38

15

3.91

15
18

4.33

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2559

15
83.33

เกณฑ์ประเมิน : 4.21 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.16 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไม่บรรลุเปูาหมาย
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เปูาหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.25

เกณฑ์ประเมิน : 4.25 คะแนน

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2559(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60
หลักฐาน/ตาราง
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
ประกอบ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
ตรงสาขาที่เรียน
ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป

18
18

100
100

14

77.78

1
14
1

5.56
77.78
5.56

-

-

1
15-0
18-0-0-1

5.56
-

: ร้อยละ 83.33
: ร้อยละ 88.24
: ร้อยละ 87.50
: ร้อยละ 87.50

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ
กองแผนงาน มศก.

88.24

เกณฑ์ประเมิน : 4.17 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.41 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.375 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.25
ค่าเฉลี่ย 4.16
2.2
ร้อยละ 87.50
ร้อยละ 88.24
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.16
4.41
8.57/ 2 = 4.29 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษานอกจากประกอบอาชีพทางเครื่องเคลือบดินเผาแล้ว ยังสามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายในแวดวงศิลปะ เช่น นักออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ครูสอนศิลปะ ออกแบบฉาก
ช่างภาพ และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาศิลปะหลากหลายสาขา
โอกาสในการพัฒนา
นาผลการประเมินความพึงพอใจของการศึกษาในหลักสูตรของบัณฑิตและประเมินผลความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
กลไกการรับนักศึกษา
หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
ตรวจสนามสอบ และสอบสัมภาษณ์ โดยในปี 2560
หลักสูตรได้นาข้อมูลจากปีการศึกษา 2557-2559 มา
ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา เนื่องจากพบปัญหาผู้เข้า
สอบสละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัวเมื่อประกาศรายชื่อผู้สอบ
ผ่านข้อเขียน จึงแบ่งวิธีการรับเป็น 2 ส่วนคือ
1. รับโดยวิธีการสอบรับตรง โดยมีการสอบวิชาความ
ถนัดทางมัณฑนศิลป์ และวิชาความถนัดทางเครื่อง
เคลือบดินเผา เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การวัดผลเพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อม และความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนได้สาเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
2. รับโดยการสอบคัดเลือกโควตาพิเศษให้แก่นักเรียน
ภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางจานวน 8 คนโควตา
อาชีวะ จานวน 2 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จานวน 2 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 12 คน
การปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี
2557-2560 ช่วยให้ภาควิชาฯ ได้นักศึกษาที่มีความ
สนใจเฉพาะทาง แต่ปัญหาที่พบในการรับนักศึกษา ปี
พ.ศ.2558-2560 คือ ไม่ได้นักศึกษาตรงตามจานวนรับ
จึงประกาศรับนักศึกษา โดยจัดสอบรอบที่ 2 ในการสอบ
รับตรง
ผลการดาเนินงาน
- มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกในระบบโควตาพิเศษ
จานวน 9 คน จากจานวนประกาศรับ 12 คน
- มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกในระบบสอบรับตรง
รอบที่ 1 จานวน 23 คน ยืนยันสิทธิ์จานวน 15 คน
รอบที่ 2 จานวน 12 คน ยืนยันสิทธิ์จานวน 3 คน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
- ประกาศการ
รับสมัคร
- ประกาศผูผ้ ่าน
การสอบ
คัดเลือก
- มคอ.7 ปี
2559

- ประกาศผูผ้ ่าน
การสอบ

รวมจานวนทั้งหมด 25 ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 23
คน จากแผนรับทั้งหมด 35 คน
- ภาควิชาฯ ได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
ทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสภาพร่างกาย
และจิตใจ รวมไปถึงพื้นฐานของครอบครัวเพื่อให้เข้าใจ
ลักษณะของนักศึกษาเป็นรายบุคคลเชิงลึก เพื่อ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนและผลักดันให้สาเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการศึกษา
เล่าเรียน แนะนาพื้นฐานการดารงชีวิตตลอดระยะเวลา
4 ปี และเปิดโอกาสให้ผู้สอบสอบถาม
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
การรับนักศึกษาโควตาพิเศษภายหลังการสอบรับตรง
มีผลให้ไม่สามารถรับนักศึกษาได้เต็มจานวน
โดยการนาเสนอให้คณะฯ ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-รายงานการ
ประชุม
กรรมการบริหาร
คณะฯ

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา
หากมีการปรับกระบวนการรับนักศึกษาโควตาพิเศษ
ก่อนการสอบรับตรงน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้สามารถรับ
นักศึกษาได้เต็มจานวน
โดยการนาเสนอให้คณะฯ ดาเนินการ
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตร ฯ ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ โดยมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ตามสาขาวิชา แนะนากายภาพของ
ภาควิชาเพื่อเตรียมความพร้อม และประชุมวางแผนและ
ทดลองดาเนินการโดยจัดทา โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ณ ห้องแปูนหมุน ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา (15 สิงหาคม 2560) โดยที่ประชุมภาค ฯ
มอบหมายให้ ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ และ อ.สิทธิโชค
ชัยวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อเลือกสายการ
เรียนแล้วควรจัดประเมินความพร้อมความสามารถของ -รายงานการ
ผู้เรียน และผู้สอนสามารถสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่
ประชุมครั้งที่
ขาดความพร้อม เริ่มทดลองใช้ปีการศึกษา 2561
12/2561
ผลการดาเนินงาน
- นักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศครบตามจานวน
-รายงานการ
ที่รับเข้า
ประชุมครั้งที่
- นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อน 13/2560
เข้าศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานครบตามจานวนที่
รับเข้า
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
- นักศึกษาได้มีประสบการณ์ครั้งแรกในการสัมผัสดิน
เพื่อนามาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ซึ่งนักศึกษา
มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- ผลที่ได้จากการประเมินทาให้นักศึกษามีความอยาก
รู้ในศาสตร์ของสาขาวิชามากขึ้น
- นากระบวนการเตรียมความพร้อมไปปรับใช้กับ
รายวิชาอื่น ๆ
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึ กษาวิชาการและ - แผนงาน
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย
ประจาปีของ
กลไกการควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว ภาควิชา
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- โครงการที่
- มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจาทุกชั้น
ได้รับการ
ปี คอยควบคุมดูแลให้คาปรึกษาจนนักศึกษาจบ
อนุมัติ
การศึกษา
- มีอาจารย์ฝุายกิจการนักศึกษาที่คอยให้คาปรึกษา - คาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ควบคุม และแนะนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและ
ปรึกษาทาง
โครงการต่างๆ โดยทุกกิจกรรมและทุกโครงการที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น โครงการแสดงนิทรรศการ
วิชาการ
ผลงานนักศึกษาของสาขาวิชา, โครงการขนม ของขวัญ
และดนตรี, โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย โครงการ
สัมนาเชิงปฏิบัติการ Silpakorn clay work 2018
โครงการ Art camp 2017 เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาศิลป
นิพนธ์ตามความเหมาะสมของโครงการที่ตนเสนอ
- ภาควิชาฯ มีการวางแผนงานประจาปี 2560 และ
ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- นักศึกษาได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ที่สามารถขอ
คาปรึกษาได้ตลอดเวลา
- นักศึกษามีการทากิจกรรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ได้แก่
โครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาของสาขาวิชา
, โครงการขนม ของขวัญ และดนตรี, โครงการวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
Silpakorn clay work 2018 โครงการ Art camp
2017
- นักศึกษาได้รับคาแนะนาและการควบคุมดูแลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดทาโครงการ
การประเมินกระบวนการควบคุมดูแลให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีข้อมูลและรับทราบถึง
ปัญหาและผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
- มีการประเมินผลและจักทารายงานประเมินผลทุก
โครงการ
- นักศึกษาสามารถดาเนินโครงการได้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
นักศึกษา
-สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้
ทันเวลา
- นักศึกษาสามารถดาเนินโครงการให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
- นักศึกษาได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ภาควิชาฯ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
การปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์และความรู้ทางวิชาการ
ระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่มี MOU คือ
มหาวิทยาลัย NamSeoul ซึ่งดาเนินการมาตั้งแต่ปี
2557 - 2560 โดยมีการต่อสัญญา MOU เป็นครั้งที่ 2
ทั้งนี้ โครงการได้ดาเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นพันธมิตรด้านศิลปะและการออกแบบ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- โครงการ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษาใน
การปฏิบัติ
ผลงาน
สร้างสรรค์
และความรู้
ทางวิชาการ
ระหว่าง
ประเทศกับ
มหาวิทยาลัย
ที่มี MOU ที่
ได้รับอนุมัติ
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่
20/2560
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 3
: ระดับ 3

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560 คงอยู่ครบตามจานวน
- การสาเร็จการศึกษา
มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปี 2560 จานวน 23
คน (หลักสูตรปรับปรุง)
- ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ
นักศึกษา
นักศึกษามีข้อร้องเรียนเรื่องทางกายภาพให้ปรับปรุง
อาคารปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2558 เท่ากับ 4.07
ปี 2559 เท่ากับ 3.46
ปี 2560 เท่ากับ 3.66

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 2
: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯครั้ง
ที่ 13/2560

เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1
3.2
3.3

เป้าหมาย
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
4
3
10/ 3 = 3.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับสถาบันและระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือหลักสูตรการเรียนการสอน
2. นักศึกษาได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ทา MOU เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
โอกาสในการพัฒนา
1. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ทา MOU เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อได้เรียนรู้ประการณ์การทางานของศิลปินจากนานาชาติ
3. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการทางานนอกเหนือหลักสูตรร่วมกัน และปลูกจิตสานึกในความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะในการทางาน
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
-ตารางที่ 1.1-2
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
-รายงานการ
- อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีสมบัติครบตาม ประชุมหลักสูตร
เกณฑ์ที่สกอ. กาหนด
ครั้งที่ 13/2559
- หลักสูตรปรับปรุง 2560 มีการเสนออาจารย์ -มคอ.2
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน
หลักสูตร
- การรับอาจารย์ใหม่ ภาควิชาฯ กาหนดให้การ ปรับปรุงปี
ประชุมหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย์ใหม่เพื่อ 2560
ยื่นขออัตราแทนอัตราอาจารย์ที่ลาออก
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน คือ
1. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
2. ผศ.กรธนา กองสุข
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
4. ผศ.วรรณณา ธรรมมา
5. อ.ธาตรี เมืองแก้ว
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2560
- ได้อาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ผู้สอน 1 อัตรา คือ
อ.ศิรัมภา จุลนวล

-คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
- มีการประเมินคุณสมบัติอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยการตรวจสอบคุณสมบัติ ความ
เชี่ยวชาญจากคุณวุฒิการศึกษา ผลงานวิชาการ
และประสบการณ์ในการทางาน
- การรับอาจารย์ใหม่ ภาควิชาฯ ได้มีการประชุม
หารือ คุณสมบัติอาจารย์ใหม่เพื่อยื่นขออัตรา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ
ได้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
- มีการประชุมมอบหมายภาระงานตามแผน

- รายงานการ
ประชุมครั้งที่
14-15/2560
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ปฎิบัติงานภาควิชา โดยมีการประชุมอาจารย์ - แผน
ประจาหลักสูตร และมอบหมายภาระงานสอน ปฎิบัติงาน
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน
- ตารางสอน
มีการจัดประชุมการจัดทา มคอ.3 มคอ.5 และมี ภาคการศึกษา
การรายงานผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ต้น-ปลาย/
ปรับปรุงการสอนในแต่ละรายวิชา
2560
มีการประชุมมอบหมายภาระงานอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากการสอนตามแผนปีของภาควิชา - คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการทวน
ฯ
สอบ ภาค
มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายโดยอาจารย์ประจา การศึกษาต้นหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ปลาย/2560
การมอบหมายภาระงานนับเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลในการปฏิบัติงาน (kpi)
ผลการดาเนินงาน

-

ผลการดาเนินงาน
- อาจารย์ทุกท่านมีภาระงานประจาและได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ได้ มคอ.3 มคอ.5 ผลสรุปการทวนสอบทุก
รายวิชา
- หลักสูตรได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
และปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ 2561
ด้านการเรียนการสอน จานวน 5 โครงการ
ดาเนินแล้วเสร็จ 3 โครงการ
ด้านพัฒนานักศึกษา จานวน 7 โครงการ
ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ จานวน 2 โครงการ
ด้านบริการวิชาการสู่สังคม จานวน 1 โครงการ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ

- แผนการ
ดาเนินงานและ
ปฏิบัติราชการฯ
ปีงบประมาณ
2561
-รายงานการ
ประชุมครั้งที่
21/2560

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
การนาภาระงานมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลในการปฏิบัติงาน (KPIs) ทาให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์
ได้รับข้อมูลและทราบปัญหาเพื่อนามาปรับปรุง
กระบวนการ หารือภายในที่ประชุมภาควิชาในปีถัดไป
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสนาเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใช้ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการโดยให้ทุนในการสนับสนุนพัฒนา
จากส่วนต่าง ดังนี้
1. อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว นาเสนอผลงาน
เครื่องปั้นดินเผา ณ ประเทศตุรกี (11 th
International Terracotta Symposium, Eskisehir
,Turkey 2017) โดยทุนสนับสนุนจากประเทศตุรกี
2. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ นาเสนอผลงาน
เครื่องปั้นดินเผา ณ ประเทศจีน (Qingdao
workshop wood firing 2017,China)
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ นาเสนอผลงาน
เครื่องปั้นดินเผา ณ ประเทศตูนิเซีย (7th
International Art Ceramic Symposium Tunisia
2017) โดยทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ผศ. ศุภกา ปาลเปรม นาเสนอผลงาน
เครื่องปั้นดินเผา ณ ประเทศญี่ปุน (Glocal Art
Exhibition: Tokoha University,
Shizuoka, Japan 2017)
5. รศ. ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล นาเสนอ
ผลงานเครื่องปั้นดินเผา ณ ประเทศญี่ปุน (Glocal
Art Exhibition: Tokoha University,
Shizuoka, Japan 2017) โดยทุนสนับสนุน คณะ
มัณฑนศิลป์
6. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม ,รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิ
ดารงค์กุล ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย ,ผศ.สยุมพร กาษร
สุวรรณ ,ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา ,อาจารย์ธาตรี เมือง
แก้ว นาเสนอผลงานเครื่องปั้นดินเผา ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2017 Pacific Rim International
Exhibition)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 3

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-สูจิบัตร,
รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน
แต่ละโครงการ
-รายงานการ
ประชุมครั้งที่
13/2560

-รายงานการ
ประชุมครั้งที่
12/2560

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
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เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 3

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

ผลการดาเนินงาน

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
0 x 100/ 5 = 0
(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 1.1-1
4 x 100/ 5 = 80.00
ตารางที่ 4.2-1(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 4.2-6
(0 + 7.20) x 100/ 5 = 144.00

4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 0.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 0.00
เปูาหมายของปีนี้
: ร้อยละ 12.00
เปูาหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 12.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ้างอิง
0
ตารางที่ 1.1-1
5
ตารางที่ 1.1-1
0
ตารางที่ 1.1-1
0.00
100
0.00

เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไม่บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
4
1
4
80.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

25

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 80.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 80.00
เปูาหมายของปีนี้
: ร้อยละ 60.00
เปูาหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 60.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน

4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ตารางที่ 4.2-2
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2.2
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
ตารางที่ 4.2.2
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
ตารางที่ 4.2.2
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
- ตารางที่ 4.2.2
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.3
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4.2.3
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.4
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
- ตารางที่ 4.2.4
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
1.00
วิชาการแล้ว
5.ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
10
4.00
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
4
3.20
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
5
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
14
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
7.20
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของประจา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
144.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)

: ร้อยละ 104
: ร้อยละ 144
: ร้อยละ 30.00
: ร้อยละ 30.00

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

28.80

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -รายงานการ
ความพึงพอใจของอาจารย์
ประชุมครั้งที่
- ด้านการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีการประชุมมอบหมายให้ 16/2560
มีผู้ติดตามการสอน และการประเมิน
- ด้านการประเมินการสอน
มีการทบทวนรายวิชาที่สอนในที่ประชุมภาควิชาฯ
และนาสรุปผลการประชุมมาใช้ในการปรับปรุงการ
สอนในปีถัดไป
- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนอื่นๆบางรายการที่
จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2558 เท่ากับ 3.73
ปี 2559 เท่ากับ 4.00
ปี 2560 เท่ากับ 3.60

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 2
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
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(ประเมินด้วยระบบ Peer)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 4
4.2
4.2 (1)
ร้อยละ 12.00
ร้อยละ 0.00
4.2 (2)
ร้อยละ 60.00
ร้อยละ 80.00
4.2 (3)
ร้อยละ 30.00
ร้อยละ 144
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4
รวม 10.00/ 3 = 3.33
0
5.00
5.00
3
10.33/ 3 = 3.44 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
โอกาสในการพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร อยู่ในระหว่างการขอตาแหน่งทางวิชาการและขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ
และคณาจารย์ประจาภาควิชาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านจากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
3. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ
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 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.มีภาวะผู้นาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. มีความรับผิดชอบงานของตนเองและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารด้วยการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปะและการออกแบบ ใน
การสื่อสารโดยทั่วไปและการนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน และการ
นาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับงานศิลปะ
และการออกแบบ
6. ทักษะพิสัย
1. มีความสามารถด้านทักษะวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
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สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ. 5 ของแต่ละวิชา)
การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษา
อังกฤษ
ในชีวิต ประจาวัน
081 103 การ
พัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ
360 111
ภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างสรรค์
083 109 การใช้
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
083 101
มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม
084 101
อาหารเพื่อสุขภาพ
360 112 สุนทรีย
ศาสตร์เบื้องต้น
360 113 การออก
แบบและสร้างสรรค์
ในศิลปะตะวันออก

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

B+

B

C+

C

D+

2/60

3

7

9

3

1

1/60

2

1

1

2

7

6

2/60

3

1

7

4

8

1/60

19

4

1/60

A

1

2

10

6

2/60

1

6

4

11

1/60

1

7

3

10

5

3

1/60

16

D

F

จานวน
นักศึกษา
ลง
I N ทะ สอบ
S U
P P เบีย ผ่าน
น

4

4
2
4

1

2/60

2
5

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

22

25

25

25

25

25

-

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

หมวดวิชาแกน
360 101
การออกแบบ 1

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

1/60

6

8

4

4

-

1

-

-

จานวน
นักศึกษา
ลง
ทะ สอบ
S U IP NP
เบีย ผ่าน
น
- - - -

23
31

24

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

360 102
การออกแบบ 2
360 103
วาดเส้น 1
360 104
วาดเส้น 2
360 105
ศิลปะ
ปฏิบัติ 1
360 106
ศิลปะปฏิบัติ 2
360 107
การเขียนแบบ
เบื้องต้น
360 108 ศิลปะไทย
ปริทัศน์
วิชาบังคับ
365 101
เครื่องเคลือบดินเผา
เบื้องต้นและ
กรรมวิธีการผลิต
365 102
การออกแบบโดย
การทดลอง
365 102 - 55
การเขียนแบบ
เทคนิค
365 103
การขึ้นรูปด้วยมือ
365 104
การขึ้นรูปด้วยแปูน
หมุน 1
365 105 การสร้าง
พิมพ์และวิธีการขึ้น
รูป
365 106
ประวัติศาสตร์

จานวน
นักศึกษา
ลง
ทะ สอบ
S U IP NP
เบีย ผ่าน
น

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

2/60

6

7

7

3

-

-

-

-

- - - -

23

23

1/60

11

4

2

4

2

-

-

-

- - -

23

23

2/60

-

1

4

3

2

23

10

1/60

11

3

3

4

2

-

-

-

- - - -

23

23

2/60

3

8

11

1

-

-

-

-

- - - -

23

23

1/60

17

4

3

-

-

-

-

-

- - - -

24

24

2/60

14

2

4

2

-

-

-

-

- - - -

22

22

2/60

3

5

4

3

5

3

-

-

- - - -

23

23

1/60

7

3

10

3

1

-

-

1

- - - -

25

24

1/60

7

3

10

3

1

-

-

1

- - - -

25

24

1/60

8

4

6

6

-

1

-

-

- - - -

25

25

1/60

4

4

8

5

3

-

-

1

- - - -

25

24

1/60

6

7

7

4

-

-

-

-

- - - -

25

25

2/60

14

3

3

1

3

-

-

1

- - - -

25

24

32

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

จานวน
นักศึกษา
ลง
ทะ สอบ
S U IP NP
เบีย ผ่าน
น

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

2/60

10

4

3

4

1

1

1

1

- - - -

26

24

2/60

5

5

5

1

4

4

-

1

1 - - -

26

25

2/60

6

10

5

1

3

-

-

-

- - - -

26

26

2/60

7

6

2

5

2

1

1

1

- - - -

25

24

1/60

4

10

11

4

1

-

-

-

- - - -

30

30

1/60

4

11

10

3

1

-

-

-

- - - -

29

29

1/60

4

7

6

6

1

3

3

-

- - - -

30

30

1/60

4

10

11

4

1

-

-

-

- - - -

30

30

1/60

6

7

7

4

-

-

-

1

- - - -

25

24

1/60

25

-

3

1

-

-

-

-

- - - -

29

29

2/60

9

13

6

1

-

-

-

-

- - - -

29

29

2/60

7

4

13

3

1

1

-

-

- - - -

29

29

2/60

4

6

10

6

-

-

-

-

- - - -

30

26

เครื่องเคลือบดินเผา
365 107
ดินและเนื้อดิน
365 108
เคลือบ 1
365 109
เทคนิคการตกแต่ง
365 110
การขึ้นรูปด้วยแปูน
หมุน 2
365 201
เคลือบ 2
365 201 - 55
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา
เบื้องต้น
365 202
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา
365 203
เคลือบ 2
365 203 - 55 การ
สร้างพิมพ์และการ
หล่อ 2
365 204
เตาและการเผา
365 205
สุนทรียศาสตร์
365 206
สัมมนา
เครื่องเคลือบดินเผา
365 207
วิธีวิจัยสาหรับงาน
เครื่องเคลือบดินเผา
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การกระจายของเกรด

จานวน
นักศึกษา
ลง
ทะ สอบ
S U IP NP
เบีย ผ่าน
น

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

1/60

-

-

-

-

-

-

-

-

6 - - -

6

6

1/60

4

7

11

2

3

-

-

-

- - - -

28

28

2/60

5

8

8

1

- - - -

24

22

1/60

2

3

7

-

-

-

-

-

- - - -

12

12

2/60

2

6

3

1

-

-

-

-

- - - -

12

12

365 213
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา 1

1/60

5

3

4

-

-

-

-

-

- - - -

12

12

365 214
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา 2

2/60

4

6

1

-

-

-

-

-

- - - -

12

11

365 215
ประติมากรรม

1/60

5

3

5

-

-

-

-

-

- - - -

13

13

2/60

4

4

1

3

2

-

-

-

- - - -

14

14

1/60

5

2

6

-

-

-

-

-

- - - -

13

13

2/60

4

3

3

3

-

-

-

-

- - - -

13

13

1/60

2

1

1

-

-

-

-

-

- - - -

4

4

รหัส ชื่อวิชา

365 208 - 55
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
365 209
การเตรียมการศิลป
นิพนธ์
365 210
ศิลปนิพนธ์
วิชาบังคับเลือก
365 211
การออกแบบโดย
การทดลอง
365 212
คอมพิวเตอร์สาหรับ
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา

365 216
ประติมา
กรรมสร้างสรรค์
365 217
ศิลปะเครื่องเคลือบ
ดินเผา 1
365 218
ศิลปะเครื่องเคลือบ
ดินเผา 2
365 219
การสร้างสรรค์
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การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลป์สร้างสรรค์
365 220
เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลป์ร่วมสมัย
365 221
เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลป์ 1
365 222
เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลป์ 2
วิชาเลือกเสรี
365 229
เนื้อดินสี
365 231
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 1
365 231
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 1
365 232
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 2
365 233
โครงการศึกษาส่วน
บุคคล 3

จานวน
นักศึกษา
ลง
ทะ สอบ
S U IP NP
เบีย ผ่าน
น

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

2/60

-

2

2

-

-

-

-

-

- - - -

4

4

1/60

2

1

1

-

-

-

-

-

- - - -

4

4

2/60

1

1

2

-

-

-

-

-

- - - -

4

4

6

i

2/60
1/60

3

1

-

-

-

-

-

-

- - - - 4

4

2/60

2

1

2

-

-

-

-

-

- - - -

5

5

2/60

1

-

-

1

-

-

-

-

- - - -

2

2

2/60

-

-

-

1

1

-

-

-

- - - -

2

2
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)

ผลการดาเนินงาน
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กลไกการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรมีการวิพากษ์โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ ที่ได้ประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงานตามสายงานด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมี
การกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งจากองค์กรผู้ประกอบการเอกชน และ
คณาจารย์สายวิชาการจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งได้ผ่านการแต่งตั้งจากคณะ
วิชาฯ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสภาวะของ
สังคมในปัจจุบัน โดยยึดการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรแบ่งเป็น 3 สายการเรียน คือ
1. สายออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
2. สายศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา
3. สายหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผา
รายวิชาในแต่ละสายการเรียนสามารถตอบสนองต่อความถนัดและความ
ต้องการของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาสามารถพัฒนาเนื้อดิน น้าเคลือบ
และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้ นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในสายวิชาหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผา
มีการมอบหมายให้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับความเป็นไทย
ร่วมสมัย
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 โดยรวมสายการเรียน เพื่อให้นักศึกษา
สามารถได้เรียนรู้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-รายงานผลการวิพากษ์
-แบบสอบถาม
นักศึกษาและอาจารย์
(จากคณะฯ)
- รายงาน สรุปผลการ
ทวนสอบ ปีการศึกษา
2560
- แผนการปฏิบตั ิ งาน
ภาควิชา ปี 2560

- มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง 2560

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรได้มีการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร 2555 และ หลักสูตร
ปรับปรุง 2560
มีการประชุมหารือผลการสอนของทุกรายวิชาในภาคการศึกษาต้นและภาค
การศึกษาปลาย
สาหรับหลักสูตร 2560 ได้ดาเนินการใช้หลักสูตรมาเป็นเวลา 1 ปี โดยเปิด
สอนเฉพาะชั้นปีที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะ
มีการเตรียมความพร้อมสาหรับรายวิชาที่เปิดสอน
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
- มีแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนโดย อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559
- มีการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 และเริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 ในชั้นปีที่ 1
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการกาหนดสัดส่วน รายวิชา ด้านทฤษฎี และปฎิบัติ อย่างชัดเจนตาม
ผลการเรียนรู้ และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบท
สภาวการณ์จริงของสังคม และชุมชน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลและ
นาเสนอผลงาน เช่น รายวิชา คอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบเครือ่ งเคลือบ
ดินเผา, วิธีวิจัยสาหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา, สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา
เป็นต้น
ตลอดจนมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ และ
การผลิตจริงเช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ,
การออกแบบโดยการทดลอง , โครงการศึกษาส่วนบุคคล เป็นต้น
ประกอบกับการฝึกฝนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถก่อนการสาเร็จ
การศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการ องค์กร
และหน่วยงานที่มีความเหมาะสม ตามสาขาอาชีพ เช่น รายวิชา การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- ภาควิชามอบหมายผู้รับผิดชอบติดตาม มคอ.3 มคอ. 5
- มีรายงานผลการดาเนินงานมคอ.7 โดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- มีการทาแบบสอบถามนักศึกษาชั้นที่ 4 ทีเ่ พิง่ จบการศึกษาในหลักสูตรฯ
ปี 2555
ผลการดาเนินงาน
หลังจากได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2555 โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
มากขึ้น
- ได้มคอ.3 ,4 และมคอ.5, 6 ครบทุกรายวิชา
- ได้มีการประชุม และรายงานผลการเรียนการสอนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
- มีผลสรุปแบบสอบถามนักศึกษาที่จบหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 25582559
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ตรวจสอบ มคอ.3 และแผนการสอนกับผลงานของนักศึกษาของแต่ละ
รายวิชา โดยมีการนาผลงานจริง, ภาพถ่าย และวีดิทัศน์ โดยนาเสนอต่อที่
ประชุมภาควิชาฯ

- มคอ. 2 หลักสูตร
ปรับปรุง ปี 2560
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2561
- รายงานการ
ดาเนินการจัดทามคอ.7
ปี 2560

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
ได้นาข้อเสนอจากที่ประชุมภาควิชาฯ มาใช้ปรับปรุงในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ้น

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้

: ระดับ 4
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
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เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

การวางระบบผู้สอนและ - การกาหนดผูส้ อน
กระบวนการจั ด กา ร กลไกการกาหนดผู้สอน
เรียนการสอน
-มีการประชุมเพื่อกาหนดผู้สอนและมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาตาม
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ความเชีย่ วชาญของอาจารย์แต่ละท่าน
- มีการสอนแบบเป็นทีม
- มีการเชิญอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและความ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทั้งไทยและต่างประเทศ โดยผ่านการพิจารณาที่ประชุมของ
ภาควิชา ฯ
- ให้ผู้สอนนาโครงการบริการวิชาการ/โครงการสัมนาวิชาการและโคร
งการบริการวิชาการสัมนาปฏิบัติการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม /งานวิจัย
ระบุไว้ใน มคอ.3
ผลการดาเนินงาน
-ได้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และ
ได้เสนอชื่อและรายละเอียดคุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์พเิ ศษ
- รายวิชา 365 204 เตาและการเผา มีศิลปินผู้เชียวชาญด้านเตาเผา
บรรยายให้ความรู้และร่วมปฏิบัติงานกับนักศึกษา ในโครงการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการเตาฟืนร่วมสมัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2560
-รายวิชา 365 104 แปูนหมุน1 มีศิลปิน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปด้วย
แปูนหมุน บรรยายและสาธิตให้นกั ศึกษา ในโครงการศิลปินในพานัก ภาค
การศึกษาที่ 1/2560
- รายวิชา 365 216 ประติมากรรมสร้างสรรค์ หัวข้อประติมากรรมกับ
สิ่งแวดล้อม และรายวิชา 365 206 สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา กาหนดให้
นักศึกษาร่วมจัดทาโครงการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปิน ใน
โครงการสัมนาเชิงปฏิบตั ิการประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสาย
ประติมากรรม Silpakorn clay works 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสารเทศเพชรบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560
การประเมินกระบวนการกาหนดผูส้ อน
- มีการประชุม โดยคณาจารย์ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาใน มคอ.3 โดยมี
คณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
- ตารางสอน
ปีการศึกษา
2560
- มคอ.3 ปี
การศึกษา
2560

- มคอ.3
รายวิชา 365
204, รายวิชา
365 104,
รายวิชา 365
216

มีกลไกการกาหนดผูส้ อนให้ได้มาซึง่ อาจารย์พิเศษที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงกับ
รายวิชา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
-ได้อาจารย์ผสู้ อนและผูร้ ับผิดชอบรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับ
หลักสูตร
-ได้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบนาไปปรับปรุงการสอน
ใน มคอ.3
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ผลการดาเนินงาน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ
มคอ.4)
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
มีการมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทามคอ.3 มคอ.4 และมี
การนาเสนอมคอ. 3 และ มคอ. 4 ในที่ประชุมภาควิชา
- มีการพิจารณา มคอ.3 ร่วมกันเพื่อหารือเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการกาหนดแนวทางและการบูรณาการให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างรายวิชา
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- มีการปฐมนิเทศของรายวิชา 365 208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน
- มีการหารือผลการดาเนินงานในที่ประชุมกรรมการหลักสูตร
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้
- ตรวจสอบจากผลงานนักศึกษา โดยผูส้ อนมีการวิเคราะห์ความ แตกต่าง
ของผลงานนักศึกษาก่อนและหลังการจัดทา แผนการเรียนรู้
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
- ทาให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับยุคสมัย
- มีการนิเทศนักศึกษาฝึกงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-รายงานการ
ประชุมครั้งที่
2/2561
-มคอ.3 และ
มคอ.4
-มคอ.3
รายวิชา365
206 สัมมนา
เครื่องเคลือบ
ดินเผา

- แผนปฏิบัติ
งานของ
ภาควิชา2560

กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มีการมอบหมายตามแผนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ จัด ให้มีนักศึกษา
เข้ าร่ ว มเป็ นผู้ ช่วยในโครงการวิจั ย ของคณาจารย์ และมีก ารมอบหมายให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยใช้เวลาที่นอกเหนือจากเวลาเรียนเป็นหลัก
- มีการให้นักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมโครงการวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา
- มีการมอบหมายให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของภาควิชาฯ คณะวิชา และมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชน ได้แก่ การสาธิตการขั้นรูปด้วยแปูนหมุน การ
เผารากุ
ผลการดาเนินงาน
มีโครงการบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จานวน 5 โครงการ
- โครงการบริการวิชาการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” นานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใน
รายวิชาสัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เข้าร่วม
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้นักศึกษาและคณาจารย์ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนาผลงานสาเร็จจัดแสดง ณ ศูนย์
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จ.นครราชสีมา
- โครงการสัมนาเชิงปฏิบตั ิการประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนน
-รายงานการ
สายประติมากรรม Silpakorn clay works 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

วิทยาเขตสารสารเทศเพชรบุรี นานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ใน
ประชุม ครั้งที่
รายวิชาสัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
3-4/2561
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะและการ
ออกแบบให้เยาวชน (Dec Art camp 2018) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาชั้นปีที่ 1 เข้า
ร่วมโครงการจานวน 9 คน
- นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ คณะมัณฑน์ศลิ ป์ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(BACC)
- โครงการ “หอสมุดสุดหรรษา 2018 ” หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
และสาธิตการขึ้นรูปด้วยมือ
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้าน
อื่นๆ
- คุณภาพผลงานที่นักศึกษาสร้างสรรค์
- จัดทาแบบประเมินโครงการ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับภารกิจด้านอื่นๆ
- นาผลสรุปการดาเนินงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ที่เสนอต่อที่
ประชุมภาคฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
- มีการนาผลของการประเมิน มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปี
ถัดไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้ รียนครบทั้ง 6 ด้านตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู/้ จากแบบประเมินโดยนักศึกษา
- มีการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนและรายงานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรูของ สกอ. ทั้ง 6 ด้าน
ผลการดาเนินงาน

- มคอ.3
- มคอ.4
- มคอ.5
- มคอ.6
(ปี 2560)
- รายงานผล
การทวนสอบ
ปี 2560
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามเนื้อหาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
- มีการจัดสอบวัดผลทางวิชาการและผลงานภาคปฏิบัติ โดยใช้การตัดสิน
ค่าคะแนนแบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ/หรืออิงกลุ่มในชั้นเรียน
- รายวิชาศิลปนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการประจาภาควิชาโดยแบ่ง
การตรวจเป็น 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งกาหนดค่าการให้คะแนนคือ 20% 25%
25% และ30% รวม 100% โดยการอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดย
การประเมินจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ จานวน 9 ท่านและนาคะแนน
ทั้งหมดมาหาค่าเฉลีย่
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
- การประเมินผลการเรียนรู้ ไม่พบค่าเบี่ยงเบนที่ผดิ ปกติ
- การประเมินผลรายวิชาศิลปนิพนธ์ ที่แบ่งการตรวจออกเป็น 4 ครั้ง ช่วย
ให้นักศึกษาได้ทางานตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบในการสร้างสรรค์งานเครื่อง
เคลือบดินเผา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
- นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการการ
สร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ศิลปนิพนธ์ ปี
2560
- ระเบียบการ
ตรวจศิลป
นิพนธ์

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- มีการประชุมหารือผลการสอนของทุกรายวิชาในภาคการศึกษาต้นและ
ภาคการศึกษาปลาย เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
คณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง และนาข้อสรุปจากการประชุมมาปรับปรุงการ
เรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
- มีการประชุมหารือผลการสอนของรายวิชา ดังต่อไปนี้
ภาคการศึกษาต้น วิชาเฉพาะจานวน 22 รายวิชา
(วิชาแกน 4 รายวิชา, บังคับ 12 รายวิชา, บังคับเลือก 6 รายวิชา )

-คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินการ
สอนของ
ภาควิชา
-รายงานผล
การทวนสอบ
ปี 2560

ภาคการศึกษาปลาย วิชาเฉพาะจานวน 25 รายวิชา
(วิชาแกน 4 รายวิชา,บังคับ 10 รายวิชา, บังคับเลือก 6 รายวิชา , เลือก
เสรี 5 รายวิชา)
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
- มีการบันทึกข้อแนะนาจากที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อการพัฒนาในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
- นาผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน และมคอ.3 ที่จะทาในปีต่อไป
- ทาให้มีความชัดเจนของหลักสูตรในการดาเนินการสอน
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ.7)
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
มีการจัดทา มคอ. 5, 6 แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา และ

มคอ.3,4
ปีการศึกษา
2560
-รายงานการ
ประชุมครั้งที่
5/2561
-รายงานการ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
มีการสัมมนาภาควิชาเพื่อทบทวนและปรับปรุงการเรียนการสอนและจัดทา
มคอ.3 ตามผลการทวนสอบสาหรับภาคการศึกษาถัดไป และมีการจัดทา
มคอ.7 เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
- มีการประชุมกาหนดแผนการดาเนินงานการจัดทา มคอ. ตามระยะเวลา
ที่กาหนด
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร
- ได้ทบทวนนาผลจาก มคอ. 5มาเป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดแผนการ
พัฒนาหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร
- นาข้อมูลจากคุณภาพของการสอนในแต่ละรายวิชา ที่มีแผนการปรับปรุงใน
มคอ.7 ของปี 2559 มารวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 4
: ระดับ 4
: ระดับ 3
: ระดับ 3

ประชุมครั้งที่
7/2561
-มคอ.5 ปี
2560
- มคอ.6 ปี
2559
-มคอ.7 ปี
2560

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
√

√
√

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 16/2561
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่
12-23/2560
และ ครั้งที่
1-16/2561
เอกสาร มคอ.2
มคอ.3 และ
มคอ.4
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
4)

5)
6)
7)
8)

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

9) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ กคนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้

: 10 จาก 10 ข้อ
: 11 จาก 12 ข้อ
: 9 จาก 10 ข้อ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

√

มคอ.5/2560
และ มคอ.
6/2559

√

มคอ.7

√

เอกสาร รายงาน
การประชุม
ภาควิชา ฯ
มคอ.7

√
√

-โครงการ
สัมมนาภาควิชา
ฯ 2561
-รายงานการ
ประชุมสัมมนา
ภาควิชา ฯ
-หนังสือเชิญฯ
-รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 3/2561
-สูจิบัตร

√

√
3.98

ข้อมูลส่วนกลาง

4.16

ข้อมูลส่วนกลาง

12
5
100
11
91.67

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.50 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
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เปูาหมายปีต่อไป

: 9 จาก 10 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน : 4.50 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ส่งผลให้ผลการประเมินรายวิชา
โดยนักศึกษา ขาดข้อวิพากษ์ที่จะ
เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุง
รายวิชา

ผลการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา บางรายวิชา
ไม่มีการให้ข้อมูลในส่วน
ข้อเสนอแนะ
การจัดเก็บข้อมูลในส่วนของ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ

การจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน ในส่วนของการร่วม
รวบข้อมูลกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
ต้องหาข้อมูลหรือสัมภาษณ์จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

แจ้งให้นักศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเห็น
ความสาคัญของการเขียน
ข้อเสนอแนะ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดเก็บและ
นามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

มคอ.5/2560

รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 6/2561

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
-

ภาค
การศึกษา

-

ความ
ผิดปกติ
-

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่
ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

-

-

การตรวจสอบ
-

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ
-

มาตรการแก้ไข

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
ภาคการ
ศึกษา
-

รหัส ชื่อวิชา
-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

-

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงานรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการ
ปรับปรุงจากผลการประเมิน (นามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา)

รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

วิชาแกน
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

360 101 การออกแบบ 1

1



360 102 การออกแบบ 2

2



360 103 วาดเส้น 1
360 104 วาดเส้น 2

1
2




360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

1



360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2

2



360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

1
2




360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์
วิชาบังคับ
365 101เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้นและ
กรรมวิธีการผลิต
365 102 การเขียนแบบเทคนิค
365 103 การขึ้นรูปด้วยมือ
365 104 การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 1
365 105 การสร้างพิมพ์ และวิธีการขึ้นรูป
365 106 ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดิน
เผา
365 107 ดินและเนื้อดิน
365 108 เคลือบ 1
365 109 เทคนิคการตกแต่ง
365 110การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 2
365 201 - 55 การออกแบบเครื่องเคลือบ
ดินเผาเบื้องต้น
365 202 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา

แผนการปรับปรุง
หัวข้อการใช้วัสดุในการสร้างสรรค์
งาน 3 มิติ ควรแนะนาให้นักศึกษาใช้
วัสดุเหลือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
และควรกาหนดขนาดหรือพื้นที่
สาหรับการติดตั้งผลงาน
การเชิญอาจารย์พิเศษเพื่อให้ความรู้
แง่มุมที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบสร้างสรรค์
ไม่มี
ไม่มี
ควรให้นักศึกษารวบรวมผลงาน
ตลอดภาคการศึกษา ในรูปแบบของ
แฟูมหรือไฟล์ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ
ปรับปรุงสื่อการสอน แผนการสอน
และ ตามข้อวิพากษ์ เพื่อใช้ในปี
ต่อไป
ไม่มี
การเชิญอาจารย์พิเศษเพื่อให้ความรู้
แง่มุมที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์
ต่อการออกแบบสร้างสรรค์
ปรับปรุงห้องเรียน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

มคอ.5

มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5

2



1
1
1
1






ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5

2



ไม่มี

มคอ.5

2
2
2
2






ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5

1



ไม่มี

มคอ.5

1



ไม่มี

มคอ.5

มคอ.5
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

-นักศึกษาแนะนาให้ วิชาเคลือบ 2
ย้ายมาเรียนในปีการศึกษาที่ 2 เทอม
ปลาย และนาเนื้อหาในรายวิชามา
สอดแทรกในรายวิชาเคลือบ 1 เพื่อ
ได้นาการทดลองเคลือบมาใช้ในชั้นปี
ที่ 2 และชั้นปีที่ 3
365 203 เคลือบ 2

1



365 204 เตาและการเผา

1



365 205 สุนทรียศาสตร์

2



365 206 สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา

2



365 207 วิธีวิจัยสาหรับงานเครือ่ งเคลือบ
ดินเผา

2



365 208 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

3

365 209 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

1

365 210 ศิลปนิพนธ์

2





-แผ่นทดลองเคลือบมีขนาดเล็ก
ควรปรับให้มีความสูงและขนาด
ใหญ่เพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตร เพื่อให้
เห็นลักษณะของเคลือบได้ชัดเจน
มากขึ้น
-ของบประมาณจัดซื้อเก้าอี้สาหรับ
นักศึกษา
ควรมีการกระจายเกรด
ไม่มี
โครงการสัมมนาต่างๆที่จะกาหนดไว้
ในรายวิชา ผู้สอนควรมีการหารือ
และกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับ
ตารางเรียน
ไม่มี
-เสนอขอเพิ่มงบประมาณทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการนิเทศก์นักศึกษา และ จัดทา
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
-รายละเอียดการใช้ชีวิตรอบๆสถาน
ประกอบการ

มคอ.5

มคอ.5
มคอ.5

มคอ.5

มคอ.6ปี
2559

ไม่มี

มคอ.5

ไม่มี

มคอ.5

วิชาบังคับเลือก
365 211 การออกแบบโดยการทดลอง

1



ไม่มี

มคอ.5
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รหัส ชื่อวิชา
365 212 คอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา
365 213 การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
1
365 214 การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา2
365 215 ประติมากรรม

365 216 ประติมากรรมสร้างสรรค์

ภาค
การศึกษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

2



1



2



1

2





แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ไม่มี

มคอ.5

ไม่มี

มคอ.5
มคอ.5

ไม่มี
ควรมีหัวข้อให้นักศึกษาขยายงานชิ้น
ใหญ่ และเน้นย้าการเลือกใช้เนื้อดิน
ให้เหมาะสมกับการขึ้นรูป
ประติมากรรมชิ้นใหญ่
-หัวข้อโครงการที่3 "ประติมากรรม
ดินเผาวัสดุผสม"ควรย้ายไปไว้
โครงการที่1 เพื่อให้น.ศ.มีเวลาในการ
ค้นหาทดลองวัสดุที่ใช้กับงานดินเผา
ได้มากขึ้น

มคอ.5

มคอ.5

-ปรับปรุงสื่อการสอนเพื่อใช้ในปี
ต่อไป
มคอ.5
365 217 ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 1

1



ไม่พบปัญหา
มคอ.5

365 218 ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 2

2



365 219 การสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา
หัตถศิลป์สร้างสรรค์

1



365 220 เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ร่วม
สมัย

2



365 221 เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 1

1



365 222 เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ 2

2



365 229 เนื้อดินสี

2



365 231 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

2



เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญเกีย่ วกับสาย
วิชามาให้ความรู้ใหม่ๆด้านการผลิต
ไม่พบปัญหา

ไม่มี
ไม่พบปัญหา

มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5
มคอ.5

ไม่มี

วิชาเลือกเสรี
มคอ.5
ไม่มี
มคอ.5
ไม่มี
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ภาค
การศึกษา

รหัส ชื่อวิชา

365 232 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

2

365 233 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

2

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี


แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
มคอ.5

ไม่มี


ไม่มี

มคอ.5

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
แผนการปรับปรุงในส่วนของอาจารย์ผู้สอน (หมวดวิชาเฉพาะ) พบว่า มีแผนการปรับปรุงระบุไว้จานวน13
รายวิชา และ จานวน 31 รายวิชา ไม่มีแผนการปรับปรุงเนื่องจากได้ดาเนินการปรับจากผลการประเมินของปี
2559 แล้ว
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวมการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรก
ในทุกรายวิชาให้เห็นถึง
ความสาคัญและผลกระทบจาก
การทาผิดคุณธรรม และจรรณยา
บรรณวิชาชีพ โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา
ความรู้
ควรมีการทดสอบความรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและการปฏิบัติ เพื่อเป็นการ
การพัฒนาด้านความรู้
ทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยให้อธิบายเหตุผลที่
เชื่อมโยงกับการทางานออกแบบ
ให้มากขึ้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล มีกิจกรรมหรือการทางานร่วมกันที่
และความรับผิดชอบ
ให้นักศึกษาได้แสดงความ
รับผิดชอบในการทางานกลุ่มและ
กิจกรรมต่างๆ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข นักศึกษาบางส่วนใช้การสืบค้น
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศมาก
สารสนเทศ
จนเกินไปทาให้ขาดความคิด
สร้างสรรค์

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ทาข้อตกลงในที่ประชุมภาคฯ
เรื่องแนวทางและวิธีการ
ประเมินผล ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ในแต่ละรายวิชา

จัดให้มีข้อกาหนดในการวัดผล
ความรู้ นอกเหนือจากการส่งผล
งานปฏิบัติทุกรายวิชา
เพิ่มสัดส่วนเกณฑ์การประเมินด้าน
การคิดวิเคราะห์และให้นักศึกษา
นาเสนอกระบวนการออกแบบ
นอกเหนือจากผลงานขั้นสุดท้าย
มีการมอบหมายงานที่มุ่งให้
แสดงออกถึงความรับผิดชอบทั้ง
ส่วนบุคคลและกลุ่ม
มอบหมายให้นักศึกษาค้นหาข้อมูล
เพื่อใช้ในการออกแบบจาก
แหล่งข้อมูลจริง

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

มคอ.3
มคอ.5

มคอ.3
มคอ.5
มคอ.3
มคอ.5

มคอ.3
มคอ.5
มคอ.3
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
ทักษะพิสัย

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

เน้นให้นักศึกษาออกแบบและ
สร้างสรรค์เพื่อแสดงถึงทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อแสดงออกถึงการนา
ผลการเรียนไปใช้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ให้ความสาคัญโดยส่งเสริมผลงาน
ในรายวิชาที่มีคุณภาพส่งแสดงใน
ระดับสถาบันหรือทาการเผยแพร่
ในรูปแบบนิทรรศการ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
สูจิบัตร

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ไม่มี ☐
จานวนอาจารย์ใหม่ ……1 คน……. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……8……คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
1.Qingdao workshop wood
firing 2017 China
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ

2. Silpakorn Clay
Works Phetchaburi
International Raku
Sculpture 2018 THAILAND
4-17 February, 2018

จานวน
หลักฐาน/
บุคลากร สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ตารางอ้างอิง
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
1
1.ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ หนังสือเชิญ
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้าง
สรรค์ผ่านผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดิน
เผาสู่สาธารณชนรวมถึงได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ออกแบบสร้าง
สรรค์ และการปฏิบตั ิงานศิลปะเครื่อง
เคลือบดินเผา จากศิลปินและคณาจารย์
ระดับนานาชาติ เพื่อนามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนในภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผาต่อไป
5

2.ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา
สู่ถนนสายประติมากรรม” เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผาสูส่ าธารณชน รวมทั้ง
เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์
ออกแบบสร้างสรรค์และการปฏิบตั ิงาน
ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา และได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน จากการ
นาเสนอของศิลปินแต่ละท่าน

1

3.ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์

ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.กรธนา กองสุข, ผศ.
วรรณณา ธิธรรมมา, ผศ.สยุมพร กาษร
สุวรรณ, อ.ธาตรี เมืองแก้ว

3.11 th International

หนังสือเชิญ
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กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
Terracotta Symposium,
Eskisehir ,Turkey 2017
อ.ธาตรี เมืองแก้ว

จานวน
หลักฐาน/
บุคลากร สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ตารางอ้างอิง
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา หนังสือเชิญ
ติดตั้งถาวรให้กับชุมชนเมือง Eskisehir
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้าง
สรรค์ผ่านผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดิน
เผาสู่สาธารณชนรวมถึงได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ออกแบบสร้าง
สรรค์ และการปฏิบตั ิงานศิลปะเครื่อง
เคลือบดินเผา จากศิลปินและคณาจารย์
ระดับนานาชาติ เพื่อนามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนในภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผาต่อไป

4.7th International Art
Ceramic Symposium
Tunisia6-16 September
2017 ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ

1

5.โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560 และ
การเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQR
12 มกราคม 2561

2

ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.กรธนา กองสุข

4.ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา
ติดตั้งทีเ่ มือง Tunis เป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้การสร้าง สรรค์ผ่านผลงานศิลปะ
เครื่องเคลือบดิน เผาสูส่ าธารณชนรวมถึง
ได้แลกเปลีย่ น ความรู้และประสบการณ์
ออกแบบสร้าง สรรค์ และการปฏิบัติงาน
ศิลปะเครื่อง เคลือบดินเผา จากศิลปิน
และคณาจารย์
ระดับนานาชาติ เพื่อนามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนในภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผาต่อไป
5.ได้เข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ความสาคัญในการบริหารหลักสูตร,
หน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ
ความสาคัญของแผนบริหารหลักสูตร
- การเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร
- ความสาคัญของ มคอ.2 และ มคอ.3
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
- คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
- การเขียนรายงานควรเน้นกระบวนการ
- การประเมินผู้เรียนต้องบอกเปูาหมาย
ก่อน คือทุกรายวิชา (ร้อยละ 100)
วิเคราะห์ผลของแต่ละกระบวนการ

หนังสือเชิญ

- แบบตอบ
รับเข้าร่วม
โครงการ
- รายงานการ
ประชุม
หลักสูตร ครั้งที่
3/2561
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กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

6.โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "AUN-QA
Implementation and Gap
Analysis”
29- 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

จานวน
บุคลากร สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
2

ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.กรธนา กองสุข

7.โครงการบทบาท
ประติมากรรมในศตวรรษที่ 21
ภาควิชาประติมากรรม คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
16-18 พฤษภาคม 2561
ผศ.กรธนา กองสุข, ผศ.สยุมพร กาษร
สุวรรณ, ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา, อ.
ธาตรี เมืองแก้ว

6.ได้รับทราบข้อมูลรูปแบบของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรเริ่มต้นจากการ
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร เพื่อนาไปสู่การกาหนดโครงสร้าง
และเนื้อหาของหลักสูตรกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและเปูาหมายของหลักสูตรนั้น ซึ่ง
เป็ นไปตามความต้องการของผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียและยังเป็นการประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ของ
หลักสูตรในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- แบบตอบ
รับเข้าร่วม
โครงการ
- รายงานการ
ประชุม
หลักสูตร ครั้งที่
3/2561

4

7.ได้ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่อง -หนังสือเชิญ
ปริ้น 3D ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
นามาใช้ ในการออกแบบและถ่ายทอดเป็น
ผลงาน 3 มิติในงานประติมากรรม

4

8. สรุปรายงานผลและปัญหาที่พบในการ
ดาเนินงานหลักสูตร 2560 มีการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในหัวข้อ หลักสูตร
(มคอ.2) ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักสูตร และเกณฑ์การจัดทา มคอ.3,5

8.โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ประจาปี 2561 จังหวัดสุโขทัย
25-27 มิถุนายน 2561
ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.กรธนา กอง
สุข, ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา, อ.ธาตรี
เมืองแก้ว

- เอกสาร
โครงการสัมม
คณาจารย์
ภาควิชาฯ

และ มคอ.7
-ลงพื้นที่แหล่งผลิตในชุมชน ได้เห็นถึง
ปัญหาและแนวทางในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย

9.โครงการจัดการความรู้ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจาปีการศึกษา

5

9.ได้ทราบข้อมูลต่างๆดังนี้
-โครงการแนวปฏิบตั ิที่ดีในการเสนอขอรับ - แบบตอบ
สนับสนุนการวิจัยทุนโครงการปริญญาเอก รับเข้าร่วม
51

กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
2560
1 มิถุนายน 2561
ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.กรธนา กอง
สุข, ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ, ผศ.
วรรณณา ธิธรรมมา, อ.ธาตรี เมือง
แก้ว

10.โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมสู่เศรฐกิจ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 และการ
สัมมนาคณาจารย์-เจ้าหน้าที่
ประจาปี 2561
2-3 มิถุนายน 2561

จานวน
หลักฐาน/
บุคลากร สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ตารางอ้างอิง
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
กาญจนาภิเษก (คปก.)
โครงการฯ
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยผลิตสื่อการสอนแบบ ELearning
-การให้ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4

ผศ.กรธนา กองสุข, ผศ.สยุมพร กาษร
สุวรรณ, ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา, อ.
ธาตรี เมืองแก้ว

11.โครงการ การจัดทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
14 มิถุนายน 2561 คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์

4

10.ได้ลงพื้นที่ชุมชน ตลาดเก่าท่าม่วง
กาญจนบุรี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบสืบ
สานมรดกภูมิปัญญาของชุมชน เห็นถึง
ปัญหาและแนวทางการพัฒนา ในด้าน
ต่างๆ เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร ของที่
ระลึกทีส่ ร้างเอกลักษณ์ให้ชุมชน เตาหุง
ต้มอาหาร เป็นต้น

- แบบตอบ
รับเข้าร่วม
โครงการฯ

11.ได้ทราบข้อมูล เกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 เพื่อเป็น
แนวทางในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป

- เอกสาร
โครงการฯ

12. มีความรู้ตวามเข้าใจเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ ฯ พ.ศ.2560 และ
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการวิจัย
และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น เพื่อเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการ
จักทาผลงานทางวิชาการ

- เอกสาร
โครงการฯ
- แบบตอบ
รับเข้าร่วม
โครงการ

ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย, ผศ.กรธนา กอง
สุข, ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา, อ.ธาตรี
เมืองแก้ว

12.โครงการ พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการ
จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ 5-6
กรกฏาคม 2561 จังหวัด
เพชรบุรี

1

ผศ.กรธนา กองสุข,
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กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

จานวน
บุคลากร สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สาย
สนับสนุน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2
5.3
5.4

เป้าหมาย
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
9 จาก 10 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
11 จาก 12 ข้อ (91.67)

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
4
4
4.50
15.50/ 4 = 3.88 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
ภาควิชาฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมในทุกโครงการของภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โอกาสในการพัฒนา
ทุกๆปีภาควิชาฯได้มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สามารถนาโครงการเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบางรายวิชา
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หมวดที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
กลไกที่ ด าเนิ น งานโดยหลั ก สู ตร/ ภาควิ ช าฯ ในการจั ด สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่อง
การ สั่งซื้อครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ และซ่อมแซม เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเรียนการสอน ตามแผนปฏิบัติงานของ
ภาควิชา
- มีการมอบหมายให้ผู้สอนสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ขาดแคลนและชารุดต่อที่ประชุมภาควิชาฯ และพิจารณา
ร่วมกัน เนื่องจากผู้สอนสามารถระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ต้องการได้
- มีการจัดซื้อ โดยให้มีการเสนอราคาเพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาร่วมกัน
- มีการเสนอขอปรับปรุงฝูาเพดานกันนกพิราบในส่วนพื้นที่
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- มีการปรับปรุงฝูาเพดานกันนกพิราบในส่วนพื้นที่ปฏิบัติ
งานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และส่วนอื่นๆของภาควิชา
- มีการร่วมสร้างเตาฟืนโดยศิลปินนานาชาติร่วมกับ
นักศึกษา
- มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบเตาฟืน อาคารมัณฑนะ 4
และสร้างหลังคาครอบเตาฟืน
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สามารถแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ปฏิบัติงาน และได้ทาการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบตามงบประมาณที่ภาควิชาฯ สามารถจัดสรร
ได้
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ
ภาควิชา ฯ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดซื้อและตรวจ
รับวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์
- รายงานการ
ประชุมภาค
วิชาฯครั้งที่
14/2561
- เอกสารการขอ
อนุมัติจัดซื้อ
- เอกสารการขอ
อนุมัติปรับปรุง

- รายงานการ
ประชุมภาค
วิชาฯครั้งที่
3/2561 เรื่อง
เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการฯ
กาหนดราคากลาง
และตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างการ
ปรับสภาพ
แวดล้อมบริเวณ
เตาฟืน
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ครุภัณฑ์มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน
-

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ - แบบประเมิน
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความพึงพอใจ
นาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ในรายวิชา
ของคณะวิชาจัดทา นามารายงานผลใน มคอ.5 เพื่อรู้ปัญหา (มคอ.5)
และนามาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เปูาหมายของปีนี้
เปูาหมายปีต่อไป

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเปูาหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
3/ 1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ประจาภาควิชาฯ ได้ติดตามตรวจสอบ ในการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
โอกาสในการพัฒนา
ภาควิชาสามารถนาครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เช่น เครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิต,ิ เตาเผา ฯลฯ มาให้บริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. ควรจัดกิจกรรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ เช่น ขายผลงาน,
เปิดสตูดิโอจาลองระหว่างเรียน,
ทา work shop นักศึกษาร่วมกับ
ชุมชน นอกจากเป็นการส่งเสริม
ตัวนักศึกษาเองแล้ว ยังสามารถ
ปรับมุมมองของสังคมต่อโอกาส
การมีงานทาของบัณฑิตสาขา
เครื่องเคลือบดินเผาอีกด้วย
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การ

รับสมัครในยังภูมิภาคให้ทั่วถึง
เพื่อที่จะได้นักศึกษาที่ต้องการ
เข้าศึกษาทางด้านเครื่องเคลือบ
ดินเผาอย่างแท้จริง (โควต้า
ภูมิภาค)

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.นักศึกษาของภาควิชา ได้ร่วม
กิจกรรม งานของขวัญ และดนตรี ซึ่ง
นักศึกษาได้ออกแบบและผลิต เพื่อ
นาไปจาหน่ายเป็นประจาทุกๆปี และ
ในปีที่ผา่ นมาภาควิชาฯ ได้สง่ อาจารย์
และนักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ
ชุมชน จานวน 2 โครงการ ซึ่งภาควิชา
ได้มองเห็นความสาคัญของกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
1.ในโอกาสต่อไป โครงการต่างๆที่
ภาควิชา ฯ ทาร่วมกับชุมชน
นาเข้าทีป่ ระชุมภาคฯวิชา เพื่อระบุ
ในแผนการสอนของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อโอกาสการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต
2.หลักสูตรฯ มองเห็นปัญหาในการรับ
นักศึกษาที่มีจานวนลดลง จึงมีการวาง
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการ
เพิ่มจานวนรับ ในส่วนโควต้าภูมิภาค
และกาหนดให้เป็นหัวข้อหลักในการ
ประชุมภาควิชาแต่ละครั้งเพื่อติดตาม
ความคืบหน้า

2.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชา ฯ

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60 (หลักสูตรเก่า)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ควรเพิ่มวิชาการตลาด กิจกรรมสาธิต แสดงหรือ
จาหน่ายผลงาน โดยใช้สถานทีท่ ี่มีคนสัญจรไปมา เพื่อให้
คนทั่วไปสนใจงานศิลปะด้านนีม้ ากขึ้น
ควรเน้นการสอนคอมพิวเตอร์ 3D และภาษาอังกฤษ
ที่สามารถใช้ในการทางานได้จริง เปิดรับเทคโนโลยีใน
การสอนแนวคิดใหม่ๆ มากขึ้น ให้โอกาสผู้ประกอบ
วิชาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบรรยายแก่นักศึกษา
บัณฑิตระบุจุดเด่นของตนเองด้านการออกแบบ
ผลงานโฮมเมด ทักษะทางปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ การ
ปรับตัว โดยจุดอ่อนคือ ความละเอียดรอบคอบ

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ได้เปิดรายวิชาการ

จัดการงานเครื่องเคลือบดินเผา วิชานวัตกรรมการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา และวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในงานเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งเป็น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด คอมพิวเตอร์ 3D
และภาษาอังกฤษ
หลักสูตรฯ ได้เตรียมการ ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพใน
สายงานมาบรยายให้แก่นักศึกษา ในการปฐมนิเทศ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในปีการศึกษาต่อไป
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ในปีที่ 3-4 หลักสูตรสอนให้รู้จักทางานด้วยตัวเอง ซึ่ง
เป็นข้อดีค่ะ แต่ส่งผลให้เมื่อต้องไปทางานร่วมกับผู้อนื่ อี
โก้หรือความยึดมั่นในตัวเองมันเยอะเกินกว่าคนทั่วไป จึง
ค่อนข้างที่จะทาให้ปรับตัวยากกว่าคนทั่วไปค่ะ
ข้อเสนอแนะต่อบริการของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มสิง่
อานวยความสะดวก เช่น Wi-Fi ให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว ท่าทีที่เป็นมิตร

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ในรายละเอียดของรายวิชาได้ระบุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 6 ด้านซึ่งครอบคลุมไปถึงทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์
คณาจารย์และนักศึกษาได้พบปัญหาของสัญญาณ
Wi-Fi ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึง่
ภาควิชาฯ จะดาเนินการแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
ไม่มี

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
ผู้สารวจ (นส.ปนัดดา เจริญนิตกิ ุล) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ฯลฯ ตอบแบบสารวจ

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อ 1.และ 2. ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ได้เปิดรายวิชา
การจัดการงานเครื่องเคลือบดินเผา วิชานวัตกรรมการ
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งเป็นรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการตลาด คอมพิวเตอร์ 3D และภาษาอังกฤษ

1. ควรเน้นภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (อาจเพิ่มในวิชาเรียน, กิจกรรมรวม)
2. ควรให้ความรู้เรื่องธุรกิจ การตลาด การเงิน การ
วิเคราะห์ผู้บริโภค (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, รายได้)
3. ควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและสร้างคุณ
ค่าสูงสุด คานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และ
3. ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ อาจารย์ผู้สอนจะมี
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการกาจัดของเสียจากการผลิต ส่วนเกี่ยวข้องในการปลูกจิตสานึกให้นักศึกษา ใช้ทรัพยาการ
4. ควรให้นักศึกษาตัดสินใจเองในช่วงฝึกงานโดยไม่ อย่างรู้คุณค่าสูงสุด
ต้องบังคับว่าเป็นงานเครื่องเคลือบดินเผาเท่านัน้
4.หลักสูตรฯ ได้แนะนาสถานทีฝ่ ึกงานให้นักศึกษาเพื่อเป็น
เนื่องจากมีผลกับการทางานหลังจบ ทาให้จากัด
ตัวเลือกให้แก่นักศึกษา และนอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือก
ขอบเขตให้อยูแ่ ต่ในด้านศิลปะ
สถานทีฝ่ ึกงานด้วยตนเองที่นอกเหนือจากที่หลักสูตรแนะนาได้
5. ควรมีการบรรยายจากผู้ที่ทางานในแวดวงด้าน
อีกด้วย
เครื่องเคลือบดินเผา ที่สามารถชี้แนะแนวทางในการ
ข้อ 5.และ 6. หลักสูตรฯ ได้เตรียมการ ให้ผู้ประกอบการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้
วิชาชีพในสายงาน และศิษย์เก่า มาบรรยายเกี่ยวกับ
6. ควรจัดให้มีการสัมมนาให้นักศึกษาเรียนรู้การ
กระบวนการคิดการออกแบบ การผลิต และการตลาดออนไลน์
นาเสนอผลงานตั้งแต่กระบวนความคิดในการออกแบบ ให้แก่นักศึกษา ในการปฐมนิเทศรายวิชาฝึกประสบการณ์
ไปจนถึงการผลิตชิ้นงานที่เป็นทีต่ ้องการของตลาด (เช่น วิชาชีพ
การออกบู้ธ การนาเสนอสินค้าในรูปแบบการตลาด
ออนไลน์)
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
1. ควรเน้นกระบวนความคิดสร้างสรรค์มากกว่าขั้นตอนและเทคนิคของงาน
2. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาทดลองทาสิง่ ใหม่ๆ ทั้งเทคนิค, รูปแบบการนาเสนอ และกระบวนความคิด
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3. การทางานในระบบบริษทั บัณฑิตควรลดความเป็นตัวเองลง เพื่อให้เข้ากับทิศทางของบริษัท รู้จักปรับตัว ฝึก
ควบคุมอารมณ์ให้คงที่
4. บัณฑิตควรมีใจรักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนกาลังศึกษาและจะนาไปประกอบอาชีพในอนาคต รักและชื่นชอบในงาน
นั้นๆ ตั้งใจทาเต็มที่ อดทน ขยัน มีวินัย ซื่อสัตย์และจริงใจต่องานตัวเอง
5. บัณฑิตควรฝึกทางานเป็นทีม เพื่อให้รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสื่อสาร การเข้าสังคม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- บุคคลาการสายสนับสนุนของคณะวิชาที่ปฏิบัติงานในส่วนภาควิชาฯ ที่เกษียรอายุราชการ ไม่มี
อัตรามาทดแทน
- การเปิดปิดภาคการศึกษาที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน มีปัญหากระทบกับการเรียนการสอนของภาควิชามาก
เนื่องจากมีการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นหน้าร้อน ทาให้
นักศึกษาไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน
- การเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆของภาควิชา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- มหาวิทยลัยต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน มีจานวนมากขึ้นจึงเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่จะเข้า
มาศึกษา ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดน้อยลงส่งผลกระทบต่อจานวนผู้ที่จะเข้ามาศึกษา
- ช่วงเวลาในการเปิด-ปิดของแต่ละสถาบัน ไม่ตรงกันมีผลให้นักเรียนที่จบการศึกษาก่อนมีช่วงว่าง
ยาวนานเกินไป มีผลต่อโอกาสในการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ ทาให้คณะได้จานวนนักศึกษา
ไม่ครบตามจานวนรับ
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน
- ติดตาม ทบทวนปัญหาที่พบในรายวิชา
ต่างๆเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา
2. ติดตามผลการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคาสอน ตารา
หนังสือ

มิถุนายน
2561

3. จัดเตรียมโครงการวิจัยและสร้างสรรค์
และหรือโครงการบริการวิชาการ ที่
สามารถนาองค์ความรู้มาประกอบใช้ใน
การเรียนการสอน และให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ทาการเรียนการสอน

จัดร่างโครงการ คณาจารย์ใน
และนาส่ง
ภาควิชาฯ
สิงหาคม 2560
สิ้นสุดโครงการ
กันยายน 2561

4. จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กรกฎาคม
2561

กรกฎาคม
2561

คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ
และ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์
ประจา
หลักสูตรและ
เจ้าหน้าที่
ประจา
ภาควิชาฯ

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
- มีการประชุมสัมมนาภาควิชาฯ
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2561
- มีการประชุมหลักสูตร

- ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย จัดทา
หนังสือ งานวิจัย คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ เมื่อ ตุลาคม 2561
- ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดง
คาดว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อ
กันยายน 2561
- โครงการไปรษณียเ์ พิ่มสุข โดย
อ.ธาตรี เมืองแก้ว เมื่อ
พฤษภาคม 2561
-โครงการสัมนาภาควิชาฯ
หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย แล้ว
เสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2561
-โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมสู่เศรฐกิจ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ
เมื่อ กันยายน 2561
- อยู่ในระหว่างการซ่อมบารุงเตา
ไฟฟูา
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1.ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ยังไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2560 เพิ่งเปิด
ใช้ 2 ภาคการศึกษา
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
ยังไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2560 เพิ่งเปิด
ใช้ 2 ภาคการศึกษา
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- จัดงบประมาณให้กับคณาจารย์เพื่อทาวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนาองค์ความรู้มาประกอบการ
จัดทาเอกสารและตารา สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาการจัดการเรียนการสอน
-ติดตาม ทบทวนปัญหาที่พบในรายวิชา ต่างๆ
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา

มิถุนายน 2562

คณาจารย์ในภาควิชาฯ
และ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

2. ติดตามผลการจัดทาเอกสารประกอบการ
สอน/เอกสารคาสอน ตารา หนังสือ ผลงาน
สร้างสรรค์

กรกฎาคม 2562

อาจารย์ประจาหลักสูตร

3. จัดเตรียมโครงการวิจัยและสร้างสรรค์และ
หรือโครงการบริการวิชาการ ที่สามารถนา
องค์ความรู้มาประกอบใช้ในการเรียนการสอน
และให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ทาการเรียน
การสอน

จัดร่างโครงการและนาส่ง
สิงหาคม 2561
สิ้นสุดโครงการ กันยายน
2562

4. จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กรกฎาคม 2562
ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
และเจ้าหน้าที่ประจา
ภาควิชาฯ
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 ที่
นาเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ เผ่าไทย)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร

2.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธนา กองสุข)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา ธิธรรมมา)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.

....................................................................
(อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม)
หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
วันที่ 1 ก.ค.61

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.61
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายสืบพงศ์ เผ่าไทย

2

นางกรธนา กองสุข

3

นายสยุมพร กาษรสุวรรณ

4

นางสาววรรณณา ธิธรรมมา

5

นายธาตรี เมืองแก้ว

6

นางศุภกา ปาลเปรม

7

นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

8
9

นายสิทธิโชค ชัยวรรณ
นายชานนท์ ไกรรส

10

นางสาวศิรัมภา จุลนวล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

25

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

35

อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

12
7

หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

20
15
22
7

25

4

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
วท.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.F.A.
ค.บ.
กศ.ม.
ศ.บ.
ศศ.ม.
B. of Engineering
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถาบัน

เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา
ประติมากรรม
ประติมากรรม
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
เครื่องเคลือบดินเผา
เทคโนโลยีเซรามิค
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Sculpture
ศิลปอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
Ceramic
เครื่องเคลือบดินเผา (อุตสาหกรรม)
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา (อุตสาหกรรม)
ผลิตภัณฑ์

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
มรภ.พระนคร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Visva-Bharati, India
วิทยาลัยครูพระนคร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
The U. of New South Wales
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
2533
2549
2535
2540
2539
2546
2539
2543
2548
2552
2525
2534
2548
2535
2542
2545
2553
2555
2557

1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
2, 3
2, 3
3
2, 3
2, 3

2 หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน
ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2560
ประสบการณ์
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
ทางานที่เกี่ยวข้อง
ทางวิชาการ
กับวิชาที่สอน (ปี)
1

นายประเสริฐ พิชยะสุนทร

2
3
4
5
6
7

Mr.Lee Sung Woong
ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น
นายประทีป จันทราภิรมย์
นายพีระนัฐ โบกกรณี
นายพงศ์ภวัน อะสีตริ ัตน์
นายไกรสร ลีสีทวน

8

นางสาวรัตนา สาลี

รอง
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
ประติมากรรม
ประติมากรรม
Ceramic
ไทยคดีศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
เทคโนโลยีการศึกษา
เครื่องเคลือบดินเผา
Ceramic

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Seoul Tech U.
ม.บูรพา
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Visva-Bharati

2527
2536
2010
2553
2532
2553
2547
2016

ประติมากรรม

ม.ศิลปากร

2556

(อาจารย์เกษียณอายุราชการ)

30

Seoul Clay Studio
บริษัท วินเดย์ทัวร์ จากัด
92/5 ม.1 ต.พะนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มทจ.ลาดกระบัง
1/2 ซ.ประตูนกยูง ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม.10200
371 ซ.อ่อนนุช 35 ถ.สุขุมวิท 77แขวงเขตส่วนหลวง
กทม. 10250

9
36
31
26
19
3

ศ.บ.(5 ปี)
ศ.ม.
M.F.A.
ดุษฎีบัณฑิต
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศ.ม.
MFA.

5

ศ.ม.

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทาหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ทีเ่ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560
ชื่ออาจารย์
1. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
1. Owls (2556)
2. แบ่งปัน (2556)
3. 2 birds and golden pool (2557)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
20-30 มีนาคม 2556
15-30 กันยายน 2556
14-21พฤศจิกายน 2557
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ชื่ออาจารย์

2. ผศ.กรธนา กองสุข

3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ

4. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
4. สายสัมพันธ์ (2557)
5. pleasantly with warm village (2558)
6. 2 bowls (2559)
7. Teapot with three lids (2559)
8. สถิตย์ในใจนิรันดร์ (2560)
9. Coffee cups and drippers (2560)
1. รูปทรงกลมและภาชนะรูปเหลีย่ ม (2556)
2. พระคเณศ (2557)
3. Peacefulness (2558)
4. รูป-ธรรม 2 (2558)
5. ดช.ปัสสัทธิ เผ่าไทย “สาธุ” (2559)
6. ช้าง - แก้ว (ต้นแบบแก้วกาแฟ) (2560)
7. ร.๙ (2560)
8. ความกลมกลืนในสิ่งที่แตกต่าง หมายเลข 3 ประติมากรรมตกแต่ง (2560)
1. Organic form (2556)
2. The Bowl (2557)
3. Formation No.1 (2558)
4. Three Women (2559)
5. ปลานิลของพ่อ (2559)
6. ชุดน้าชา (2559)
7. อ่างล้างมือ (โคมไฟ) (2560)
8. The Greatest Love of Thai people, River and Our King (2560)
9. Two Ladies (2560)
10.Ladies and flower No.1
12.Ladies and flower No.2
1. ชามข้าว /Rice Bowl (2556)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
11 พฤศจิกายน-21ธันวาคม 2557
15-30 กันยายน 2558
15-30 กันยายน 2559
12 -30 ตุลาคม 2559
18–22 ก.ย 60
14-17 พฤศจิกายน 2560
8-30 กรกฎาคม 2556
15-27 กันยายน 2557
9-23 มีนาคม 2558
15-27 กันยายน 2558
15-30 กันยายน 2559
17-18 พ.ค.2560
18–22 ก.ย 60
2559-2560
7 – 14 April 2014
2 – 7 September 2015
17 September –2 October 2016
10-11 ธ.ค.59
15-30 ก.ย.59
17-18 พ.ค.2560
18–22 ก.ย 60
14-17 พฤศจิกายน 2560
6-16 กันยายน 2560
31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2560
15-30 กันยายน 2556
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ชื่ออาจารย์

5. อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว

6. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

2. Sphinx Bowl (2557)
3. Sphinx Vase (2557)
4. Rice Bowl (2558)
5. Raining day (2558)
6. Rest for a while (2559)
7. Before sunset (2559)
8. ชุมชนทาเตาอังโล่ ตาบลลาเหย (ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา) (2560)
9. Copper (2560)
10. Copper Bowl (2560)
1. RAKU CAT - Pot (2556)
2. Cat Pottery and The Adventure of small Elephant (2556)
3. Message from the Universe 1 (2558)
4. Message from the Universe (2559)
5. โครงการพัฒนาน้าดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี (2559)
6. โคมไฟตะกรับ (2560)
7. พอดี พอเพียง (2560)
8. Message from the Univese (2560)
9.Living in the Universe (2560)
1. ชุดน้าชา/ Teapot Set (2556)
2. Blue Vase (2557)
3. มาตรฐานอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม กลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผา (2557)
4. มาตรฐานอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและเครือ่ งเคลือบ กลุ่มสายงานผลิตกระเบื้องเซรามิก (2558)
5. Bigjar (2559)
6. Crystalline Glazes (2559)
7. Flowers (2559)
8. ความสมบูรณ์ / Perfection (2559)

26 Sep-2 Oct.2014
7-14 April 2014
15-30 กันยายน 2558
2 – 7 Sep 2015
15-30 กันยายน 2559
4-12 เมษายน 2559
17-18 พ.ค.2560
18–22 ก.ย 60
14-17 พฤศจิกายน 2560
23 – 30 September 2013
27 September–16November2013
7 – 16 November 2015
4 – 12 April 2016
17-18 พ.ค.2560
18–22 ก.ย 60
14-17 พฤศจิกายน 2560
8-25 กันยายน 2560
15-27 กันยายน 2556
7-14 April 2014
3-11 เมษายน 2559
17-30 October 2016
12-30 ตุลาคม 2559
15-30 กันยายน 2559
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ชื่ออาจารย์

7. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

8. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

9. ผศ.ชานนท์ ไกรรส

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
9. เครื่องเคลือบดินเผาประดับผนัง: ความบันดาลใจจากธรรมชาติ (2559)
10. ขึ้นรูปด้วยแปูนหมุนและใช้เคลือบที่มีการไหล (2560)
11. น้าคือชีวิต (Water is life) (2560)
12. Flowers (2560)
13. Green Tea pot set (2560)
14. Copper Galze's Plate and Blue Crystalline Vase (2560)
15. Crystalline Vase (2560)
16. Bowl
17. untitled
1. รุ่งอรุณแห่งความสุข (2558)
2. สัญญอักษรา (2558)
3. ความประทับใจจากกลองมโหระทึก (2559)
4. การจัดการท่องเที่ยวเมืองดาลัด (วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560)
5-31. ผลงาน 27 ชิ้นใน Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration,
Shizuoka Japan (2560)
32. ตกแต่งลวดลายอ่างล้างหน้า (ร่วมกับ นศ.) (2560)
33. รักพระเจ้าอยู่หัว (Love The King) (2560)
34. Universe (2560)
1. “ก ข ค” (2556)
2. หมีดินดิบ ดอกไม้แห้ง (2557)
3. จัดระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (2560)
4. กระถางซีเมนต์ (2560)
5. กระถางซีเมนต์ผสม (2560)
6. Conceracrete (2560)
1. ต้นแบบแม่พิมพ์ทางเครื่องเคลือบดินเผา โดยเทคโนโลยี CAD : CAM (2556)
2. ผลงาน 1 ชิ้นในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาสู่ชุมชน ครั้ง

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
14-17 พฤศจิกายน 2560
31สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2560
17-18 พ.ค.2560
18–22 ก.ย 60
15-27 กันยายน 2558
22-28 ตุลาคม 2558
15-30 กันยายน 2559
1 กันยายน- 30 ธันวาคม 2560
19-24 ตุลาคม 2560
17-18 พ.ค.2560
18–22 ก.ย 60
14-17 พฤศจิกายน 2560
15-27 กันยายน 2556
15-27 กันยายน 2557
11 พ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2560
17-18 พ.ค.2560
16-18 ม.ค. 2556
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ชื่ออาจารย์

10. อ.ศิรัมภา จุลนวล

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
ที่ 4 (2556)
3. Porcelain with Wood Firing (2557)
4. Cup (2557)
5. Olympos Vase (2557)
6. ผลงาน 1 ชิ้นในโครงการ International Ceramic and Plastic Art Exchange Program : ICPAEP
2015 ครั้งที่ 2 (2558)
7. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (2558)
8. The perceptive space (2560)
1 Still on my mine (2559)
2. Nora (2559)
3. Nora 3 (2560)
4. Pha-cha-na (2560)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
11-15 มิ.ย. 2557
27-29 ต.ค. 2557
23-26 มกราคม 2559
12-30 ตุลาคม 2559
9-29 มิถุนายน 2560
9-30 เมษายน 2560

68

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและไ ด้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2560(1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)(ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ

หลักฐาน
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน
ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
ช้าง - แก้ว (ต้นแบบแก้วกาแฟ)
2
อ่างล้างมือ (โคมไฟ)
3
ชุมชนทาเตาอังโล่ ตาบลลาเหย (ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา)
4
โคมไฟตะกรับ
5
สถิตย์ในใจนิรันดร์
6
ร.๙
7
The Greatest Love of Thai people, River and Our
King
8
Copper
9
พอดี พอเพียง
10
ความกลมกลืนในสิ่งที่แตกต่าง หมายเลข 3 ประติมากรรม
ตกแต่ง
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)

ผศ.กรธนา กองสุข
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
อ.ธาตรี เมืองแก้ว
ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
ผศ.กรธนา กองสุข
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
อ.ธาตรี เมืองแก้ว
ผศ.กรธนา กองสุข

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
Coffee cups and drippers
ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
2
Two Ladies
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
3
Copper Bowl
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
4
Message from the Univese
อ.ธาตรี เมืองแก้ว
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
1

นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 17-18 พ.ค.60
นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยาม
พารากอน 18-22 ก.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

ห้องรับรองผู้บริหาร ชั้น 32 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) 19 ส.ค.60 – ปัจจุบัน

Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
14-17 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.16

4.16

88.24

4.41

4.29

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.33

ดี

ระดับ 4

4
10/ 3 = 3.33

0

0

80.00

5

144.00

5

ระดับ 3
= 4.44

3
ดีมาก

ระดับ 3

3

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.25
87.50

1,311
315
15
17
8.57/2 =

10/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
0
12
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
4
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
36
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
7.20
30
หลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
10.33/3
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
11
4.50
12
15.5/4 =
3.88

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 9 จาก 10
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
3/1 =
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
47.4/ 13 =

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
4.50
ดี

ระดับ 3
3.00
3.65

3
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

ผ่านการประเมิน
2
3
3
4
1
13
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

I

3.33
3.44
3.00
3.33
ดี

P

4.17
3.00
3.88
ดี

คะแนน
เฉลี่ย

O

4.29
4.29
ดีมาก

4.29
3.33
3.44
3.88
3.00
3.65

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เปูาหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

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. 2559 โดยนาความเชี่ยญ
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แผนการพัฒนา

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

ชาญของหลั กสู ต รมาบู ร ณาการให้เ หมาะสมต่ อ
ปรัชญาและปณิธานของสถาบัน
ผลิ ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพโดยให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานพัฒนา
ประเทศ สังคม ชุมชน ที่ค้าจุนกันไปทั้งระบบอย่าง
ยั่งยืน
21 สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ ให้เพิ่มพูน คุณวุฒิ
และตาแหน่งวิชาการ ให้เป็นตามกรอบมาตรฐาน
ยุคศตวรรษที่ 21

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย
แผนการพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยนาความเชี่ยญชาญของ
หลักสูตรมาบูรณาการให้เหมาะสมต่อปรัชญาและปณิธานของสถาบัน
ผลิ ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพโดยให้สอดคล้องต่อความ ต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน ที่ค้าจุนกันไปทั้ง
ระบบอย่างยั่งยืน
สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ ให้เพิ่มพูน คุณวุฒิและตาแหน่งวิชาการ
ให้เป็นตามกรอบมาตรฐาน ยุคศตวรรษที่ 21

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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