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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
(15 กรกฎาคม 2562 ถึง 14 กรกฎาคม 2563) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
1 กรกฎาคม 2563 

 
  

         ในการจัดท ารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร) และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน 
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึกษา จึงก าหนดให๎รายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล๎องตามรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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ค าน า 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ประจ าปีการศึกษา 2562 สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในชํวงปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 
ถึง 14 กรกฎาคม 2563) ที่ผํานมาในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในครั้งนี้ จะเป็นการรายงาน
โดยภาพรวมและในบางองค์ประกอบ ซึ่งได๎ด าเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหํงชาติ ก าหนดไว๎ จ านวน 6 องค์ประกอบ มีดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 

ทั้งนี้จึงได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานทุกๆ ด๎านของ
การศึกษา ได๎บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาตํอไป 

 

 

             
      

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
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สารบัญ 
หน๎า 

ค าน า            3 
สารบัญ            4 
บทสรุปผู๎บริหาร           6 
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป          8 

ตัวบํงชี้ 1.1 การก ากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน       9 
หมวดที่ 2 บัณฑิต          11 
 ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  12 
 ตัวบํงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ    13 
หมวดที่ 3 นักศึกษา          15 
 ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา        15 
 ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา      16 
 ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา        19 
หมวดที่ 4 อาจารย์          21 
 ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์       21 
 ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์        23 
 ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์        27 
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร   29 
 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร       29 
 ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร       34 
 ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    36 
 ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน        39 
 ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     41 
หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎         56 
 ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎        56 
หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู๎ประเมิน    59 

สรุปการประเมินหลักสูตร                  60 
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ                                                                            63 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       64 
 ความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผํานมา   64 
 ข๎อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร        64 
 แผนปฏิบัติการใหมํส าหรับปีการศึกษา 2562      65 

แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล       66
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน๎า 
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า    67 
1.1-2 อาจารย์ผู๎สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  68 
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี พ.ศ. 2559 – 2563      69 
1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย          
ประเภทอ่ืนๆ                                                                                                              75 
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 76 
4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 76 
4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมท่ี 2 77 
4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล 77 
4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับ
นานาชาติและได๎รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ       78 
4.2-6งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํ        79 
 
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา       83 

5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ     83 
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     84 
7.1 เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว    85 
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเปูาหมาย      85 
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บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ได๎มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ และมีระดับคุณภาพ 3.57 คะแนน อยูํในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ดังตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

 
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1  ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบํงช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ 4.25 

2,141 
4.08 4.08 

525 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

87.50 
19 

61.29 3.06 
31 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.14/2 = 3.57 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์    10/ 3 = 3.33 
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12 

0 
0 0.00 

6 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

36 
5 

83.33 5 
6 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 30 

31.40 
523.33 5 

6 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  10.33/3  = 3.44 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ ระดับ 3  ระดับ 4 4 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

จัดการเรียนการสอน 
ตัวบํงช้ี 5.3การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

9 จาก 10 
ข๎อ 

11 
100 5 

11 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  4/1 = 4.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.47/ 13 = 3.57 ด ี
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2563 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25500081105652 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.สืบพงศ์  เผําไทย 1. ผศ.สืบพงศ์  เผําไทย สภามหาวิทยาลัย 
2. ผศ.กรธนา  กองสุข 2. รศ.กรธนา  กองสุข ครั้งที่ 6/2563 
3. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 3. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ วันที่ 10 มิ.ย.63 
4. ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 4. ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา  
5. อ.ธาตรี  เมืองแก๎ว 5. ผศ.ธาตรี  เมืองแก๎ว  
 6. อ.ศิรัมภา จุลนวล  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

1. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม (เกษียณอายุฯ 30 ก.ย.62 จ๎างเป็นผู๎เชี่ยวชาญ 1 ต.ค.62–30 ก.ย.63) 
2. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล 
3. ผศ.ชานนท์  ไกรรส (ลาศึกษาตํอ/รายงานตัวกลับเข๎ามาปฏิบัติงานเมื่อเดือน ม.ค.62) 
 

อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
- ประกอบด๎วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรข๎างต๎น และ 

1. อ.สิทธิโชค  ชัยวรรณ 
  

อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร 
2. ผศ.เวนิช สุวรรณโมล ี
3. Mr.Lee Sung Woong 
4. ดร.วันชัย แก๎วไทรสุํน 
5. ดร.เวชกร  ตามวันนา 

6. ดร.สุเมธ  อาวสกุลสุทธิ 
7. นายพีระนัฐ โบกกรณี 
8. นายประทีป จันทราภิรมย์ 
9. นายพฤศวาร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 

(ผู๎ชํวยสอน) 
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หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให๎ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี      
พ.ศ. 2559 – 2563 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะมัณฑนศิลป์ วังทําพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนท่ี
ก าหนดไว ๎6 คน ตามเกณฑ ์ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาใน ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูร 
 

มีคุณสมบัตคิรบตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า
หลักสตูรมคีุณวุฒิและต าแหนํงวิชาการ ดังนี ้
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
- ระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน 
- ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 4 คน  
- ระดับอาจารย์ 1 คน  
คุณวุฒิการศึกษา  
- ระดับปรญิญาโท 6 คน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์มีคุณวุฒิและต าแหนํงวิชาการ ดังนี้  
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
- ระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน 
- ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 2 คน  
คุณวุฒิการศึกษา  
- ระดับปรญิญาโท 3 คน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส๎อน 
 

อาจารย์ผู๎สอนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มีคุณวุฒิ
และต าแหนํงวิชาการ ดังนี้  
คุณวุฒิการศึกษา  
- ระดับปรญิญาโท 9 คน 
- ระดับปรญิญาตรี 1 คน 
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
- ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน 
- ระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 6 คน  
- ระดับอาจารย์ 2 คน  
อาจารย์พิเศษมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวข๎อง
กับวิชาที่สอนไมํน๎อยกวํา 6 ปี จ านวน 6 คน 
และมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวข๎องกับวิชาที่
สอนน๎อยกวํา 6 ป ีจ านวน 1 คน  

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ.2559-2560 และใช๎  
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

 
หลักสตูรปรับปรุง  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
ต๎องรับการประเมินแบบ AUN QA จึงมีแผน
ปรับปรุงเร็วข้ึนกวําเดิม 1 ปี คือ 2563 เพื่อพร๎อม
ใช๎ในปี 2564 

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 4 และ 10) 
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 10) 

 
3.สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1  หลักสูตรได๎มาตรฐาน 
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาท่ีตรงและสัมพันธ์ทั้งหมด และมี
ต าแหนํงทางวิชาการจ านวน 4 คน  
 
โอกาสในการพัฒนา 
             อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร มีต าแหนํงทางวิชาการ รศ. จ านวน 1 คนคือ รศ.กรธนา กองสุข ก าลัง
อยูํในระหวํางพิจารณาต าแหนํงทางวิชาการ 2 คน คือ ผศ.สืบพงศ์ เผําไทย, ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ,  
อยูํในระหวํางการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน คือ, ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
             อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยูํในระหวํางการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน คือ  
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล, ผศ.ชานนท์ ไกรรส 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา  

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข๎า 

(1) 

จ านวนที่ส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสตูร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเรจ็กํอนเกณฑ์) 

จ านวนที่คง
อยูํสิ้นปี

การศึกษา 
2562 
(3) 

จ านวนที่ออก
ระหวํางเรยีน

จนสิ้นปี
การศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยู ํ
  X 100 

  
2560 2561 2562 

2557 34 22 4 1* 76.47 2 5 5.88 
2558 (30) - 28 1* 93.33 - 1  0.00 
2559 (27) - - 19*  70.37 5 3 18.52 
2560 24 - - -   24 - 100 
2561 21 - - -  21 - 100 
2562 21 - - -  21 - 100 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี้ ไมํรายงานตัว/ ไมํข้ึนทะเบียนตั้งแตํปีแรกรวม 1, 2 คน ตามล าดับปี 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
 1. จ านวนรับ ครบตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ตามนโยบายการรับนักศึกษาของคณะ และบางปีมีจ านวน
น๎อยกวําเปูาหมาย เนื่องจากมีนักศึกษาบางสํวนสละสิทธิ์ และสมัครไมํถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. ปีการศึกษามี 2562 มีนักศึกษาจ านวน 3 คน ถอนรายวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ศิลปนิพนธ์ ท าให๎ไมํ
สามารถจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 ท าให๎จ านวนนักศึกษาที่จบ ต่ ากวําจ านวนรับ  

3. มีนักศึกษาตกค๎างจบในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 คน  
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาท่ีเริ่ม

ใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุํน 1* 4 22 - - 27 
2557 จ านวนรับเข๎าในรุํน 34 34 34 - - 34 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 2.94 11.76 64.41 - - 79.41 
 จ านวนจบในรุํน 1* 28 - - - 29 

2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน 30 30 - - - 30 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 3.33 93.33 - - - 96.67 
 จ านวนจบในรุํน 19* - - - - 19 

2559 จ านวนรับเข๎าในรุํน 27 - - - - 27 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 70.37 - - - - 70.37 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข๎าในรุํน 24 - - - - 24 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
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ปีการศึกษาท่ีรับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาท่ีเริ่ม

ใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 
2561 จ านวนรับเข๎าในรุํน 21 - - - - 21 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2562 จ านวนรับเข๎าในรุํน 21 - - - - 21 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา   
  1. คุณภาพของงานในรายวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ไมํผํานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. นักศึกษาไมํผํานรายวิชาบังคับกํอนรายวิชาศิลปนิพนธ์ จึงมีผลกระทบตํอการส าเร็จการศึกษา 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับ
ที ่

ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงช้ี 
ผลรวมคํา
คะแนน 

(1) 

จ านวนข๎อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

คําเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
2,141 21 25 4.08 

โครงการ
ติดตามผล 

    (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 322 3 25 4.29 บัณฑิตฯป ี
    (2) ด๎านความรู ๎ 305 3 25 4.07 การศึกษา 
    (3) ด๎านทักษะทางปัญญา 300 3 25 4.00 2561 
    (4) ด๎านทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคล 314 3 25 4.19   

  
  (5) ด๎านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ 

482 5 25 3.86 
  

    (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 418 4 25 4.18   
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 35    

3 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) 

25    

4 
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20) 

71.43  
  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว       : คําเฉลี่ย 4.28            เกณฑ์ประเมิน    : 4.28  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : คําเฉลี่ย 4.08            เกณฑ์ประเมิน    : 4.08  คะแนน 

เปูาหมายของปีนี้                     : คําเฉลี่ย 4.25            ผลการด าเนินงาน    ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีตํอไป                     : คําเฉลี่ย 4.25            เกณฑ์ประเมิน    :  4.25 คะแนน 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ 21 พ.ย.62 
 

ข๎อมูลพื้นฐาน จ านวน ร๎อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด 35 100 ข๎อมูลจาก

แบบสอบถามของ
กองแผนงาน มศก. 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ 35 100 
จ านวนบัณฑติที่ได๎งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไมํนับรวมผู๎ประกอบอาชีพอิสระ) 

12 60.00 

จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 40.00 
-  ตรงสาขาท่ีเรียน 8 42.11 
-  ไมตํรงสาขาท่ีเรียน 11 57.89 

จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท ากํอนเข๎า
ศึกษา 

1 5.00 

จ านวนบัณฑติที่ศึกษาตํอ 3 8.57 
จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหาร - - 
ร๎อยละของบณัฑิตทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

(12+8)-1 
35-1-3-0-0 

61.29 

  
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว       : ร๎อยละ 55.56           เกณฑ์ประเมิน    :  2.78 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้          : ร๎อยละ 61.29           เกณฑ์ประเมิน    :  3.06 คะแนน 

เปูาหมายของปีนี้                      : ร๎อยละ 87.50           ผลการด าเนินงาน    ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีตํอไป                      : ร๎อยละ 87.50           เกณฑ์ประเมิน    :  4.375 คะแนน 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน๎มของการได๎งานท า โดยใช๎ข๎อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ

เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข๎อมูลที่ผํานมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็น
ข๎อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :   บัณฑิต 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 คําเฉลี่ย 4.25 คําเฉลี่ย 4.08 4.08 
2.2 ร๎อยละ 87.50 ร๎อยละ 61.29 3.06 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงช้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
7.14/ 2  =  3.57  คะแนน 

ระดับคณุภาพ : ดี 
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บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษานอกจากประกอบอาชีพทางเครื่องเคลือบดินเผาแล๎ว ยังสามารถประกอบ
อาชีพได๎หลากหลายในแวดวงศิลปะ เชํน นักออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ครูสอนศิลปะ ออกแบบฉาก 
ชํางภาพ และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข๎องกับแวดวงศิลปะ เป็นต๎น  

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาตํอในระดับปริญญาโท ในสาขาศิลปะหลากหลายสาขา 
น าผลงานธีสิสนักของนักศึกษาไปเผยแพรํและติดตั้งถาวรภายในสถาบัน และเพ่ือแสดงออกถึงความ

เป็นจิตสาธารณะตํอสถาบันการศึกษา 
 
โอกาสในการพัฒนา 

     น าผลการประเมินความพึงพอใจของการศึกษาในหลักสูตรของบัณฑิตและประเมินผลความพึงพอใจ
ของนายจ๎างที่มีตํอคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์มาใช๎ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตํอไป 
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หมวดที ่3 
    นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

กลไกการรับนักศึกษา 
หลักสตูรมีการแตํงตั้งคณะกรรมการออกข๎อสอบ ตรวจและ

ให๎คะแนนแฟูมสะสมผลงาน (Portfolio) ตรวจสนามสอบ และ
สอบสัมภาษณ์ วิธีการรับเป็น 3 รอบคือ 

1. การรับโดยการตรวจและให๎คะแนนแฟูมสะสมผลงาน 
(Portfolio) โครงการรับผู๎มคีวามสามารถทางด๎านศิลปะการ
ออกแบบ การคัดเลือกพิจารณาจากผลงานความถนัดทางเครื่อง
เคลือบดินเผา และวิชาความถนดัทางมัณฑนศลิป์ การจัดสอบ
วิชาเฉพาะส าหรับใช๎ยื่นรอบ 2และ 5  

2. ประเภทโควต๎า 28 จังหวัด ประเภทโควต๎าทายาทบุตร
ผู๎ประกอบการ โควตา๎นักเรียน โรงเรียนสาธติแหํงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

3. สอบรับตรงอสิระมี โดยใช๎คะแนนวิชาเฉพาะ หรือยื่น 
แฟูมสะสมผลงาน (Portfolio) 

ผลการด าเนินงาน 
- การรับโดยการตรวจและให๎คะแนนแฟูมสะสมผลงาน 

(Portfolio) โครงการรับผู๎มคีวามสามารถทางด๎านศิลปะการ
ออกแบบ ประกาศรับจ านวน 20 คนมีผูส๎มัคร 14 คน และมี
ผู๎รายงานตัว 10 คน  

- การรับประเภทโควต๎า 28 จังหวัด ประเภทโควตา๎ทายาท
บุตรผู๎ประกอบการ โควต๎านักเรียน โรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ประกาศรบัจ านวน 14 คนมีผู๎สมัคร 4 
คน และมผีู๎รายงานตัว 1 คน 

- สอบรับตรงอิสระมี โดยใช๎คะแนนวิชาเฉพาะ หรือยื่น แฟูม
สะสมผลงาน (Portfolio) ประกาศรับจ านวน 15 คนมีผูส๎มัคร 
11 คน และมีผู๎รายงานตัว 6 คน  
     - มีนักศึกษาผํานการคดัเลือกทั้งหมดจ านวน 21 คน 
     - ภาควิชาฯ ได๎ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม ํเพื่อ
ตรวจสอบความพร๎อมของสภาพราํงกายและจติใจ รวมไปถึง
พื้นฐานของครอบครัวเพื่อให๎เข๎าใจลักษณะของนักศึกษาเป็น
รายบุคคลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนและผลักดันให๎ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงสร๎างแรงจูงใจในการศึกษาเลํา
เรียน แนะน าพ้ืนฐานการด ารงชีวิตตลอดระยะเวลา 4 ปี และ
เปิดโอกาสให๎ผูส๎อบสอบถาม 

การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ควรให๎ทั่วถึงและเข๎าถึง

กวํานี้ เพื่อให๎นักเรียนหรือผู๎ที่จะสมัครทราบถึงรายละเอียดของ
หลักสตูร เนื่องจากในแตลํะรอบในการรับนักศึกษามผีูส๎มัคร 
สมัครต่ ากวําเกณฑ์ที่ประกาศรบัสมัคร 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
     หากมีการประชาสมัพันธ์ที่ชัดเจน ทั่วถึงและเข๎าถึงผูส๎มัคร

- ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข๎อง 
- ประกาศการ
รับสมคัร  
- ประกาศผูผ๎ําน
การสอบ
คัดเลือก 
- รายงานผลการ
สอบ SU-Tcas 
รอบ 1, 2 และ 
5 
-รายงานการ
ประชุม
กรรมการบริหาร
คณะฯ 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี
8,14,/2562
เรื่องการรับ
นักศึกษาป ี
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
มากกวําน้ี นําจะชํวยแก๎ปัญหาเรื่องจ านวนผู๎สมัครได๎และให๎
สามารถรับนักศึกษาได๎เต็มจ านวน 

 กลไกการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา 
         หลักสูตร ฯ ได๎เตรยีมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาส าหรับ
นักศึกษาใหมํ โดยมีการปฐมนเิทศนักศึกษาใหมํตามสาขาวิชา 
แนะน ากายภาพของภาควิชาเพ่ือเตรียมความพร๎อมของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 โดยภาควิชาฯมอบหมายให๎ท่ีปรึกษาวิชาการ
เตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษา ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผา เพื่อปรับพื้นฐานด๎านเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต๎นให๎
นักศึกษา (18 กรกฏาคม 2562)   

ผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษาใหมํเข๎ารํวมการปฐมนิเทศครบตามจ านวนที่

รับเข๎า 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  ได๎เข๎ารํวมโครงการเตรียมความพร๎อม

ครบตามจ านวน 
 

การประเมินกระบวนการเตรยีมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา 
-  นักศึกษาใหมํ ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ และประสบการณ์

ด๎านเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต๎น (ขึ้นรูปด๎วยมือ) ทีเ่ป็นพื้นฐาน
ในการสร๎างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาและได๎ทราบถึงการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชา ฯ 
 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าศึกษา 

- ผลที่ไดจ๎ากการประเมินท าให๎นักศึกษาเกิดความรู๎ความ
เข๎าใจและประสบการณ์ใหมํกับนักศึกษา  

- ระยะเวลาในการเตรยีมความพรอ๎มของนักศึกษามีเวลา
จ ากัด เนื่องจากระยะเวลาที่รับนักศึกษา (รอบ 5) การปฐมนิเทศ
นักศึกษา และการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 มีชํวงเวลา
ติดกัน  

 
- ภาพถําย
กิจกรรมฯ 
-รายชื่อ
นักศึกษาเข๎า
รํวมกิจกรรมฯ 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที ่
16/2562เรื่อง
การสํงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย 
กลไกการควบคุมดูแลให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกํ

- แผนงานประจ าปี 
2562ของภาควิชาฯ 
- โครงการที่ไดร๎ับ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าทุกช้ันปี คอย
ควบคุมดูแลให๎ค าปรึกษาจนนักศึกษาจบการศึกษา 

- มีอาจารย์ฝาุยกิจการนักศึกษาที่คอยให๎ค าปรึกษาควบคมุ 
และแนะน าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ โดยทุก
กิจกรรมและทุกโครงการที่เกีย่วข๎องกับนักศึกษา เชํน โครงการ
ขนม ของขวัญ และดนตรี, โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบตัิการ 2020 International 
Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium 
Sanamchandra Clay Work, โครงการทับแก๎ววิชาการ , 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าผลงานด๎านศิลปะการ
ออกแบบสํวนบุคคล Young Dec Camp 2019 ภาควิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา, โครงการ 5 ส. โครงการท าบุญปีใหมํภาควิชา ฯ  
เป็นต๎น  

- เปิดโอกาสให๎นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาศลิปนิพนธ์ตาม
ความเหมาะสมของโครงการทีต่นเสนอ 

- ภาควิชาฯ มีการวางแผนงานประจ าป ี2562 และด าเนินงาน
ตามแผน 

   - นักศึกษาได๎รบัการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการอยําง
ตํอเนื่องตลอดหลักสตูร ท่ีสามารถขอค าปรึกษาไดต๎ลอดเวลา 
  - นักศึกษาไดร๎ับค าแนะน าและการควบคุมดูแลจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ในการจัดท าโครงการ 
   - นักศึกษาได๎รบัการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาศลิปนิพนธ์  
โดยนักศึกษา 1 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน  
  - เปิดชํองทางให๎นักศึกษาติดตํอผํานทางออนไลน์กับอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ี เพื่อการด าเนินการแก๎ไขปัญหาและให๎ค าปรึกษาท่ี
รวดเร็ว 
 

การประเมินกระบวนการควบคุมดแูลให๎ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกํนักศึกษา 
    - อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีขอ๎มูลและรับทราบถึงปัญหาและ
ผลการศึกษาตลอดหลักสตูร 
    - น าโครงการที่รํวมบูรณาการกับผู๎ประกอบการในชุมชนและ
นักศึกษา มาบรรจไุว๎ในรายวิชา ได๎แกํ  
โครงการสัมนาเชิงปฏิบตัิการ 2020 International 
Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium 
Sanamchandra Clay Work  
ในรายวิชา 365 207 สุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา ,
โครงการทับแก๎ววิชาการ 2562 ใน  
รายวิชา 365 103 การขึ้นรูปด๎วยมือ  
และรายวิชา 365 104 การขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุน 1  
    - นักศึกษาสามารถด าเนินโครงการไดส๎ าเร็จตามวัตถุประสงค ์

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
    -สามารถหาแนวทางในการแกป๎ัญหาให๎นักศึกษาได๎ทันเวลา  
    - นักศึกษาสามารถด าเนินโครงการให๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
    - นักศึกษาได๎มีโอกาสและประสบการณ์ท ากิจกรรมรํวมกัน 

การอนุมัต ิ
- ค าสั่งแตํงตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ 
- ภาพถํายกิจกรรมฯ 
- รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 
3,14,15,20/2562 
เรื่องสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ๎
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ภาควิชาฯ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการปฏิบัติ

ผลงานสร๎างสรรค์และความรู๎ทางวิชาการระหวํางประเทศกับ
มหาวิทยาลยัที่มี MOU คือ มหาวทิยาลัย NamSeoul ซึ่ง
ด าเนินการมาตั้งแตํปี 2557 - 2560 โดยมีการตํอสญัญา MOU 
เป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ โครงการไดด๎ าเนินการตํอเนื่องอยํางเป็น
รูปธรรม เพื่อเป็นพันธมิตรด๎านศลิปะและการออกแบบ 

- นักศึกษาได๎รํวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา
แลกเปลีย่น จาก มหาวิทยาลัย NamSeoul ในภาคการศึกษาที่ 
2/2562 มีนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความประสงค์เข๎ารํวมเป็นนักศึกษา
แลกเปลีย่นกับมหาวิทยาลัยนมัโซล จากสถานการณ์ โรคระบาด 
Covid 19 ท าให๎นักศึกษาไมํสามารถเดินทางไปได ๎

- มีการรับทุนสํงเสรมิการเรียนรู๎ ศตวรรษที่ 21 จากคณะฯ 
จ านวน 50,000 บาท เพื่อให๎นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู๎
การออกแบบผลติกระเบื้อง 

- นักศึกษาได๎เข๎ารํวม Work Shop กับ ผู๎ประกอบการ ‘BG 
Glass Studio’ สตูดิโอเปุาแก๎ว เป็นการรํวมมือกับผู๎ประกอบการ 
MOU กับหนํวยงานภายนอก ซึ่งสงํผลดีในการศึกษา 

- เบื้องต๎นได๎ด าเนินการ MOU ในระดับการระหวํางวิทยาลัย
นานาชาติ Jingdezhen Ceramic Institute กับคณะฯ และใน
ระดับมหาวิทยาลัย อยูํในระหวํางขั้นตอนด าเนินการผํานมติสภา
แล๎ว 

-หลักสูตรฯ มรีายวิชาทีม่ีความเกีย่วข๎องกับการใช๎คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีในการออกแบบการน าเสนองานและกระบวนการ
ผลิต เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในรายวิชาที่เกี่ยวข๎องตลอดหลักสูตร 
และสามารถน าไปประใช๎ในอนาคตได ๎

- น านักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม อาทิ เชํน การสอนเซรามิค
เบื้องต๎นแกํบคุคลภายนอก น าผลงานของนักศึกษาจ าหนํายใน
กิจกรรมตํางๆที่คณะ หรือภาควิชาจัดขึ้น เพื่อให๎นักศึกษาได๎
เรียนรูจ๎ากประสบการณจ์ริง และเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพได๎ 

- มหาวิทยาลัยได๎หาโปรแกรมการเรียนรูภ๎าษาอังกฤษออนไลน์ 
เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาที่เข๎าตั้งแตํ 2559 มา
เสรมิการเรียนรู๎และพัฒนาของนักศึกษา 

 

- โครงการ
แลกเปลีย่น
นักศึกษาในการ
ปฏิบัติผลงาน
สร๎างสรรค์และ
ความรู๎ทางวิชาการ
ระหวํางประเทศกับ
มหาวิทยาลยัที่มี 
MOU ที่ได๎รับอนุมตั ิ
 
-รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 13/2562 
เรื่องการรับ
นักศึกษา 
- ภาพถํายกิจกรรมฯ 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศกึษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยูํ   
มีนักศึกษาช้ันปีท่ี 1/2562 คงอยูํครบตามจ านวน  

 

 - การส าเร็จการศึกษา  
มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2562 จ านวน 22 คน 

(หลักสูตรปรับปรุง 2555) 

 

     - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา 
    - ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย๎อนหลัง เป็นดังนี้ 

ปี 2560 เทํากับ 3.66 
ปี 2561 เทํากับ 3.99 
ปี 2562 เทํากับ 3.64 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9/ 3  =  3.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

 1. นักศึกษามีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ในระดับสถาบันและระดับนานาชาติ เพ่ือสร๎างเสริม
ประสบการณ์นอกเหนือหลักสูตรการเรียนการสอน  

 2. นักศึกษาได๎มีโอกาสเป็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ท า MOU เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู๎ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  แตํเนื่องจากภาคปลายปีการศึกษา 2562 มีสถานการณ์โรคระบาด 
Covid – 19 ท าให๎นักศึกษาไมํสามารถเดินทางไปได๎ 

 3. นักศึกษาได๎มีโอกาสรํวมปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลภายนอกโดยน าโครงการที่มี
งบประมาณสนับสนุน มารํวมกับรายวิชาเพ่ือให๎นักศึกษาได๎ประสบการณ์จริงทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตามนโยบายของคณะฯ  
       4. นักศึกษาได๎มีโอกาสถํายทอดความรู๎เฉพาะทางของตนที่ได๎เรียนมาแกํบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์
ตํอสาธารณะชน 
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โอกาสในการพัฒนา 
 1. สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสเป็นนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ท า MOU เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู๎ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
2. ให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมระดับนานาชาติเพ่ือได๎เรียนรู๎ประการณ์การท างานของศิลปินในระดับ

นานาชาติ 
     3. นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์ในการท างานนอกเหนือหลักสูตรรํวมกัน และปลูกจิตส านึกในความ 

   รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะในการท างาน 
   4.  สํงเสริมให๎นักศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นสํวนหนึ่งในรายวิชาที่สามารถฟ้ืนฟูด๎านทักษะอาชีพและ
ด๎านจิตใจผู๎ได๎รับความกระทบให๎สังคมหลังสถานการณ์โรคระบาด Covid  
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หมวดที ่4 
 อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัว
บ่งชี้ 4.1) 

การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กลไกการรับและแตํงตั้งอาจารย์ฯ 
- อาจารย์ประจ าหลักสตูรต๎องมีสมบัติครบตามเกณฑ์ที่

สกอ. ก าหนด  
- หลักสตูรปรับปรุง 2560 มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ

หลักสตูรจ านวน 5 คน และมีการแตํงตั้ง อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม จ านวน 1 คนคือ
อาจารย์ศริัมภา จลุนวล 

- มีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญเพื่อทดแทนอัตราอาจารย์ที่
เกษียณอายุ ในปี 2562 เพื่อสอนในปีการศึกษา 2562 
ได๎แกํ ผศ.ศุภกา ปาลเปรม จ านวน 1 ทําน 

 

ผลการด าเนินงาน 
- ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 6 คน คือ  

     1. ผศ.สืบพงศ์ เผําไทย 
     2. รศ.กรธนา กองสุข 
     3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
     4. ผศ.วรรณณา ธรรมมา 
     5. ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
     6. อ.ศิรัมภา จลุนวล 

- มีการแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรปรับปรุงในปี 
2561 เพิ่มเติม  

 

การประเมินกระบวนการรับและแตํงตั้งอาจารยฯ์ 
- มีการประเมินคณุสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร โดย

การตรวจสอบคณุสมบัติ ความเชี่ยวชาญจากคุณวุฒิ
การศึกษา ผลงานวิชาการ และประสบการณ์ในการ
ท างาน 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับและ
แตํงตั้งอาจารยฯ์ 
    ได๎อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติมและมีคณุสมบัติ
ครบถ๎วนตามเกณฑ์ที ่สกอ. ก าหนด 
 

-ตารางที่ 1.1-2 
 
-หนังสือแตํงตั้ง
อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร  
 
-บันทึกช้ีแจงภาระ
งานสอนของ
ผู๎เชี่ยวชาญ 
 
-มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุงปี 2560 
 
- หนังสือ สมอ8 

 การบริหารอาจารย์ 
กลไกการบริหารอาจารย ์
- มีการประชุมมอบหมายภาระงานตามแผน 

ปฎิบัติงานภาควิชา โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
และมอบหมายภาระงานสอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู๎สอน 
- มีการจัดประชุมการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และม ี

- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
9/2562 เรื่อง
พิจารณา มคอ.3 
(หลักสูตร 60) 
ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1 ปี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

การรายงานผลการแก๎ไขปญัหาและพัฒนา ปรับปรุงการสอน
ในแตํละรายวิชา 
- มีการประชุมมอบหมายภาระงานอื่นๆ ที ่

นอกเหนือจากการสอนตามแผนปขีองภาควิชาฯ 
- มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบตัิงานของ 

อาจารย์ที่ได๎รับมอบหมายโดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
อาจารยผ์ู๎สอน  
- การมอบหมายภาระงานนับเป็นสวํนหน่ึงของ 

การประเมินผลในการปฏิบัติงาน (kpi) 
 

ผลการด าเนินงาน 
- อาจารย์ทุกทํานมีภาระงานประจ าและได ๎

ปฏิบัติงานตามที่ไดร๎ับมอบหมาย 
- ได๎ มคอ.3 มคอ.5 ผลสรุปการทวนสอบทุก 

รายวิชาภาคการศึกษาต๎น  ปี2562 สํวนภาคปลาย 2562 มี
การท าผลประเมินจากนักศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนในรายวิชา โดยพิจารณากรรมการประเมิน
การสอนของภาควิชาฯ ประจ าปี 2562 
- หลักสตูรได๎ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 

และปฏิบตัิราชการฯ ปีงบประมาณ 2562 
ด๎านการเรียนการสอน จ านวน 3 โครงการ 
ด๎านพัฒนานักศึกษา จ านวน 4 โครงการ 
ด๎านการวิจัย/สร๎างสรรค์ จ านวน 3 โครงการ 
ด๎านบริการวิชาการสูสํังคม จ านวน 1 โครงการ 
ด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 

 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย ์
การน าภาระงานมาใช๎เป็นสํวนหน่ึงของการประเมินผลใน

การปฏิบัติงาน (KPIs) ท าให๎สามารถด าเนินการได๎ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย ์
   จากการน าภาระงานมาใช๎เป็นสวํนหน่ึงของการประเมินผล
ในการปฏิบัติงาน (KPIs)  ท าให๎อาจารย์แตลํะทํานสามารสํง
งานท่ีได๎รับหมอบหมายไดต๎ามก าหนด  

การศึกษา 2562,
เรื่องการก าหนด
สํง มคอ.3  
ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 
 
- แผนปฎิบัติ งาน
ประจ าปี 2562 
 
- ตารางสอน ภาค
การศึกษาต๎น-
ปลาย/2562 
 
- ค าสั่งแตํงตั้ง
กรรมการทวน
สอบ ภาค
การศึกษาต๎น
2562 
 
- แผนการ
ด าเนินงานและ
ปฏิบัติราชการฯ 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีสํวนรํวมในการ

สนับสนุนให๎คณาจารยไ์ด๎มโีอกาสน าเสนอผลงานสร๎างสรรค์
ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใช๎ขอต าแหนํงทางวิชาการ
โดยให๎ทุนในการสนับสนุนพัฒนาจากสํวนตําง ดังนี ้

- ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ ผศ.วรรณา ธิธรรมมา  

 
-หนังสืออนุมัติทุน
ฯ 
-รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 



23 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว และ อ.ศริัมภา จุลนวล (ได๎รับทุนจ านวน 
4 ทุนทุนละ 12,000 บาท)ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
บุคลากร ภาควิชาเครื่องเคลือบดนิเผา คณะ
มัณฑนศลิป ์ รํวมประชุมวิชาการ ณ Jingdezhen Ceramic 
Institute สาธารณรัฐประชาชนจนีเมื่อวันท่ี 17 ต.ค.- 22 
ต.ค. 62 

- อ.ศิรัมภา จลุนวล (ได๎รับทุนสนบัสนุนจ านวน 1 ทุนทุน
ละ 25,000 บาท) ทุนการเผยแพร ํน าเสนอ และแสดงผล
งาน คณะมณัฑนศลิป ์ ในการเข๎าอบรม จัดแสดงผลงาน และ
น าเสนอผลงาน  Namseoul International Superior 
Glass Art Education 2019  ระหวํางวันท่ี  29 ธันวาคม –
  11 มกราคม2562 ณ ประเทศเกาหลีใต ๎ 
    - ผศ.วรรณา ธิธรรมมา ไดร๎ับทุนสนับสนุนจ านวน 1 ทุน
ทุนละ  100,00 บาท ปี 2563 ในการจัดท าต าราเพื่อขอ
ต าแหนํงทางวิชาการ       

- ผศ.ชานนท์ ไกรรส ทุนป.เอก 

20,22/2562 เรื่อง 
การท าข๎อตกลง
ทางวิชาการ
รํวมกันกับ 
Jingdezhen ),
เรื่องแจ๎งผลการ
เดินทางไป
ประเทศจีน 
(MOA),เรื่อง
อาจารย์ศริัมภา 
จุลนวล ขออนุมัติ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

(1) ร๎อยละอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
0 x 100/ 6 = 0 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร๎อยละอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบหลกัสูตรที่มตี าแหนํงทางวิชาการ  
5 x 100/ 6 = 83.33 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร๎บัผิดชอบหลักสูตร  
(0 + 31.40) x 100/ 6 = 523.33 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 6 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี  ร๎อยละ 0.00  
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 100  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 0.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  : 0  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน     ไมํบรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 4 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 5  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 83.33  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 83.33  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ํานการประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตํไมไํด๎น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40 3 1.20 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0.60 2 1.20 ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 29 29.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 6 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 34 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร๎ับผิดชอบ

หลักสตูร 
 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

31.40 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

523.33 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

130.83 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ร๎อยละ 576  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร๎อยละ 523.33  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 30.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 30.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
ผศ.ศุภกา ปาลเปรม เกษียณอายรุาชการ 30 กันยายน 2562 
จ๎างเป็นผู๎เชี่ยวชาญ 1 ตลุาคม 2562 –30 กันยายน 2563 

 

 

ความพึงพอใจของอาจารย ์
- ด้านการบริหารหลักสูตร 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมมอบหมายให๎มี
ผู๎ติดตามการสอน และการประเมนิ 
- ด้านการประเมินการสอน 
  มีการทบทวนรายวิชาท่ีสอนในที่ประชุมภาควิชาฯและน า
สรุปผลการประชุมมาใช๎ในการปรบัปรุงการสอนในปีถัดไป 
- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
  มีครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆบางรายการที่จ าเป็นต๎อง
ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไข 

ระดับความพึงพอใจฯ 3 ปีย๎อนหลัง เป็นดังนี้ 
ปี 2560 เทํากับ 3.60 
ปี 2561 เทํากับ 4.29 
ปี 2562 เทํากับ 4.03 

-ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ  
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
4.2   รวม 10.00/ 3 = 3.33 

4.2 (1) ร๎อยละ 12.00 ร๎อยละ 0 0.00 
4.2 (2) ร๎อยละ 60.00 ร๎อยละ 83.33 5.00 
4.2 (3) ร๎อยละ 30.00 ร๎อยละ 523.33 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10.33/3  = 3.44 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณบัติครบถ๎วนตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  



28 
 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการน าเสนอผลงานสร๎างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติอยํางตํอเนื่องทุกปี 
โอกาสในการพัฒนา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยูํในระหวํางการขอต าแหนํงทางวิชาการและขอเลื่อนต าแหนํงทางวิชาการ  
และคณาจารย์ประจ าภาควิชาเข๎ารํวมสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- สนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหวํางมหาวิทยาลัยในตํางประเทศภายใต๎มหาวิทยาลัยที่ท า MOU  
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านจากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ 
  1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
  1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว๎าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู๎อื่น 
  1.3 มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
  2. ด้านความรู้ 
   2.1 รอบรู๎ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข๎อง 
   2.2 มีความสามารถในการค๎นคว๎า แก๎ปัญหาและพัฒนาทางด๎านศิลปกรรมศาสตร์อยํางเป็น        
 ระบบ 
   2.3 มีความรู๎ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

  2.4 มีความรู๎เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด๎านศิลปกรรม                       
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 

  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค๎นคว๎า รวบรวม และประเมินข๎อมูล จากแหลํงข๎อมูลที่หลากหลายอยํางมี  

     วิจารณญาณ 
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก๎ปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
3.3 สามารถบูรณาการความรู๎กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร๎างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได๎ 
3.4 มีความคิดสร๎างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร๎างผลงาน 

   4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีภาวะผู๎น า เข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนและมนุษย์      

 สัมพันธ์ที่ดี 
   4.2 มีความรับผิดชอบตํองานของตนเอง และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่  

 แตกตําง 
   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.1 สามารถสื่อสารด๎วยการพูด ฟัง อําน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช๎วิธีการสื่อสาร  
 ทางศิลปกรรม และน าเสนองานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   5.2 สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลเพื่อการสร๎างสรรค์ผลงาน หรือการ   
 น าเสนอผลงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช๎เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม 
     6.  ด้านทักษะพิสัย 
                  สามารถใช๎ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร๎างสรรค์ผลงานของตน 
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สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ. 5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U 
I
P 

N
P 

ลง 
ทะ 
เบียน 

สอบ
ผําน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
081 101 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร   

2/62 2 2 3 3 3 1 2 1     
21 

W = 4 
16 

081 102 ภาษา 
อังกฤษ 
ในชีวิต ประจ าวัน 

1/62 3 1 1 1 2 1 6 6     21 15 

081 103 การ
พัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 

2/62 - - - - - - - -     
21 

W = 2 
- 

360 111 ภูมิปัญญา
ไทยกับการ
สร๎างสรรค ์

1/62 - 1 - 2 1 1 16 -     21 21 

084 101 อาหาร
เพื่อสุขภาพ 

1/62 - - 1 4 2 5 9 -     21 21 

360 112 สุนทรีย 
ศาสตร์เบื้องต๎น 

1/62 1 3 7 9 1 - - -     21 21 

360 113 การออก 
แบบและสร๎างสรรค์
ในศิลปะตะวันออก 

2/62 
 

4 3 8 2 3 3 - 1     24 23 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2562 รายวิชา 083 109 ภาค 1/62 การใช๎ชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ ไมํได๎เปิดสอน 
รายวิชา 083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม ภาค 2/62 เปิดสอนแตํไมํมีนักศึกษาของหลักสูตรนี้ลงทะเบียน 
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ. 5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผําน 

หมวดวิชาแกน 
360 101 การ
ออกแบบ 1  

1/62 5               4 2 6 1 1 2 - - - - - 21 21 

360 102 การ
ออกแบบ 2  

2/62 - - - - - - - I 21 - - - - 21 0 

360 103 วาดเส๎น 1  1/62 2 1 3 7 8 - - - - - - - 21  
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผําน 

360 104 วาดเส๎น 2 2/62 1 - 7 2 5 - - I-6     21 15 

360 105 ศิลปะ
ปฏิบัติ 1  

1/62 1 - 7 3 6 4 - - - - - - 21 21 

360 106 ศิลปะ
ปฏิบัติ 2 

2/62 3 9 3 4 1 1 - - - - - - 21 21 

360 107 การเขียน
แบบเบื้องต๎น 

1/62 6 1 2   2 4 3 2 W-1 - - - - 21 20 

360 108 ศิลปะไทย
ปริทัศน ์

2/62 7 4 5 2 2 - - F 1 - - - - 21 20 

360 112 
สุนทรียศาสตร์
เบื้องต๎น 

1/62 10 33 45 20 10 2 - - - - - - 120 120 

วิชาบังคับ 
365 101 เครื่อง
เคลือบดินเผา
เบื้องต๎นและ
กรรมวิธีการผลิต 

2/62 1 3 5 3 5 2 - 
F-1 
W-1 

- - - - 21 19 

365 102 การเขียน
แบบเทคนิค 

1/62 2 2 2 1 1 7 1 
W-2 
I 2 
F 1 

- -  - 21 16 

365 103 การขึ้นรูป
ด๎วยมือ 

1/62 4 4 5 3 2 1 - W-2 - - - - 21 19 

365 104 การขึ้นรูป
ด๎วยแปูนหมุน 1 

1/62 4 5 4 4 - - 3 - - - - - 20 20 

365 105 
ประวัติศาสตร ์
เครื่องเคลือบดินเผา 

1/62 13 8 - - - - - - - - - - 21 21 

365 106 เคลือบใน
งานเครื่องเคลือบดิน
เผา 1 

2/62 2 6 7 3 2 1 - - - - - - 21 21 

365 107 เนื้อดิน 2/62 3 7 7 2 1 - - I-1 - - - - 21 20 

365 108 เทคนิค
การตกแตํง 

2/62 - - - - - - - 
X-
21 

- - - - 21 21 

365 109 การขึ้นรูป
ด๎วยแปูนหมุน 2 

2/62 4 3 7 2 3 1 - - - - - - 20 20 

365 110 – 55 การ 2/62 - - - 1 - - - - - - - - 1 1 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผําน 

ขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุน 
2 
365 110 การสร๎าง
พิมพ์และวิธีการขึ้น
รูป 

2/62 - - - - - - - 
X- 
21 

- - - - 21 21 

365 201 การ
ออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา
เบื้องต๎น      

1/62 9 5 7 3 1 - - - - - - - 25 25 

365 202 เทคโนโลยี
ดิจิทัลในงานเครื่อง
เคลือบดินเผา 

1/62 5 2 10 4 1 1 - - - - - - 23 23 

365 203 เคลือบ 2 1/62 4 13 5 2 1 - - - - - - - 25 25 

365 204 เตาและ
การเผา 

1/62 25 - - - - - - - - - - - 25 25 

365 205 การ
สร๎างสรรค์งาน
เครื่องเคลือบดินเผา 

1/62 13 2 3 5 - - - - - - - - 23 23 

365 206 
ภาษาอังกฤษในงาน
เครื่องเคลือบดินเผา 

2/62 - - - - - - - 
X- 
22 

- - - - 22 22 

365 207 
สุนทรียศาสตร์
เครื่องเคลือบดินเผา 

2/62 8 5 8 - 1 - - F 1 - - - - 23 22 

365 208 วิธีวิจัย
ส าหรับงานเครื่อง
เคลือบดินเผา 

2/62 - - - - - - - 
X- 
22 

- - - - 22 22 

365 209 โครงการ
สร๎างสรรค์งาน
เครื่องเคลือบดินเผา 

2/62 11 5 5 1 1 - - - - - - - 23 23 

365 209 -55 
การเตรียมการศิลป
นิพนธ ์

1/62 7 7 5 1 - - - W 3 - - - - 23 20 

365 209 -55 
การเตรียมการศิลป
นิพนธ ์

2/62 1 - - 1 1 - - - - - - - 3 3 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ 
 
B 
 

C+ 
 
C 
 

D+ D F S U IP NP 

ลง 
ทะ 
เบีย
น 

สอบ
ผําน 

365 210-55 
ศิลปนิพนธ ์ 

1/62 - 1 - 1 - - - - - - - - 2 2 

365 210-55 
ศิลปนิพนธ ์

2/62 - - - - - - - I 20 - - - - 20 0 

365 210 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

2/62 - - - - - - - - 22 - - - 22 22 

วิชาบังคับเลือก 
365 214  
ประตมิากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผา       

1/62 4 2 2 - - - - - - - - - 8 8 

365 215 ศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผา
รํวมสมัย 

2/62 7 2 - - - - - 1 - - - - 10 9 

365 216 นวัตกรรม
การออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา 

1/62 2 1 2 - - - - - - - - - 5 5 

365 217 ออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา 

2/62 - 1 1 1 - - - I- 1 - - - - 4 3 

365 218 เครื่อง
เคลือบดินเผา
หัตถศิลปร์ํวมสมัย 

2/62 1 2 - - - - - I- 6 - - - - 9 3 

365 219 เครื่อง
เคลือบดินเผา
หัตถศิลป์    

1/62 5 4 2 1 - - - W 1 - - - - 13 12 

วิชาเลือกเสรี 
365 224-55 สมาธิ
เบื้องต๎น 

2/62 6 - - - - - - - - - - - 6 6 

365 232 - 55 
โครงการศึกษาสํวน
บุคคล 2  

2/62 - - - - - - - I -1 - - - - 1 0 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง/

อ้างอิง 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรบัปรุง
หลักสตูรและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
กลไกการจัดท าหลักสูตร 
      มีกลไกการจัดท าหลักสูตรฯ โดยในปีการศึกษา 2562 มีการเตรียมการ
ด าเนินงาน 2 สํวน ได๎แกํ  
      - หลักสูตร ปี 2560 ปรับปรุงรายวิชาให๎มีความทันสมัย ตามการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
      - จากการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 มาเป็นเวลา 3 ปี 
หลักสูตรฯ ได๎มีการเก็บข๎อมูลการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา
โดยตรง และเก็บข๎อมูลผํานระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ที่ชัดเจนเพื่อใช๎ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาในปีถัดไป และ
เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2563 
      -  หลักสูตรได๎มีการด าเนินการเตรียมความพร๎อม ให๎บุคลากรเข๎ารํวม
อบรม ด๎านการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – 
QA) ในปี พ.ศ. 2560-2562 

ผลการด าเนินงาน 
     ส าหรับหลักสูตร 2560 ได๎ด าเนินการใช๎หลักสตูรมาเป็นเวลา 3 ปี โดย
เปิดสอนช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 ซึ่งประกอบไปด๎วยรายวิชาศึกษา
ทั่วไป และวิชาเฉพาะ   
    - นักศึกษาได๎เรียนรู๎และพัฒนาศึกยภาพด๎านภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอผลงานและกระบวนการผลิตผลงาน 
   - จัดให๎มีกิจกรรมระดับนานาชาติและกิจกรรมเพื่อสํงเสริมประสบการณ์
จริงในรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง 
    - หลักสูตรได๎น าผลการประเมนิการเรยีนการสอนจากนักศึกษา จ านวน
ร๎อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอน  ในปีการศึกษา 2562 มาใช๎ปรับปรุง
รายวิชาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ  

 - อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร ท่ีผํานการเข๎ารํวมอบรม ด๎านการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – QA) ได๎ถํายถอด
ความรู๎ความเข๎าใจตํอท่ีประชุมภาควิชา ฯ  

การประเมินกระบวนการจดัท าหลกัสูตร 
      - นักศึกษาใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสรรค์สรรคผ์ลงานได๎ และ
นักศึกษาสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ๎และได๎ประโชยน์จาก
กิจกรรมในระดับนานาชาติและประสบการณ์นอกห๎องเรยีน 
      - การประเมินการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผูส๎อนสามารถเก็บ
รายละเอียดข๎อมูลเพื่อใช๎ในการปรบัปรุงรายวิชาได๎ชัดเจนกวําการประเมิน
ผํานระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ท าให๎ทราบถึงปัญหาและข๎อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อผูส๎อนได๎น าไปปรับปรุง 
      - อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดร๎ับทราบข๎อมลูและทิศทางของการพัฒนา
หลักสตูรตามเกณฑ์ (AUN – QA) ที่น าผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (Learning 
Outcome) เป็นแนวทางออกแบบหลักสตูร  และเตรียมพร๎อมการจัดท า 
มคอ.3 ในรูแบบ AUN-QA เพื่อใช๎ในปี 2563 
 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 

- มคอ.5 (ผลการวิพากษ์
โดยนักศึกษา) 
-ข๎อเสนอแนะจาก
นักศึกษาในรายวิชา ปี
การศึกษา 2562 
- รายงาน สรุปผลการทวน
สอบ ภาคต๎น ปีการศึกษา
2562  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง/

อ้างอิง 
       - หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 ได๎เปิดใช๎ในปีการศึกษา 2560-62 ในช้ันปี
ที่ 1, ช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 

กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย 
หลักสตูรปรับปรุง 2560 มีการก าหนดสัดสํวน รายวิชา ด๎านทฤษฎี และ

ปฎิบัติ อยํางชัดเจนตามผลการเรยีนรู๎ และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให๎
เป็นไปตามบริบทสภาวการณจ์ริงของสังคม และชุมชน รวมถึงความต๎องการ
ของผู๎ใช๎บัณฑิต 

มีรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบค๎นข๎อมลูและ
น าเสนอผลงาน เชํน รายวิชา คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบเครือ่ง
เคลือบดินเผา, วิธีวิจัยส าหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา,นวัตกรรมการ
ออกแบบตลอดจนมีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตํางๆ ที่ใช๎ในการออกแบบ 
และการผลิตจริง เชํน รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเคลือบ
ดินเผา ,การออกแบบโดยการทดลอง , โครงการศึกษาสํวนบุคคล เปน็ต๎น 

ประกอบกับการฝึกฝนนักศึกษาใหม๎ีความรู๎ความสามารถกํอนการส าเร็จ
การศึกษา ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตัิ เพื่อสร๎างและพัฒนาบณัฑิตให๎เหมาะสม
กับผู๎ประกอบการ องค์กร และหนวํยงานท่ีมีความเหมาะสม ตามสาขาอาชีพ 
เชํน รายวิชา การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

- ภาควิชามีการตดิตาม มคอ.3 /4 มคอ. 5/6  ทุกรายวิชา  
- มีรายงานผลการด าเนินงานมคอ.7 โดยกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
- มีการตรวจสอบ มคอ.3 และแผนการสอนกับผลงานของนักศึกษาของ

แตํละรายวิชา มีการทวนสอบทุกรายวิชา โดยมีการน าผลงานจริง, ภาพถําย 
และวีดิทัศน์ โดยน าเสนอตํอที่ประชุมภาควิชาฯ และคณะกรรมการทวน
สอบ 
ผลการด าเนินงาน 
        หลังจากมีการเรียนการสอนหลักสตูรปรับปรุง 2560 เป็นเวลา 3 ปี  
ได๎เห็นถึงผลประเมินจากนักศึกษา ข๎อควรพัฒนาปรับปรุงส าหรับแนว
ทางการสอนในบางรายวิชา เพื่อให๎ตอบโจทยผ์ู๎เรยีนและผู๎ใช๎บัณฑติมากขึ้น 
โดยเฉพาะรายวิชาที่เกีย่วข๎องกับเทคโนโลยี และเกีย่วการภาษาที่ใช๎ในการ
สื่อสาร 

- ได๎มคอ.3 ,4 และมคอ.5, 6 ครบทุกรายวิชา 
- ได๎มีการประชุม และรายงานผลการเรยีนการสอนเพื่อใช๎เป็นข๎อมูล

ปรับปรุงการเรียนการสอนในแตลํะรายวิชา  
- มีผลสรุปแบบสอบถามนักศึกษาที่จบหลักสตูรฯ ในปีการศึกษา 2562  
 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสตูร 
     ภาคการศึกษาต๎น /2562 มีการแนะน าประเด็นตํางๆ การทวนสอบ

ท าให๎ได๎เห็นข๎อควรปรับปรุงและขอ๎ควรพัฒนา 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
        ได๎น าข๎อเสนอจากท่ีประชุมภาควิชาฯ มาใช๎ปรับปรุงในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให๎มีคุณภาพยิ่งข้ึนและตอบโจทย์ผู๎เรียนและผู๎ใช๎บัณฑิตให๎มาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง 2560 
 
- มคอ.3 มคอ.4 ปี
การศึกษา 2562 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผูส๎อน 
กลไกการก าหนดผู๎สอน 

- มีการประชุมเพื่อก าหนดผูส๎อนและมอบหมายผู๎รับผิดชอบรายวชิาตาม
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แตํละทําน 

- มีการสอนแบบเป็นทีม 
- มีการเชิญอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและความ เชี่ยวชาญ

เฉพาะด๎านท้ังไทยและตํางประเทศ โดยผาํนการพิจารณาที่ประชุมของ
ภาควิชา ฯ 

- ให๎ผู๎สอนน าโครงการบริการวิชาการ/โครงการสัมนาวิชาการและโคร 
งการบริการวิชาการสัมนาปฏิบัติการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม /งานวิจัย
ระบุไว๎ใน มคอ.3  

 

ผลการด าเนินงาน 
    - มีการก ากับตดิตามรายละเอยีดของรายวิชา มคอ.3 ทุกรายวิชากํอนเปิด
ภาคการศึกษา  
     ภาคการศึกษาต๎น วิชาเฉพาะจ านวน 19 รายวิชา  

        (วิชาแกน 5 รายวิชา, บังคับ 11 รายวิชา, บังคับเลือก 3 รายวิชา) 
     ภาคการศึกษาปลาย วิชาเฉพาะจ านวน 23 รายวิชา  
             (วิชาแกน 4 รายวิชา,บังคับ 14 รายวิชา, บังคับเลือก 3 รายวิชา , 
เลือกเสรี 2 รายวิชา) 

-ได๎อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชาที่ก าหนดไว๎ในหลักสตูร และ
ได๎เสนอช่ือและรายละเอียดคุณวฒุิและประสบการณ์ของอาจารย์พเิศษ  

-รายวิชา 365 103 การขึ้นรูปด๎วยมือ  
-รายวิชา 365 104 การขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุน 1  

     ภาคต๎น/2562 นักศึกษารํวมสาธิตการขึ้นรูปแปูนหมุน และการขึ้นรูป
ด๎วยมือ ให๎แกํนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายนอก ในโครงการทบัแก๎ว
วิชาการ 2562 ท าให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ประสบการณ์จริง และเรียนรู๎การ
ถํายทอดทักษะฝีมือของตนที่ได๎เรยีนมาเพื่อเป็นประโยชน์ตํอสาธารณะชน  
      - รายวิชา 365 207 สุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา ภาคปลาย/
2562 ก าหนดให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข๎ารํวมกิจกรรม 2020 International 
Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium 
Sanamchandra Clay Work โดยมีการเชญิศิลปินนานาชาติรํวมสร๎างสรรค์
ผลงาน นักศึกษาได๎รํวมท างานกับศิลปิน และได๎แลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์ออกแบบสรา๎งสรรคแ์ละการปฏิบัติงานศลิปะเครื่องเคลือบดิน
เผา และได๎รับความรู๎เกีย่วกับกระบวนการทางความคิด เทคนิควิธีการ
สร๎างสรรคผ์ลงาน จากการน าเสนอของศิลปินแตํละทําน  
      - รายวิชา 365 215 ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผารํวมสมัย ภาคปลาย/

 
 
- ตารางสอน ภาค
ต๎น/ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2562 
- มคอ.3 ปี
การศึกษา 2562 
 
 
มคอ.3,4 ปี
การศึกษา 2562 
 
 
 
- มคอ.3รายวิชา 
365 103 
365 104 
365 207  
365 215 
 
 
 
 
- ตารางสอนภาค
ต๎น-ภาคปลาย 
2562 
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2562 ก าหนดให๎มีการเรียนการสอนเครื่องเคลือบดินเผาและศิลปะแก๎ว โดย
จัดตารางให๎นักศึกษาปฏิบัติงานท่ี BGC GLASS STUDIO ซึ่งมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมยัและมีความพร๎อม ท าให๎นักศึกษาไดส๎ร๎างสรรคผ์ลงานได๎จริง
ตามที่ออกแบบ โดยภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสถาบันแรกของประเทศ
ที่ได๎เรยีน 
 
การประเมินกระบวนการก าหนดผูส๎อน 

-ได๎อาจารย์ผูส๎อนและผูร๎ับผิดชอบรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับ
หลักสตูร ท าให๎การเรียนการสอนในแตํละรายวิชามีคณุภาพ 

 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู๎สอน 
-ได๎ข๎อเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบน าไปปรับปรุงการสอน 

ใน มคอ.3  
 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ
มคอ.4) 
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ๎

มีการมอบหมายอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ.3 มคอ.4 และมี
การน าเสนอมคอ. 3 และ มคอ. 4 ในที่ประชุมภาควิชา 

- มีการพิจารณา มคอ.3 รํวมกันเพื่อหารือเพื่อสร๎างความเข๎าใจ 
ในการก าหนดแนวทาง และการบรูณาการให๎มีความสัมพันธ์กันระหวําง
รายวิชา และเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 

- มีการปฐมนิเทศของรายวิชา 365 208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการหารือผลการด าเนินงานในที่ประชุมกรรมการหลักสูตร 
- มี มคอ.3 ที่ปรับปรุงตามแผน กํอนเปิดภาคการศึกษา 
- มีอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบ และเจ๎าหน๎าท่ีของคณะวิชามาบรรยาย 

(ปฐมนิเทศ) ให๎แกํนักศึกษาช้ันปีท่ี3เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าและระเบียบ
ปฏิบัติตํางๆ กํอนเข๎าฝึกงาน 

 

การประเมินกระบวนการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู ๎

- ตรวจสอบจากผลงานนักศึกษา โดยผูส๎อนมีการวเิคราะห์ความแตกตําง
ของผลงานนักศึกษากํอนและหลังการจัดท า แผนการเรียนรู๎ 
   - แผนการก าหนดวันในการยื่นเรื่องในการขอฝึกงาน ในสํวนของภาควิชาได๎
ปรับให๎เร็วข้ึนกวําเดิมที่ถูกก าหนดโดยคณะวิชา เพื่อแก๎ปัญหาหนํวยงานตํางๆ
ที่มีจ านวนผู๎ขอเข๎าฝึกงานเต็มจ านวน   
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากบั ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ 
- ท าให๎หลักสูตรมีความเหมาะสมกับยุคสมยั  
- มีการนิเทศนักศึกษาฝึกงานโดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ 
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

-รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1,9/2562 
เรื่อง พิจารณา 
มคอ.3 (หลักสูตร 
60) ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 

เรื่อง การปฐมนิเทศ
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 

 
 
-มคอ.3 และมคอ.4 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 

 กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีการมอบหมายให๎นักศึกษาท่ีได๎รับทุนการศึกษาและกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 
เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆของภาควิชาฯ คณะวิชา และมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการ
เผยแพรํองค์ความรู๎ให๎กับชุมชน เชํน การสาธิตการขึ้นรูปแบบตํางๆ  

    - มีการก าหนดให๎นักศึกรํวมกิจกรรมที่มีประโยชน์ตํอสังคมและ
บุคคลภายนอก  

- มีการมอบหมายตามแผนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ และมีการ
มอบหมายให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการบริการทาง
วิชาการแกํสังคม โดยใช๎เวลาที่นอกเหนือจากเวลาเรียนเป็นหลัก 

- นักศึกษา/ คณาจารย์จากสถาบันฯ ตํางๆ และบุคคลภายนอกทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศเข๎าเยี่ยมชมภาควิชาฯ   

ผลการด าเนินงาน 
        มีโครงการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ 

    - โครงการทับแก๎ววิชาการ 2562  เป็นกิจกรรมที่ก าหนดให๎นักศกึษา
ช้ันปีท่ี 2 ใน รายวิชา 365 103 การขึ้นรูปด๎วยมือ และรายวิชา 365 104 
การขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุน 1 เข๎ารํวมกิจกรรม 

   - โครงการ 2020 International Contemporary Ceramics and 
Wood Firing Symposium Sanamchandra Clay Work เป็นกิจกรรมที่
ก าหนดให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ใน รายวิชา 365 207 สุนทรียศาสตร์เครื่อง
เคลือบดินเผา เข๎ารํวมกิจกรรม  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าผลงานด๎านศลิปะการออกแบบสํวน
บุคคล Young Dec Camp 2019 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ก าหนดให๎
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน 8 คน 

- ได๎ทุนสนับสนุนการท ากิจกรรมทีไ่มํใชํรายได๎ของภาควิชา ได๎มี
ประสบการณ์เรยีนรู๎นอกห๎องเรยีนได๎ท างานกับผูเ๎ชี่ยวชาญศิลปินอิสระ
ภายนอก 

- แผนปฏิบัติงาน
ของภาควิชาปี 
2562 
-รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 14,18/2562 
เรื่อง  กิจกรรมงาน
ทับแก๎ววิชาการ 
ครั้งท่ี 6 ,เรื่องการ
ท ากิจกรรม 5ส. 
,เรื่องนักศึกษาท่ี
ได๎รับทุนการศึกษา 
และนักศึกษา
แลกเปลีย่นที่ไป
เกาหลี เรื่อง  การ
เพิ่มรายวิชาการ
สอน เรื่อง วิชา
เลือกศิลปะดินเผา
รํวมสมัย 
Contemporary 
Ceramic Arts 
ประสงค์น า
นักศึกษาไปศึกษาท่ี 
BGC จ านวน 6 ครั้ง 
ในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2562 
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าฯเข๎า
เยี่ยมชมภาควิชาฯ 
-ภาพถํายกิจกรรม 

 
 

การประเมินกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจ
ด๎านอื่นๆ 

- จัดท าแบบประเมินโครงการ 
 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับภารกิจด๎านอื่นๆ 

- น าผลสรุปการด าเนินงานโดยผู๎รับผิดชอบโครงการตํางๆ ที่เสนอตํอที่
ประชุมภาคฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการ  
- มีการน าผลของการประเมิน มาใช๎เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปี
ถัดไป 
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(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหํงชาติ 
กลไกการประเมินผลการเรยีนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ 

 - มีการประเมินการเรียนรู๎ของผู๎เรียนครบทั้ง 6 ด๎านตามกรอบมาตรฐาน
การเรยีนรู๎/จากแบบประเมินโดยนักศึกษา 

- มีการประเมินโดยอาจารย์ผูส๎อนและรายงานผลการเรียนรู๎ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรูของ สกอ. ทั้ง 6 ด๎าน  

- มีการทวนสอบทุกรายวิชา โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ภายนอก เพื่อทบทวนการประเมินในทุกรายวิชาและความผิดปกติ มีการทวน
สอบภาคการศึกษาต๎น ปีการศึกษา 2563 สํวนภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2562 มีการท าผลประเมินจากนักศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนในรายวิชา โดยพิจารณากรรมการประเมินการสอนของ
ภาควิชาประจ าปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 

- นักศึกษามีความรู๎ ความสามารถตามเนื้อหาท่ีก าหนดไว๎ในหลักสตูร 
- มีการจัดสอบวัดผลทางวิชาการระหวํางภาคเรียน ปลายภาค และผลงาน

ภาคปฏิบตัิ ประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงการและรายงาน โดยใช๎การ
ตัดสินคาํคะแนนแบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ/ หรืออิงกลุํมในช้ันเรียน  

- รายวิชาศิลปนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าภาควิชาโดยแบํง
การตรวจเป็น 4 ครั้ง ในแตํละครั้งก าหนดคําการใหค๎ะแนนคือ 20% 25% 
25% และ30% รวม 100% โดยการอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดย
การประเมินจากคณะกรรมการศลิปนิพนธ์ จ านวน 10 ทํานและน าคะแนน
ทั้งหมด หาคําเฉลี่ย 

 

การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรยีนรู๎ 
   - มีการประเมินการสอนอยํางเป็นระบบท าให๎สามารถตรวจสอบได๎  
   - การประเมินผลรายวิชาศิลปนพินธ์ ที่แบํงการตรวจออกเป็น 4 ครั้ง ชํวย
ให๎นักศึกษาได๎ท างานตามขั้นตอน อยํางเป็นระบบในการสรา๎งสรรค์งานเครื่อง
เคลือบดินเผา  

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู๎ 
- การให๎ข๎อมูลปูอนกลับแกํนักศึกษา ท าให๎ชํวยแก๎ปัญหาที่พบในการ

ท างานได๎ในแตํละครั้ง และมีการตดิตามผล 

- การวัดประเมินผลที่เลือกน ามาใช๎หลายวิธี ขึ้นอยูํกับกลุํมผู๎เรียนท่ี
อาจารยผ์ู๎สอนจะค านึงถึง การน ามาพัฒนาปรับปรุงการเรยีนการสอนเพื่อให๎
นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองจากผลการประเมินในวิธีแบบตํางๆ 
     -ข๎อสรุปจากคณะกรรมการทวนสอบสัมฤทธิ์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา วิธีการ
สอนและการประเมินผลในรายวิชา 

- มคอ.3 
- มคอ.4 
- มคอ.5 
- มคอ.6 
 
- รายงานสรุปผล
การทวนสอบปี
การศึกษา 2562 
 
- ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะ กรรมการ
ตรวจสอบศิลป
นิพนธ ์ปี 2562 
 
- ระเบียบการ
ตรวจศลิปนิพนธ ์

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
      - มีการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชาฯ   

      - มีการประชุมหารือผลการสอนของทุกรายวิชาในภาคการศึกษาต๎น 
และภาคการศึกษาปลาย เพื่อประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดย
คณะกรรมการ ที่คณะฯ แตํงตั้ง และน าข๎อสรุปจากการประชุมมาปรับปรุง

- ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ทวนสอบของ
ภาควิชาฯ   
- รายงานสรุปผล
การทวนสอบปี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การเรยีนการสอน 

ผลการด าเนินงาน 
    - มีการก ากับตดิตาม รายงานผลการด าเนินการรายวิชา มคอ.5,6 
ดังตํอไปนี ้
ภาคการศึกษาต๎น วิชาเฉพาะจ านวน 19 รายวิชา  

        (วิชาแกน 5 รายวิชา, บังคับ 11 รายวิชา, บังคับเลือก 3 รายวิชา) 
     ภาคการศึกษาปลาย วิชาเฉพาะจ านวน 23 รายวิชา  
             (วิชาแกน 4 รายวิชา,บังคับ 14 รายวิชา, บังคับเลือก 3 รายวิชา , 
เลือกเสรี 2 รายวิชา) 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู๎ 
- มีการบันทึกข๎อแนะน าจากที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อการพัฒนาในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 

ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
    - มีการจัดท า มคอ. 5, 6 แล๎วเสร็จภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา 
และมีการสมัมนาภาควิชาเพ่ือทบทวนและปรับปรุงการเรียนการสอนและ
จัดท า มคอ.3 ตามผลการทวนสอบส าหรับภาคการศึกษาถัดไป และมีการ
จัดท า มคอ.7 เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

การศึกษา 2562 
- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 
4,12,23/2562 
เรื่องการแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

เรื่องตารางการ
ด าเนินงาน
แผนการจดัท า
หลักสตูร,เรื่อง 
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิฯ วิชา
แกน 

- มคอ.3/2563 
- มคอ.5/2562 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
กลไกการก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลักสตูร 

- น าผลที่ได๎มาใช๎ปรับปรุงการเรยีนการสอน และมคอ.3 ท่ีจะท าในปีตํอไป 
- ท าให๎มีความชัดเจนของหลักสูตรในการด าเนินการสอน 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการประชุมก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดท า มคอ. ตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 
การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 

- ได๎น าผลประเมินจาก มคอ. 5 มาเป็นสํวนหนึ่งในการก าหนดแผนการ
พัฒนาหลักสตูร 
ผลที่ได๎จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร 
- น าข๎อมูลจากคุณภาพของการสอนในแตํละรายวิชา ท่ีมีแผนการปรบัปรุงใน 
มคอ.7 ของปี 2562 มารวบรวมเพื่อเป็นข๎อมูลในการปรบัปรุงหลักสูตรตํอไป  

- มคอ.5/2562 
- มคอ.6/2562 
- มคอ.7/2562 
- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 4,7/2563 
เรื่อง การแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร 
เรื่อง การก าหนด
สํง มคอ 5 ภาค
การศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 
2562 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

    √  - รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1/2562 
- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 
4,9,12,23/2562 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎า
มี) 

√  มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

√  มคอ.3,4 ปี
การศึกษา 2562 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา 

√  มคอ.5,6 ปี
การศึกษา 2562 

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

√  มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

√  รายงานสรุปการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ ปี
การศึกษา 2562 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู๎  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว  

√  มคอ.7 

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

 √  ไมํมีอาจารย์
ใหม ํ

9) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

√  - หนังสือเชิญฯ  
- สูจิบัตร 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

√  - รายงานการ
ประชุมฯ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.64  ข๎อมูลสํวนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.08  ส ารวจโดย 
น.ส.ปภาวรินท์  

รวมตัวบํงช้ีในปีนี้ 11  นิลพันธ์ุ 
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 11   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว : 12 จาก 12 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 11 จาก 11 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : 9 จาก 10 ข๎อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   : 9 จาก 10 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา บางรายวิชา
นักศึกษาไมํมีการให๎ข๎อมูลใน
สํวนข๎อเสนอแนะ  
 

- สํงผลให๎ผลการประเมินรายวิชา
โดยนักศึกษา ขาดข๎อวิพากษ์ท่ีจะ
เกิดประโยชน์ตํอการปรับปรุง
รายวิชา 
 

-แจ๎งให๎นักศึกษาและ
ผู๎รับผิดชอบรายวิชาเห็น
ความส าคญัของการเขียน
ข๎อเสนอแนะ 
-ภาควิชาท าแบบประเมินให๎
ผู๎เรยีนประเมินและเขียน
ข๎อเสนอแนะ เมื่อสิ้นสดุการ
เรียนการสอนแจ๎งผูร๎ับผดิชอบ
รายวิชา /หลักสูตร และ
น าเสนอตํอที่ประชุมเพื่อหา
แนวทางการแก๎ไขปรับปรุง 

- มคอ.5/2562 
- ข๎อเสนอแนะ
โดยนักศึกษาตํอ
รายวิชา 

การจัดเก็บข๎อมูลในสํวนของ
โครงการและกิจกรรมตํางๆ  

การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน  ในสํวนของการรํวม
รวบข๎อมูลกิจกรรมที่เกีย่วข๎อง 
ต๎องหาข๎อมูลหรือสัมภาษณ์จาก
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  

ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ 
รวบรวมข๎อมลู เพื่อจัดเก็บและ
น ามาใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว 

ไมํม ี

- สถานการณโ์รคระบาด Covid 
19 ท าให๎ไมสํามารถทวนสอบใน
ภาคการศึกษาปลาย 2562 ได ๎

- สถานการณโ์รคระบาด Covid 
19 ท าให๎ไมสํามารถทวนสอบใน
ภาคการศึกษาปลาย 2562 ได ๎

ภาควิชาท าแบบประเมินให๎
ผู๎เรยีนประเมินและเขียน
ข๎อเสนอแนะ เมื่อสิ้นสดุการ
เรียนการสอน 

- มคอ.5/2562 
- ข๎อเสนอแนะ
โดยนักศึกษาตํอ

รายวิชา 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงานรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการ
ปรับปรุงจากผลการประเมิน  

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
วิชาแกน 

360 101  การออกแบบ 1  1  

 -เพิ่มปริมาณ สาขา และสาขาที่เกีย่วขอ๎งของหนังสือให๎มาก
ยิ่งขึ้น (วิทยาเขตสนามจันทร)์ เพื่อเป็นฐานความรู๎ข๎อมูล (ที่
ทันสมัย) 
-ปรับวธิีสอนโดยใช๎ตัวอยาํงผลงานจริงมากขึ้น เพิ่มการใช๎
ประโยชน์จากขอ๎มูลที่ค๎นคว๎ามาใช๎ให๎เปน็ 
ประโยชน ์
-การเชิญอาจารยพ์ิเศษเพื่อให๎ความรู๎แงํมุมที่หลากหลายที่
เป็นประโยชน์ตํอการออกแบบสรา๎งสรรค์ 
-จัดให๎มีทัศนศึกษานอกสถานที ่พิพธิภณัฑ์รํวมสมัย 
การชมนิทรรศการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

มคอ.5 

360 102  การออกแบบ 2 
 

2  

 -ปรับวธิีสอนโดยใช๎ตัวอยาํงผลงานจริงมากขึ้น เพิ่มการใช๎
ประโยชน์จากขอ๎มูลที่ค๎นคว๎ามาใช๎ให๎เปน็ 
ประโยชน ์
-การเชิญอาจารยพ์ิเศษเพื่อให๎ความรู๎แงํมุมที่หลากหลายที่
เป็นประโยชน์ตํอการออกแบบสรา๎งสรรค์ 
-ปรับหัวข๎อให๎เหมาะสมกับชวํง 
เวลา 
-จัดให๎มีทัศนศึกษานอกสถานที ่พิพิธภณัฑ์รํวมสมัย 
-การชมนิทรรศการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

มคอ.5 

360 103  วาดเส๎น 1  1  
 - ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา 

 
มคอ.5 

360 104  วาดเส๎น 2 2  
 -ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา 

-เพิ่มหัวขอ๎การเรียนรู๎เกีย่วกับการสร๎างสรรบนวัสดุพิเศษ 
มคอ.5 

360 105 ศิลปะปฏิบัต ิ1  1   ไมํมี  

360 106  ศิลปะปฏบิัติ 2 2  

 - ปรับปรุงสื่อการสอน แผนการสอน และ ตามข๎อวิพากษ ์
เพื่อใช๎ในปีตํอไป 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา/หลักสูตรปรับแผนการสอนตาม
ทิศทาง 

มคอ.5 
 

360 107  การเขยีนแบบเบือ้งต๎น 1    -บรรยายเนื้อหาความรู๎ที่เป็นมาตรฐานในการสร๎างสรรค์ มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
ผลงานกํอนการเรียนการสอน แนะน าให๎นักศึกษารู๎จกั และ
เข๎าใจถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการเขียนแบบ 
อธิบายขั้นตอนการสร๎างสรรค์ อยํางเป็นขั้นตอน เพื่อให๎
นักศึกษา สามารถวางแผน ก าหนด และแบํงชํวงเวลาการ
ปฏิบัติงานได๎ โดยก าหนดความคืบหนา๎ของผลงาน ตาม
สัดสํวนระยะเวลา ตามแตํละหัวข๎อในแตลํะสัปดาห์ได๎อยําง
เหมาะสม ปรับปรุงรายละเอียดหวัข๎อการสอน และ
ปฎิบัติงานให๎อยูํภายในระยะเวลา ตามแผนการสอน 
-ลดระยะเวลาการบรรยายเนื้อหาให๎กระชับมากยิ่งขึ้น หา
ตัวอยาํงตลอดจนวีดีทัศน์ของหนังสือวิชาการของ 
ตํางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพิ่ม
ระยะเวลาในการปฏบิัติงานให๎มากยิ่งขึน้ มีการถามตอบ 
หลังการบรรยาย และสรุปเนื้อหา ทวนสอบความเข๎าใจถึง
บททดสอบท๎ายการปฏิบัติงานในแตํละสัปดาห์ 
-ปรับเนื้อหาให๎สอดคล๎องตํอ การเปลี่ยนแปลงบริบททาง
สังคม สิ่งแวดล๎อม ตามสายงานที่เกี่ยวขอ๎ง 
-  จัดให๎มกีารตรวจสอบและซํอมแซมครุภัณฑ์ (โต๏ะเขียน
แบบ) ให๎ใช๎งานได๎ดีทุกภาคการศึกษา เก็บข๎อมูลของ
รายวิชาใน 
ลักษณะแผนภูมกิราฟ เพือ่ตรวจสอบประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวาํเป็นไปตามทิศทางใด 

360 108  ศิลปะไทยปริทัศน์ 

2   -เพิ่มปริมาณ สาขา และสาขาที่เกีย่วขอ๎งของหนังสือให๎มาก
ยิ่งขึ้น (วิทยาเขตสนามจันทร)์ เพื่อเป็นฐานความรู๎ข๎อมูล (ที่
ทันสมัย) 
อ านวยความสะดวกจัดรถรับสํงจาก มหาวิทยาลัยศิลปกร 
(วิทยาเขตทาํพระ) ไปยังสถานที่ตํางๆ ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
-ปรับวิธีสอนโดยใช๎ตัวอยาํงผลงานจริงมากขึ้น เพิ่มการใช๎
ประโยชน์จากขอ๎มูลที่ค๎นคว๎ามาใช๎ให๎เปน็ 
ประโยชน ์
-การเชิญอาจารยพ์ิเศษเพื่อให๎ความรู๎แงํมุมที่หลากหลายที่
เป็นประโยชน์ตํอการออกแบบสรา๎งสรรค์ 
-ปรับห๎วขอ๎ให๎เหมาะสมกับชํวง เวลา 
- จัดให๎มีทัศนศึกษานอกสถานที ่พิพธิภณัฑ์รํวมสมัย 
- การชมนิทรรศการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกบัวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอนในรายวิชา 

มคอ.5 

360 112 สุนทรียศาสตร์เบื้องต๎น 1   ไมํมี  
วิชาบงัคับ 

365 101เครื่องเคลือบดินเผา
เบื้องต๎นและกรรมวิธกีารผลิต 

2  

 - ให๎ทดลองปั้นหรือสัมผัสดินที่ใช๎ในการขึ้นรูปทางด๎าน
เซรามิค 
-ให๎นักศึกษาทดลองขึ้นรูปผลงานแบบงํายด๎วยดินทาง
เซรามิค 
-ปรับปรุงพื้นห๎องเรียน 

มคอ.5 

365 102  การเขียนแบบเทคนิค 

1   -บรรยายเนื้อหาความรู๎ที่เป็นมาตรฐานในการสร๎างสรรค์
ผลงานกํอนการเรียนการสอน แนะน าให๎นักศึกษารู๎จกั และ
เข๎าใจถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการเขียนแบบ 
อธิบายขั้นตอนการสร๎างสรรค์ อยํางเป็นขั้นตอน เพื่อให๎

มคอ.5 



45 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
นักศึกษา สามารถวางแผน ก าหนด และแบํงชํวงเวลาการ
ปฏิบัติงานได๎ โดยก าหนดความคืบหนา๎ของผลงาน ตาม
สัดสํวนระยะเวลา ตามแตํละหัวข๎อในแตํละสัปดาห์ได๎อยําง
เหมาะสม ปรับปรุงรายละเอียดหวัข๎อการสอน และ
ปฎิบัติงานให๎อยูํภายในระยะเวลา ตามแผนการสอน
ปรับปรุงรายละเอียดหวัข๎อการสอน และปฎิบัติงานให๎อยูํ
ภายในระยะเวลาตามแผนการสอน 
-    เพิ่มเนื้อหาการบรรยายภาคทฤษฏีให๎มากยิ่งขึ้น หา
ตัวอยาํงตลอดจนวีดิทัศน์ของหนังสือวิชาการของ
ตํางประเทศ เพื่อเพิ่ม ประสิทธภิาพการเรียนการสอน มีการ
ถามตอบหลังการบรรยายและสรุปเนื้อหา ทวนสอบความ
เข๎าใจถึง บททดสอบท๎ายการปฏิบัติงาน โดยการ ถาม - 
ตอบ ในแตํละสัปดาห ์
-ปรับเนื้อหาให๎สอดคล๎องตํอการ 
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม สิ่งแวดล๎อม ตามสายงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 
-จัดให๎มีการตรวจสอบและซํอมแซมครุภัณฑ์ (โต๏ะเขียน
แบบ) ให๎ใช๎งานได๎ดีทุกภาคการศึกษา 

365 103 การขึ้นรูปด๎วยมือ 1   - ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา มคอ.5 
365 104  การขึ้นรูปด๎วยแปูน
หมุน 1 

1  
 

-ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา มคอ.5 

365 105    
ประวัติศาสตร์ 
เครื่องเคลือบดินเผา 

1   ไมํมี  

365 106    
เคลือบในงานเครื่องเคลือบดิน
เผา 1 

2   - ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา  มคอ.5 

365 107 
เนื้อดิน 

2   - เพิ่มหัวข๎อการค านวณหาสูตรสํวนผสมเนื้อดินปั้นโดยใช๎
ตารางสามเหลี่ยมและสี่เหลีย่มด๎านเทํา 
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการทดสอบเนื้อดิน เชํนเครื่องชั่งดิจิตอล
ทศนิยม 2 ต าแหนํง, ที่วัดความแข็งกํอนเผาของแทํงทดสอบ
ดินแบบกด 
-เพิ่มหัวข๎อในแผนการสอนในมคอ.3 

มคอ.5 

365 108   
เทคนิคการตกแตํง 2  

 - ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา  มคอ.5 

365 109 
การขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุน 2 

2  
 - ตรวจสอบ/ซํอมแซมให๎เครื่องแปูนหมุนมีสภาพพร๎อมกับ

การใช๎งานทีสมบูรณ์ตลอดเวลา จัดหาเก๎าอี้ส าหรับ
ปฏิบัติงานแปูนหมุนให๎เพียงพอ  

มคอ.5 

365 110 
การสร๎างพิมพ์และวิธกีารขึ้นรูป 

2  

 - ให๎เวลากับการออกแบบมากขึ้น เพิ่มงานเขียนแบบ กอํน
ท าต๎นแบบ 
-ขาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีนศ.จ านวนมากที่ต๎อง
ปฏิบัติงานพร๎อมกัน ท าให๎นศ.กระจายตวัท างานจึงดูแลไมํ
ทั่ถึง 

มคอ.5 

365 110 -55 
การขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุน 2 

2  
 

ไมํมี  

 
365 201 

2  
 

ไมํมี  
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
การออกแบบเครื่องเคลือบดิน
เผาเบื้องต๎น      
365 202    
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
เครื่องเคลือบดินเผา 

1  
 - ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา และเพิม่เน้ือหาการสอน 

- เพิ่มประสบการณ์ชิ้นงานจริงในห๎องเรียน มคอ.5 

365 203   
เคลือบ 2 

1  
 -ของบประมาณจัดซ้ือเกา๎อี้ส าหรับนักศึกษา  มคอ.5 

365 204  
เตาและการเผา 

1  
 ไมํมี  

365 205 การสร๎างสรรค์งาน
เครื่องเคลือบดินเผา 

1  

 -ควรสนับสนุนให๎มีการศึกษาแนวความคิดจากธรรมชาติ 
และสิ่งใกล๎ตัวของนักศึกษามากกวาํการหาข๎อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
-เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญเกีย่วกบัสายวชิามาให๎ความรู๎ใหมํๆ
ด๎านการผลิต 

มคอ.5 

365 206 
ภาษาอังกฤษในงานเครื่อง
เคลือบดินเผา 

2  
 -สร๎างสื่อออนไลน์ที่ชัดเจน เพื่อให๎นักศึกษาสามารถเขา๎ถึง

ตลอดเวลา มคอ.5 

365 207   
สุนทรียศาสตร์เครื่องเคลือบดิน
เผา 

2  
 -ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา 

-เพิ่มหัวขอ๎การเรียนรู๎เกีย่วกับการสร๎างสรรบนวัสดุพิเศษ 
มคอ.5 

365 208 
วิธีวจิัยส าหรับงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

2  

 - เนื่องจากต๎องมีการจัดประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
กํอนที่จะให๎ผลการเรียน จึงเห็นวํา ควรจะจัดให๎นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานี้ในภาคการศึกษาตอนต๎น หลังจากที่
ฝึกงานเสร็จแล๎ว 
-ขอการสนับสนุนจากสถานประกอบการให๎ความรํวมมือ 
และดูแลนักศึกษามากขึ้น 

มคอ.5 

365 209 โครงการสร๎างสรรค์
งานเครื่องเคลือบดินเผา 

2 
  - ข๎อเสนอแผนการปรับปรุง 

บูรณาการกับวิชาที่เกีย่วขอ๎งและปรับปรุงสื่อการสอน 
มคอ.5 

365 209 – 55 
การเตรียมการศิลปะนิพนธ ์

1 
  

-ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา มคอ.5 

365 209 – 55 
การเตรียมการศิลปะนิพนธ ์

2 
  

-ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชา มคอ.5 

365 210-55 
 ศิลปนิพนธ ์ 

1 
  

ไมํมี  

365 210-55 
 ศิลปนิพนธ ์

2  

 -ตรวจสอบหรือซํอมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์ให๎พร๎อมตํอความ
จ าเป็นตํอการใช๎งานของนักศึกษา 
ควรบันทึกข๎อเสนอแนะ ข๎อปรับปรุงในการสํงความคืบหน๎า
นักศึกษาในแตํละคร้ัง เพื่อให๎เข๎าใจไปในทิศทางเดียวกัน        
-นักศึกษาสามารถเผางานได๎ในทุกอุณหภูมิตามตารางเวลา
ในวันเผางาน โดยไมํจ ากัดอุณหภูมิ เพื่อเป็นการไมํจ ากัด
ขอบเขตของนักศึกษา และได๎กล๎าทดลองสิ่งใหมํๆ 
-เพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาแบบ 2มิติ และ3 มิติ ให๎มาก
ขึ้นและเพื่อมีแนวทางที่ชัดเจนกํอนขึ้นงาน 3 มิต ิ

มคอ.5 

365 210 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2  

 -เนื่องจากต๎องมีการจัดประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
กํอนที่จะให๎ผลการเรียน จึงเห็นวํา ควรจะจัดให๎นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานี้ในภาคการศึกษาตอนต๎น หลังจากที่
ฝึกงานเสร็จแล๎ว 

มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
 วิชาบังคับเลือก 

365 214    
ประติมากรรมเครื่องเคลือบดิน
เผา    

1  

 -ควรปรับปรุงในสํวนที่ 4 ให๎มีความพร๎อมตํอการเรียนการ
สอน 
- ปรับจาก3โครงการเป็น1โครงการแตํยงัคงมีการเรียนรู๎ใน
สํวนสิ่งแวดล๎อมและวัสดุผสมให๎ครบตามค าอธิบายรายวิชา 
และ จัดท าเอกสาร/ต าราประติมากรรมดินเผา ประกอบการ
สอน 
-เพื่อมีความพร๎อมควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนการสอนด๎านประติมากรรมดินเผา 

มคอ.5 

365 215 ศิลปะเครื่องเคลือบดิน
เผารํวมสมัย 

2  

 -ควรสนับสนุนให๎มีการศึกษาแนวความคิดจากธรรมชาติ 
และสิ่งใกล๎ตัวของนักศึกษามากกวาํการหาข๎อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
-เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญเกีย่วกบัสายวชิามาให๎ความรู๎ใหมํๆ
ด๎านการผลิต 

มคอ.5 

365 216 นวัตกรรมการออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา   

1  
   -จัดผู๎สอนที่มีความรู๎ด๎านการใช๎งานเครื่องจักรที่ขึ้นรูป3มิติ 

 
มคอ.5 

365 217  
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

2  

  -บรรยายเนื้อหาความรู๎ที่เป็นมาตรฐานในการสร๎างสรรค์
ผลงานกํอนการเรียนการสอน แนะน าให๎นักศึกษารู๎จกั และ
เข๎าใจถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการปฎิบัต ิอธิบาย
การสร๎างสรรค์อยํางเป็นขั้นตอน เพื่อใหน๎ักศึกษา สามารถ
วางแผน ก าหนด และแบํงชวํงเวลาการปฏิบัติงานได๎ โดย
ก าหนดความคืบหน๎าของผลงาน ตามสดัสํวนระยะเวลา 
ตามแตํละหัวข๎อในแตํละสัปดาห์ได๎อยาํงเหมาะสม ปรับปรุง
รายละเอียดหัวขอ๎การสอน และปฎิบัติงานให๎อยูภํายใน
ระยะเวลา 
ก าหนดปริมาณเกณฑ์ขั้นต่ าของแบบ 
รํางสองมิติ และการเขียนแบบสามมิต ิหากมีจ านวนและ
คุณภาพไมํเพียงพอ เห็นควรให ๎ควรน าเสนอเพื่อพิจารณาใน
สัปดาห์ถัดไป 
-ลดระยะเวลาการบรรยายเนื้อหาให๎กระชับมากยิ่งขึ้น หา
ตัวอยาํงตลอดจนวีดิทัศน์ของหนังสือวิชาการของ 
ตํางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพิ่ม
ระยะเวลาในการปฏบิัติงานให๎มากยิ่งขึน้ มีการถามตอบ 
หลังการบรรยาย และสรุปเนื้อหา ทวนสอบความเข๎าใจถึง
บททดสอบท๎ายการปฏิบัติงานในแตํละสัปดาห์ ก าหนด
ปริมาณ เกณฑ์ขั้นต่ าของแบบราํงสองมิติ  สร๎างสามัญส านึก
และทัศนคติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมใน การปฎบิัติงาน 
ตรวจสอบขั้นตอนทางกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผาให๎
ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
-ปรับเนื้อหาให๎สอดคล๎องตํอการ 
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม สิ่งแวดล๎อม ตามสายงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 
-จัดให๎มีเปิดหน๎าตํางของอาคารมัณฑนะ 1 ชั้นลําง เพื่อ
ความถํายเทของอากาศ 

มคอ.5 

365 218    
เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์
รํวมสมัย 

2  
 

ไมํมี 
มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
365 219 
เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์
สร๎างสรรค์ 

1  
 

ไมํมี 
มคอ.5 

วิชาเลือกเสร ี

365 224-55 
 สมาธิเบื้องต๎น 

2  
 - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา มคอ.5 

365 232 -55 
โครงการศึกษาสํวนบุคคล 1 

2  
 ไมํมี มคอ.5 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  
แผนการปรับปรุงในสํวนของอาจารย์ผู๎สอน (หมวดวิชาเฉพาะ) พบวํา มีแผนการปรับปรุงระบุไว๎จ านวน 32

รายวิชา ไมํมีแผนการปรับปรุงจ านวน 10 รายวิชา  รวมรายวิชาตลอดปีการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 42 รายวิชา  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ความรับผดิชอบตํอ
ตนเองและสํวนรวมการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรก
ในทุกรายวิชาให๎เห็นถึง
ความส าคญัและผลกระทบจาก
การท าผิดคุณธรรม และจรรณยา
บรรณวิชาชีพ โดยยกตัวอยําง
กรณีศึกษา 

ท าข๎อตกลงในท่ีประชุมภาคฯ 
เรื่องแนวทางและวิธีการ
ประเมินผล ด๎านคณุธรรม
จริยธรรม ในแตํละรายวิชา มคอ.3 

มคอ.5 

ความรู ๎ ควรมีการทดสอบความรู๎ทั้งภาค
ทฤษฏีและการปฏิบัติ เพื่อเป็นการ
การพัฒนาด๎านความรู ๎

จัดให๎มีข๎อก าหนดในการวัดผล
ความรู๎ นอกเหนือจากการสํงผล
งานปฏิบัติทุกรายวิชา 

มคอ.3 

มคอ.5 

ทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ
และการแกไ๎ขปัญหาอยํางเป็น
ขั้นตอน โดยให๎อธิบายเหตุผลที่
เชื่อมโยงกับการท างานออกแบบ
ให๎มากข้ึน 

เพิ่มสัดสํวนเกณฑ์การประเมินดา๎น
การคิดวิเคราะห์และให๎นักศึกษา
น าเสนอกระบวนการออกแบบ
นอกเหนือจากผลงานขั้นสุดท๎าย 

มคอ.3 

มคอ.5 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคล
และความรับผิดชอบ 

มีกิจกรรมหรือการท างานรํวมกันที่
ให๎นักศึกษาได๎แสดงความ
รับผิดชอบในการท างานกลุํมและ
กิจกรรมตํางๆ 

มีการมอบหมายงานท่ีเน๎นให๎
แสดงออกถึงความรับผดิชอบท้ัง
สํวนบุคคลและกลุํม 

มคอ.3 

มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาบางสํวนใช๎การสืบค๎น
ข๎อมูลจากสื่อสารสนเทศมาก
จนเกินไปท าให๎ขาดความคิด

มอบหมายให๎นักศึกษาค๎นหาข๎อมลู
เพื่อใช๎ในการออกแบบจาก
แหลํงข๎อมูลจริง  

มคอ.3 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

สร๎างสรรค์   
ทักษะพิสัย เน๎นให๎นักศึกษาออกแบบและ

สร๎างสรรคเ์พื่อแสดงถึงทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อแสดงออกถึงการน า
ผลการเรยีนไปใช๎อยํางมีคณุภาพ 

ให๎ความส าคญัโดยสํงเสรมิผลงาน
ในรายวิชาที่มีคุณภาพ สํงแสดงใน
ระดับสถาบันหรือท าการเผยแพรํ
ในรูปแบบนิทรรศการ 

ภาพ
กิจกรรม/
โครงการ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร    มี☐ ไมํมี   
จ านวนอาจารย์ใหมํ ……-……. จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ ……-……คน 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 

1. เทคนิควิธีการสรา๎งโจทย์วิจัย
บูรณาการระหวํางสาขาเพื่อตอบ
โจทย์ประเทศ ณ ห๎องประชุม 
สนง.บริหารการวิจัย นวตักรรม
และการสรา๎งสรรค์ มศก. 
นครปฐม วันท่ี 11 ก.ค.62 
รศ.กรธนา กองสุข 
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 
ผศ.ชานนท์ ไกรรส  
อ.ศิรัมภา จลุนวล 
 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร๎างเตาฟืน Harmony wood 
kiln ณ เมืองฉิงเตํา ประเทศจีน 
วันท่ี 31 ก.ค.-8 ส.ค.62    
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
 
3. 1st CHIANGMAI 
INTERNATIONAL 
CERAMIC ARTS and 
CULTURE SYMPOSIUM 
2019 วันท่ี 6–15 ส.ค.62   
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      _ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

1. รับทราบข๎อมูลในเรื่องเทคนิควิธีการ
สร๎างโจทย์วจิัยบูรณาการระหวํางสาขา 
และความส าคญัของงานวิจัยท่ีมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธ์ิ ที่เป็นโครงการวิจัยที่มี
ผลกระทบสูง และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 
 
 
 
 
2. ได๎รํวมปฏิบัติการสร๎างเตาโดยใช๎ฟืนเป็น
เชื้อเพลิง รํวมกับวิทยากรจากประเทศจีน
และได๎เพิ่มพูลความรู๎ในการท าเตามากขึ้น 
 
 
 
3. รํวมสัมนาและแสดงผลงานการสัมมนา
ในเรื่อง Symposium ในประเทศตุรกี,
เกาหลี,ฮาวาย,อินเดีย 
 
 
 
 
 

1.- หนังตอบ
รับการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
2.- หนังสือเชิญ  
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
 
 
3.- หนังสือเชิญ  
- ภาพถําย
กิจกรรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 

(เกษียณอายรุาชการ) 
 
4. ทับแก๎ววิชาการ 2562 
กิจกรรมที่ 1. ราก ุ
 2. ขึ้นรูปด๎วยมือ 
 3. ข้ึนรูปด๎วยแปูนหมุน 
วันท่ี 25-27 ส.ค.62 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
อ.ศิรัมภา จลุนวล 
น.ส.ไพรินทร์ ไทยสงเคราะห์ 
(ลาออกเมื่อ 31 ส.ค.62) 
 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ม.
ศ.ก. “ลิขสิทธิ์และการใช๎อยําง
เป็นธรรมแหํงวิชาชีพอาจารย์ 
ส าหรับอาจารย์อดุมศึกษา ใน
ศตวรรษที ่21” ณ ห๎อง 509 ช้ัน 
5 อาคารศูนย์เรยีนรวมเฉลมิ
พระเกียรติฯ มศก. นครปฐม    
วันท่ี 23 ส.ค.62 
รศ.กรธนา กองสุข 
 
6. 2019 Korea Women 
Ceramist Associasion  
International Exhibition, 
Korea วันท่ี 25 – 30 ก.ย.62   
ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 
(เกษียณอายฯุ 30 ก.ย.62) 
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 
อ.ศิรัมภา จลุนวล 
 
7.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ม.
ศ.ก. “การจัดการเรยีนการสอน
แบบActive Learning เพื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎อยําง
สร๎างสรรค์ ส าหรบัผู๎เรียนในศต. 
ที ่21” ณ ห๎อง 509 ช้ัน 5 
อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระ

 
 
2 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
1 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ได๎เผยแพรํกิจกรรมการเรียนการสอน
ของภาควิชาให๎เป็นที่รู๎จักในวงกว๎าง มีการ
สาธิตการขึ้นรูปแปูนหมุน การขึ้นรูปด๎วยมือ 
การเผารากุ ท าให๎นักเรยีนนักสึกษา ผู๎สนใจ 
ได๎รัปความรู๎ในการขึ้นรูปงานเซรามิคและ
เทคนิควิธีการตํางๆ 
 
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ลิขสิทธิ์และข๎อยกเว๎นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิในกฏหมายไทย เพือ่น าไป
เป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการท าเอกสารหนังสือ 
ต ารา ประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.คณาจารย์ ไดเ๎ข๎ารํวมแสดงงาน 2019 
Korea Women Ceramist Associasion  
International Exhibition, Korea ณ 
Icheon Woljeon Museum โดยมีศิลปิน
หญิงจากนานาประเทศรํวมแสดงงานด๎วย 
และยังได๎รับความรู๎จากการน าเสนอผลงาน 
กระบวนการท างาน แนวคิด ของศิลปินตําง 
และยังได๎เยีย่มชมการท างานของศิลปิน
แหํงชาติเกาหลี ชํางปั้นผู๎มีช่ือเสียง และ
โรงงานเซรามิคของเกาหลี ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการน าความรูไ๎ปเป็นแนวทางในการ
ท างาน  
 
7. ข๎อมูลตัวอยํางการน าไปใช๎ที่เกี่ยวกับ
เครื่องมือDigital การเรียนรู๎ในสมยัปัจจุบัน 
การเปลีย่นแปลงจากอดีต-ปัจจุบันในการ
น ามาใช๎ให๎เทําทัน/ IQ-EQ-DQ ฯลฯ 
 

 
 
4.- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
5.- ลิขสิทธิ์และ
การใช๎งาน
อยํางเป็นธรรม
ส าหรับอาจารย์
อุดมศึกษา
2019.08.23 
Copyright_Fa
irUse_SU 
shortversion.
pdf 
 
 
 
6.- หนังสือเชิญ  
-หนังสือตอบ
รับการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Presentatio
n_su2019._A
ctive 
Learning_.p
df 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 

เกียรตฯิ มศก. นครปฐม วันท่ี 4 
ต.ค.62 
รศ.กรธนา กองสุข 
 
8. Palazzo Martinengo 
Cesaresco - 30, via Musei, 
Brescia, Italy วันท่ี 4 - 27 
ต.ค.62 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
อ.ศิรัมภา จลุนวล 
 
9. 2019 Pacific Rim 
International Exhibitions ณ 
Hue University ประเทศ
รัสเซยี วันท่ี 9-11 ต.ค.62 
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
ผศ.สืบพงศ์ เผําไทย 
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 
รศ.กรธนา กองสุข 
ผศ.ชานนท์ ไกรรส 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
อ.ศิรัมภา จลุนวล       
 
10. International Art 
Exhibition and Academic 
Collaboration วันท่ี 27 – 30 
ต.ค.62 ณ หอศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
 
11. การพัฒนาอาจารย์ด๎าน
หลักสตูรและการจัดการเรยีน
การสอนในยุคโลกปุวน ณ ห๎อง
ประชุมหลวงพํอวัดไรํขิงอุปถัมภ์ 
อาคารศึกษา 3 ช้ัน 5 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศก. นครปฐม 
และโรงแรมไมดา๎ รีสอร์ท 
กาญจนบุรี วันท่ี 27-28 พ.ย.62 
รศ.กรธนา กองสุข 

1 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8.ได๎เผยแพรผํลงานภาพถําย ในหวัข๎อ 
“Suburb” An international Research 
projectby SantaGiulia Arts Academy  
 
 
 
 
 
9.คณาจารย์ ไดเ๎ข๎ารํวมแสดงงาน 2019 
Pacific Rim International Exhibition ณ  
ประเทศรัสเซีย โดยมี อ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
เป็นตัวแทนภาควิชาชา ในการน าภาพถําย
ผลงานสร๎างสรรคไ์ปรํวมแสดง เพื่อเป็นการ
เผยแพรผํลงานเซรามิค ในระดับนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
10. สํงเสริมการแสดงนิทรรศการและ
เผยแพรผํลงานของคณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป์ให๎เป็นที่ประจักษ์ในระดับ
นานาชาติ เป็นโอกาสทีไ่ด๎แลกเปลีย่น
ความรู๎รวมถึงโลกทัศน์ทางด๎านการ
สร๎างสรรคผ์ลงานของคณาจารย์ทางด๎าน
ศิลปะและออกแบบ โดยจะน า
ประสบการณ์ ความรูต๎ํางๆ ท่ีได๎รบัมาใช๎ใน
การเรยีนการสอนในหลักสตูรตํางๆ ใน
ภาควิชาฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
เป็นโอกาสเบื้องต๎นในการเจรจาทางความ
รํวมมือระหวํางสถาบันของไทยกับ

 
 
 
 
 
 
 
8.- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
9.- สูจิบัตร 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- ภาพถําย
กิจกรรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 

อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ 
 
12. CLASS - Clay and Glass 
International Symposium 
2019, นิทรรศสถาน อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั วันท่ี 27 พ.ย.– 2 
ธ.ค.62 
ผศ.ชานนท์ ไกรรส  
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
 
13. การประชุมช้ีแจงหลักสูตร 
AUN QA ณ ห๎องไววิทย์ พุทธารี 
ช้ัน 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 
คณะวิทยาศาสตร์ มศก. 
นครปฐม วันท่ี 29 พ.ย.62 
รศ.กรธนา กองสุข 
นางสาวปภาวรินท์ นลิพันธุ ์
 
14. 1st Chaing Mai 
International Arts and 
Culture Symposium 2019, 
ChaingMai Design Week 
2019 “Better City Better 
Life”,  ChaingMai City Art & 
Culture Center and TCDC 
ChaingMai. วันท่ี 1 - 15 ธ.ค.
62 
ผศ.ชานนท์ ไกรรส 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
 
15. International Design 
Invitational Exhibition 2019, 
Korea Design Center  
Seoul / Republic of Korea. 
วันท่ี 9 - 11 ธ.ค.62 
ผศ.ชานนท์ ไกรรส 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
 
16. โครงการอบรม “แนว
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- 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1 

นานาชาติ 
เป็นการสร๎างโอกาสที่ดี ให๎กับนักศึกษาและ
คณาจารย์ ภาควิชาตาํงๆ ใน 
คณะมณัฑนศลิป์ และมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตํอไปในอนาคต 
 
 
11.ได๎รับทราบถึงทิศทางการปรับปรุง
หลักสตูรเดิม/จัดท าหลักสตูรใหมํ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ในยุคโลกปุวน ทิศทางการจัดท า
คอร์ส ระยะสั้นและโครงการฝึกอบรมที่เป็น
ที่ต๎องการของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ  
-ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
-ทิศทางการจัดการเรียนการสอนให๎
เหมาะสมกับผู๎เรียนในโลกยุคปุวน 
 
 
 
 
 
 
12.เป็นกิจกรรมที่มีการจดัการอยาํงเป็น
ระบบใช๎การตดิตํอประสานงาน 
ประชาสมัพันธ์ เผยแพรํ ทางระบบ
สารสนเทศออนไลน์ได๎เป็นอยํางดี ได๎มีการ
แลกเปลีย่นและเพิ่มพูนองค์ความรู๎ จากนัก
ออกแบบ ศิลปิน คณาจารย์ ตลอดจนผู๎มี
ประสบการณ์ทางด๎านเซรามิคและแก๎ว ทั้ง
ภายในประเทศและตํางประเทศ 
 
 
 
 
13.รับทราบข๎อมูล ปฏิทิน กระบวนการ 
เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการ เป็นการเตรียม
ความพร๎อม เพื่อสร๎างความเข๎าใจในแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QAซึ่งในปี
2564หลักสูตรเครื่องเคลือบดินเผาจะ

 
 
 
 
 
 
 
11.-โครงการ
ประชุมแผน
หลักสตูร.docx  
-”การ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายดา๎น
การจัดสรร
งบประมาณกับ
สถาบันอุดมศึก
ษา”27พ.ย. 62 
รองบริหาร.
pdf 
-สูจิบัตร 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
12.ภาพถําย
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.-แบบฟอร์ม
รายงาน
ประเมินตนเอง
ระดับหลักสตูร 
AUN-QA 
ปริญญาตรี.



53 
 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 

ทางการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักการ
เรียนรูเ๎ชิงผลลัพธ์ Outcome 
Based Education” ณ ห๎อง 
511 ช้ัน 5 อาคารศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรตฯิ มศก. 
นครปฐม วันท่ี 19 ธ.ค.62 
รศ.กรธนา กองสุข 
 
17. Namseoul International 
Superior Glass Art 
Education 2019  ระหวําง
วันท่ี  29 ธ.ค.– 11 ม.ค.62 ณ 
ประเทศเกาหลีใต ๎ 
อ.ศิรัมภา จลุนวล 
 
18. การประชุมวิชาการ The 
2019 
National Art  Academy Prin
cipal Summit Forum 
ณ Jingdezhen Ceramic 
Institute สาธารณรัฐประชาชน
จีนเมื่อวันท่ี 17 ต.ค.- 22 
ต.ค. 62  
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
อ.ศิรัมภา จลุนวล 
 
19. 2020 International 
Contemporary Ceramics 
and Wood Firing 
Symposium Sanamchandra 
Clay Work วันท่ี 18-19 ก.พ. 
63  
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
ผศ.สืบพงศ์ เผําไทย 
รศ.ประดิพัทธุ ์เลิศรุจิด ารงค์กุล 
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 
รศ.กรธนา กองสุข 
อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
    
 

ประเมิน เกณฑ์ AUN-QA 
 
14. สํงเสริมการแสดงนิทรรศการและ
เผยแพรผํลงานของคณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป์ให๎เป็นที่ประจักษ์ในระดับ
นานาชาติเป็นโอกาสที่ได๎แลกเปลีย่นความรู ๎
รวมถึงโลกทัศน์ทางด๎านการสร๎างสรรค์
ผลงานของคณาจารย์ทางด๎านศิลปะและ
ออกแบบ โดยจะน าประสบการณ์ ความรู๎
ตํางๆ ท่ีไดร๎ับมาใช๎ในการเรียนการสอนใน
หลักสตูรตาํงๆ ในภาควิชาฯ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎องเป็นโอกาสเบื้องต๎นในการเจรจา
ทางความรํวมมือระหวํางสถาบันของไทย
กับนานาชาติเป็นการสร๎างโอกาสที่ดี ให๎กับ
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา   คณะมณัฑนศลิป ์
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ตํอไปใน
อนาคต เป็นการสํงเสริมความรํวมมือ
กิจกรรมในระดับนานาชาติขยายไปสูํ
ภูมิภาคตํางๆของไทย ท าให๎ศิลปินใน
ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมทั้งในสํวนการจดัแสดง
นิทรรศการ และสัมนาเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อท่ีจะน าไปพัฒนาตนเอง และวงการ
เซรามคิไทยตํอไป 
 
15. เป็นกิจกรรมที่มีการจัดการอยาํงเป็น
ระบบอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎การติดตํอ 
ประสานงาน ประชาสมัพันธ์เผยแพรํทาง
ระบบสารสนเทศออนไลน์อยํางเตม็รูปแบบ 
ได๎มีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนองค์ความรู๎ 
จากนักออกแบบ ศิลปิน คณาจารย์ 
ตลอดจนผู๎มีประสบการณ์ทางด๎านศิลปะ
และการออกแบบจากตํางประเทศ 
 
16. ได๎รับทราบร๎อมูลทีเ่ป็นแนวทาการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการ
สอนแบบเดมิให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ที่จะเกิดผลตํอผู๎เรียนได๎หลากหลายวิธี 
 
17. ได๎เข๎าอบรม จดัแสดงผลงาน และน า
เสนผลงาน  Namseoul International 

pdf 
-คูํมือแนวทาง
ด าเนินการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน-มศก.-
หลักสตูร.pdf 
-ตารางแสดง
การกระจาย
ความ
รับผิดชอบ
มาตรฐานผล
การเรยีนรู๎จาก
หลักสตูรสูํ
รายวิชา.pdf 
-ปฏิทิน
กระบวนการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา 
2562.pdf 
-รายชื่อ
หลักสตูรตามปี
ประเมินAUN 
(เสนอสภา) Up 
ปัจจุบัน 
(20พ.ย62)ปี64 
 
14.- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
15.- หนังสือ
เชิญ  
โครงการฯ 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
16. -เอกสาร
โครงการพัฒนา
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 

 ผศ.ชานนท์ ไกรรส  
 ผศ.ธาตรี เมืองแกว๎ 
 อ.ศิรัมภา จลุนวล 
 
20. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การท าผลงานด๎าน
ศิลปะการออกแบบสํวนบุคคล 
Young Dec Camp 2019 
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
วันท่ี 31 ต.ค.62 
ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 
ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 
รศ.กรธนา กองสุข 
ผศ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
อ.ศิรัมภา จลุนวล 
นางสาวปภาวรินท์ นลิพันธุ ์
 

9 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 

Superior Glass Art Education 2019 ได๎
เรียนรู๎กรรมวิธีตําง ๆ ของงานแก๎ว อาทิ 
ด๎านวัตถุดิบ, การเผาม, การสร๎างสรรค์ 
รวามถึงเทคนิคตํางๆ เชํน  Fusing Glass , 
Lampworking Glass, Casting เป็นต๎น 
เพื่อน าความรู๎ที่ได๎รับและเทคนิคดา๎นงาน
แก๎วถํายทอดให๎นักศึกษาในอนาคตตํอไป 
 
18. คณาจารยไ์ดร๎ํวมประชุมวิชาการ The 
2019National Art  Academy Principal 
Summit Forumณ Jingdezhen 
Ceramic Institute มีตัวแทนคณะ
มัณฑนศลิป์ รศ. สน สีมาตรัง รํวมบรรยาย
ในหัวข๎อ Modern and Postmodern Art 
in Thailand  และยังได๎สมัมนาถงึแนวทาง
ในการจัดการระบบการศึกษาในปจัจุบัน
ของประเทศจีนและจากนานาประเทศ เพ่ือ
เพื่อช้ีแจงถึงปัยหาที่ได๎รับผลกระทบท่ัวโลก
และแนวทางการแกไ๎ข  และได๎เยีย่มชมการ
เรียนการสอน ห๎องปฏิบัติงาน ห๎องจัด
นิทรรศการ และห๎องพักรับรอง เพื่อรํวม
กิจกรรมระหวํางอาจารย์และนักศกึษาใน
อนาคต  
 
19. แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์
ออกแบบสร๎างสรรค์และการปฏิบตัิงาน
ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา  
และได๎รับความรูเ๎กี่ยวกับกระบวนการทาง
ความคิด เทคนิควิธีการสร๎างสรรคผ์ลงาน 
จากการน าเสนอของศิลปินแตลํะทําน
รวมทั้งไดร๎ํวมสร๎างสรรคผ์ลงานและน า
ผลงานผาํนขบวนการเผาเตาฟืนรวํมกับ
ศิลปินนานาชาติ และจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อถํายทอดองค์
ความรู๎การสรา๎งสรรค์ผลงานศิลปะเครื่อง
เคลือบดินเผาเทคนิคการเผาเตาฟนืสูํ
สาธารณชนและชุมชนจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดราชบุร ี
 
20. คณาจารย์นักศึกษารํวม ฝึกอบรมการ
ท าผลงานด๎านศิลปะ ใหผ๎ู๎อบรมเขา๎ใจถึง

นวัตกรรม 
ศิลปากร 2562 
19-12-62.pdf 
 
17.- หนังสือ
เชิญ  
- แบบตอบ
รับเข๎ารํวม
โครงการฯ 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
18.- หนังสือ
เชิญ  
- แบบตอบ
รับเข๎ารํวม
โครงการฯ 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
19.- แบบตอบ
รับเข๎ารํวม
โครงการฯ 
- ภาพถําย
กิจกรรม 
 
20.- ภาพถําย
กิจกรรม 
- โจทย์การ
ฝึกอบรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวนบุคลากร 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
สาย

สนับสนุน 

แนวทางและกระบวนการออกแบบเครื่อง
เคลือบดินเผา และการน าเสนอผลงาน และ
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให๎ภาควชิาเป็นที่
รู๎จักมากขึ้น 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.4 9 จาก 10 ข๎อ 12 จาก 12 ข๎อ 5 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
16/ 4  =  4.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

- ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียนและกิจกรรมที่รํวมกับรายวิชา เพ่ือให๎นักศึกษาได๎
เรียนรู๎ประสบการณ์ในการรํวมกิจกรรมในทุกโครงการของภาควิชาฯ 

- มีการเชิญอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านทั้งไทยและตํางประเทศ
รํวมสอนในหลายๆ รายวิชา เพื่อเน๎นให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

- เน๎นให๎นักศึกษาได๎สัมผัสและเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง เชํน การเรียนการสอนในห๎องปฏิบัติการ
ภายนอกที่มีเครื่องมือเครื่องจักรตามมารตฐานระดับสากล การเข๎ารํวมกิจกรรมกับศิลปินระดับชาติและ
นานาชาติ เป็นต๎น 
     - ภาควิชา ฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องและให๎เป็นสํวนหนึ่งในรายวิชาให๎มีความหลายหลายมากขึ้น ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- สํงเสริมให๎จัดโครงการที่เป็นสํวนหนึ่งในรายวิชาที่มุํงเน๎นประโยชน์ตํอสาธารณะชน เพ่ือฟ้ืนฟูด๎านทักษะ
อาชีพและด๎านจิตใจแกํสังคมหลังสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 
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หมวดที ่6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

กลไกท่ีด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ให๎เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรรํวมพิจารณาเรื่องการ จัดซื้อ/ซํอมแซม
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อเตรยีมความพร๎อมในการเรียนการสอน ตาม
แผนปฏิบัติงานของภาควิชา  

- มีการมอบหมายให๎ผูส๎อนส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ขาด
แคลนและช ารุดตํอที่ประชุมภาควชิาฯ และพิจารณารํวมกัน เนื่องจาก
ผู๎สอนสามารถระบสุิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่ต๎องการได๎  

- ให๎นักนักศึกษาส ารวจความต๎องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอซํอมแซม/ปรับปรุงตํอภาควิชาฯ 

- มีการแตํงตั้งหัวหน๎าโรงปฏิบัติงาน คือ ผศ.ชานนท์ ไกรรส 
เพื่อตวรจสอบและควบคุมความเรยีบร๎อยของโรงปฏิบตัิงาน  

- ได๎งบประมาณแผํนดินในการปรบัปรุงพ้ืนท่ีภาควิชาฯ ท้ัง
ภายนอก และภายใน 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติ งานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 

4 และสํวนอ่ืนๆของภาควิชาพร๎อมใช๎งาน 

- มีการซํอมแซมเตาเผาที่ช ารดุ จ านวน 6 เตา  
- มีเตาเผาที่มีศักยภาพที่เผาไดส๎ูงถึงอุณหภูม ิ1,300 องศาเซลเซียส 
- ซํอมเครื่อง CNC และเครื่อง Zprinter  
- ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯ จัดซื้อ Notebook ส าหรบั

คณาจารย์ จ านวน 3 เครื่อง ได๎แก ํผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ ผศ.สืบ
พงศ์ เผําไทย อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ 

การประเมินกระบวนการในการจดัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
สามารถแกป๎ัญหาเรื่องพื้นที่ปฏิบัตงิาน ความเพียงพอของ

ครุภณัฑ์ส าหรับนักศึกษา และได๎ท าการแก๎ไขข๎อบกพรํองที่พบตาม
งบประมาณที่ภาควิชาฯ สามารถจดัสรรได๎  มีแผนการใช๎สิ่งอ านวย
ความสะดวก สิ่งสนับสนุน ในแตํละปีการศึกษา 
ผลที่ได๎จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง 

ท าให๎มีเครื่องเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่เพียงพอและพร๎อมใช๎งาน
ตลอดเวลา  

- ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดซื้อและตรวจ
รับวัสดุและ
ครุภณัฑ ์

 

- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2562 เรื่องการ
ปรับปรุงโรง
ปฏิบัติการของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3-4 และบริเวณ
โดยรอบ 
 

 

-ค าสั่งแตํงตั้ง
หัวหน๎าโรง
ปฏิบัติงาน 

 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ครุภณัฑ์มีความเพียงพอและเหมาะสมตํอการจดัการเรียนการสอน 

มีเครื่องมือ/เครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพาะทางเพียงพอและเป็น
ประโยชนส์ าหรับผู๎เรียน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- เตาเผาผลงาน จ านวน 42 เตา ได๎แกํ 

      ไฟฟูา 34 เตา 
                  เตาแก็ส 8 เตา 
- หม๎อบดเคลือบ 34 ใบ  

      1 กิโลกรัม 4 ใบ 
      2 กิโลกรัม 10 ใบ 
      3 กิโลกรัม 6 ใบ 
      5 กิโลกรัม 14 ใบ 

- เครื่องนวดดิน 4 เครื่อง 
- เครื่อง CNC 1 เครื่อง 
- แปูนหมุน 30 เครื่อง 
- เครื่องจิกเกอร์ 25 เครื่อง 
- ตู๎พํนเคลือบ 3 ตู๎  
- โรงปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์มา
รายงานผลใน มคอ.5 เพื่อทราบถึงปัญหาและข๎อควรพัฒนา เพื่อ
ปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
รายวิชา (มคอ.5) 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4/ 1  =  4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

- มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอตํอความต๎องการที่ตอบสนองตํอผู๎เรียน และการเรียนการสอนด๎าน
เครื่องเคลือบดินเผาที่ครบตามกระบวนการทางอุตสหกรรม  

- ตรวจสอบให๎ครุภัณฑ์มีสภาพพร๎อมใช๎งานตลอดเวลา 
 
 



58 
 

โอกาสในการพัฒนา 
- เพ่ิมจ านวนครั้งในการตรวจสอบให๎ถี่ขึ้นเพ่ือให๎มีครุภัณฑ์มีสภาพที่พร๎อมใช๎งาน และเพียงพอกับ

นักศึกษา 
- ภาควิชาสามารถน าครุภัณฑ์ที่มีอยูํ เชํน เครื่องสร๎างต๎นแบบ 3 มิต,ิ เตาเผา ฯลฯ มาให๎บริการวิชาการ 

เพ่ือให๎เกิดประโยชน์แกํชุมชนและบุคคลทั่วไป  

 
  



59 
 

หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. เสริมสร๎างศักยภาพให๎บณัฑิต
สามารถเป็นผู๎ประกอบการได ๎

สํงเสริมให๎นักศึกษา รํวมกจิกรรม งาน
ของขวัญ และดนตรี ซึ่งนักศึกษาได๎
ออกแบบและผลิต เพื่อน าไปจ าหนําย
เป็นประจ าทุกๆปี  หรือโครงการอืน่ ๆ ที่
ได๎เรียนรูจ๎ากประสบการณ์จริง          
และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพท า
ให๎นักศึกษาได๎ประสบการณ์จริงจาก
ผู๎ประกอบการ 

ภาควิชาฯ ไดม๎องเห็นความส าคญั
ของกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะการเป็น
ผู๎ประกอบการเพื่อโอกาสการเป็น
ผู๎ประกอบการในอนาคต สํงเสรมิให๎
นักศึกษารํวมโครงการตํางๆ และ
ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
ในทุกๆ ป ี

2. สัมภาษณ์บัณฑิตเชิงลึกเพื่อ
เปรียบเทยีบกับผลสํวนกลางและ
เตรียมความพร๎อมเปลี่ยนระบบ
ประกันคณุภาพเป็น AUN QA 

เป็นแนวทางที่ได๎มาซึ่งข๎อมลูเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
เตรียมความพร๎อมการเปลี่ยนระบบ
ประกันคณุภาพเป็น AUN QA 

มอบหมายให๎มผีู๎รับผิดชอบสมัภาษณ์
ตัวแทนบัณฑิตเชิงลึกเพื่อน าข๎อมูล
มาเตรียมความพร๎อมในการจัดท า
หลักสตูร และเปลี่ยนระบบประกนั
คุณภาพเป็น AUN QA 

3. เพิ่มเครือขํายการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาจากสถาบันตาํงประเทศ  

 เป็นแนวทางในการสร๎างเครือขําย
ระหวํางประเทศกับหลายๆ ประเทศเพื่อ
การแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย  

ปัจจุบันภาควิชาฯ อยูรํะหวํางการ
ด าเนินการ MOU ระหวําง 
Jingdezhen Ceramic 
Institute สาธารณรัฐประชาชนจนี  

4. ควรสร๎างสื่อประชาสัมพันธ์ที่
ทันสมัยและเข๎าถึงกลุมํเปูาหมาย 

หลักสตูรฯ มองเห็นปัญหาในการรบั
นักศึกษาท่ีมีจ านวนลดลง จึงมีการ
วางแผนเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และ
การเพิ่มจ านวนรับ ในสํวนโควต๎าภูมิภาค 
และก าหนดให๎เป็นหัวข๎อหลักในการ
ประชุมภาควิชาแตํละครั้งเพื่อตดิตาม
ความคืบหน๎า 

มอบหมายให๎มผีู๎รับผิดชอบ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ภาควิชา ฯ 
ในรูปแบบที่ทันสมัยเชํน Facebook 
,Instragram เป็นต๎น ซึ่งมีการ
ด าเนินการตั้งแตํปีการศึกษา 2562 
เพื่อเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎โดยตรง 
และรวดเร็ว และมีการวางแผนจดัท า
สื่อประชาสัมพันธ์ และลงพื้นท่ี
เพื่อให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายโดยตรง 

5. ควรทบทวนกิจกรรมเตรียมความ
พร๎อมท่ีเหมาะสมกบัผู๎เรียนแตลํะปี
การศึกษา 

หลักสตูรฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อม
กํอนเข๎าเรียนใหน๎ักศึกษาใหมํในทุกๆปี 

หลักสตูรฯ หมอบหมายให๎อาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาใหมํ 
เป็นจัดท าโครงการเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าเรยีนให๎นักศึกษาใหมํ
กํอนเปิดภาคการศึกษา 

6. เพิ่มการเผยแพรผํลงานในรูปของ
บทความวิชาการหรือบทความวิจยัให๎
มากขึ้น 

หลักสตูรไดส๎ํงเสริมการท างานวิจยั และ
เผยแพรผํลงานเป็นประจ าทุกปีอยาํง
ตํอเนื่อง 

หลักสตูรได๎ให๎ทุนสนับสนุนการ
ท างานวิจัย และเผยแพรผํลงานใน
เวทีระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

7. ควรหาแหลํงทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยอาจบูรณาการรํวมกบั
ศาสตร์อื่นๆ 

หลักสตูรไดส๎ํงเสริมการท างานวิจยั ท้ัง
ภายในและภายนอกและเผยแพรผํลงาน
เป็นประจ าทุกปี 

หลักสตูรได๎ให๎ทุนสนับสนุนการ
ท างานวิจัย และเผยแพรผํลงานใน
เวทีระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

8. ศึกษาความเป็นไปได๎ในการพัฒนา ภาควิชาฯ มีสมัพันธ์อันยาวนานกบั มอบหมายให๎มผีู๎รับผิดชอบศึกษา
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ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสตูรรํวมกับสถาบันตํางประเทศ 
และบรหิารจดัการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันตํางประเทศท่ีท าข๎อตกลงความ
รํวมมือกัน MOU ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาหลักสตูรรํวมกัน 

ความเป็นไปได๎และด าเนินการในการ
พัฒนาหลักสตูรรํวมกับสถาบัน
ตํางประเทศ 

9. ควรจัดหางบประมาณในการดแูล
รักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ให๎มี
สภาพพร๎อมใช๎งาน 

หลักสตูรฯ เห็นวําการมีงบประมาณที่
พร๎อมในการ ซํอมแซม หรือจัดซื้อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู๎ ให๎เพียงพอตอํการ
ใช๎งานท าให๎เห็นถึงศักยภาพ 
ด๎านการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 

หลักสตูรฯ มีงบประมาณในการ 
ซํอมแซม จัดซื้อครุภณัฑ์ และแตํงตั้ง
หัวหน๎าโรงปฏิบตัิงาน ให๎คอย
ตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ให๎
มีสภาพพร๎อมใช๎ตลอดเวลา  

 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 28 พ.ย.61 (หลักสูตรเกํา) 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. นําจะสอนวิชาการตลาด และการบริหารจัดการ หรือ
เพิ่มกิจกรรมเพื่อเรียนรูเ๎กี่ยวกับการขายอยํางจริงจัง อยาก
ใหส๎อนการประยุกต์ใช๎ทักษะ เพื่อใหร๎ู๎และมีสายงานกว๎างขึ้น 

 
 
2. ควรเน๎นการสื่อสารภาษาด๎วยภาษาอังกฤษมากข้ึน 

จัดการการเรยีนรู๎ทีห่ลากหลายยิ่งขึ้น 
 
 
 

    3. วิชาคอมพิวเตอร์ ควรพัฒนาการท า 3D ให๎มีความ
ทัดเทียมกับความต๎องการในไทยและตํางชาต ิ

 
 
 
4. อยากให๎มภีาคปฏิบตัิ/ ภาคสนาม หรือจัดการเรียนรู๎

ในสถานประกอบการ และลงมือท าจริง/ เก็บข๎อมลูจาก
สถานท่ีจริงมากขึ้น 

 
 
 
 

 
5. ควรจัดการเรียนการสอนให๎เปน็ระบบมากขึ้น มีการ

พูดคุยแนวทางกํอนและหลังการสอน ลดการบ๎านเพื่อให๎
นักศึกษาได๎มเีวลาในการศึกษานอกห๎องเรียน 

 
 

1. ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ได๎เพิ่มหัวข๎อเกี่ยวกับ
การตลาดเป็นสํวนหน่ึง ในรายวิชา การจัดการงานเครื่อง
เคลือบดินเผา และสํงเสริมให๎นักศกึษารํวมโครงการที่
เกี่ยวข๎องกับการขายอยํางจริงจัง  
 
2. ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ได๎เปิดรายวิชาที่ใช๎
ภาษาอังกฤษ แกํ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
เครื่องเคลือบดินเผา ซึ่ง นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2563 จะได๎เริ่มเรียนวิชานี้เป็นครัง้แรก 
 
3. ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 มีรายวิชาเกี่ยวกับ 3D ในสาย
อุตสาหกรรม และในการปรับปรุงหลักสตูร 2564 เห็นควรมี
วิชา 3D หรือเกี่ยวข๎องกับการใช๎คอมพิวเตอร์ในทุกสายการ
เรียน 
 
4. ในปีการศึกษา 2562 บางรายวิชาให๎นักศึกษา ลงพื้นที่
ปฏิบัติงานกับผูเ๎ชี่ยวชาญและสถานประกอบการจริง ได๎แกํ 
BGC GLASS STUDIO , บริษัท TORRECID ที่มีความพร๎อม
ด๎านแก๎วและเซรามิคในระดับมาตรฐานสากล และพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง เชํน สถาน
ประกอบการเซรามิคทางภาคเหนอื โรงงาน Royal 
Porcelain  
 
5. หลักสูตรวางแผนการประชุม/หารือกันในเรื่อง ภาพรวม
ของงานท่ีหมอบหมายให๎นักศึกษาในแตํละวิชา เพื่อให๎
ปริมาณงานท่ีหมอบหมายแกํนักศกึษามีปริมาณที่เหมาะสม
หรือสามารถเช่ือมโยงกันในแตํละรายวิชาได๎ 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
     6. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รยีนชํวงปิดเทอม เชํน งาน
พบปะสังสรรค์ แตลํะเทอมๆ ละ 1 ครั้ง 
 
 
 

7. อุปกรณ์การเรียนการสอนไมํเพยีงพอช ารุดเสียหายใช๎
ไมํได๎ ควรปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน เเละสื่อการ
เรียนการสอนให๎ทันสมัยมากข้ึน 

6. หลักสูตรฯ เห็นวําการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน หรือ
ระหวํางรุํนพี่รุํนน๎องเป็นแนวทางทีด่ี ที่ผู๎เรยีนและรุํนพีจ่ะได๎
แลกเปลีย่นประสบการณซ์ึ่งกันและกันเพื่อเป็นการสร๎าง
แรงจูงใจและแนวทางการท างานในอนาคต 
 
7. ปัจจุบันภาควิชามีบุคคลาการฝาุยสนับสนุนเพิ่มข้ึน ท าให๎
สามารถตรวจสอบหรือแจ๎งซํอมแซมอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎าม)ี 
ไมํมี 

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน  
ผู๎ส ารวจ (นส.ปภาวรินท์ นิลพันธุ์) แจ๎งวัตถุประสงค์และขอความรํวมมือบัณฑิตสํงข๎อมูลให๎นายจ๎าง/ 
ผู๎บังคับบัญชาชั้นต๎น ฯลฯ ตอบแบบส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู๎จ๎างงานเห็นวําความรู๎ การฝึกปฏบิัติ ทักษะด๎านท่ี

บัณฑิตควรเน๎นหรือเพิ่มเติมเป็นพเิศษ ได๎แก ํ
1. ประสบการณ์จริงในการท างาน การใช๎เตาเผา การใช๎

เทคโนโลยีถํายทอดความคิดสร๎างสรรค ์
2. การใช๎ภาษาตํางประเทศ ทักษะภาษาอังกฤษ 
3. การตลาด การบรหิารจดัการ การขายออนไลน ์
4. ความรู๎ด๎านการเงินและธุรกิจ การตํอรองราคา การ

ตั้งราคาชิ้นงาน ที่สัมพันธ์กับการออกแบบ 
5. การเป็นเจ๎าของกิจการ แนวทางในการสร๎างแบรนด์ 

ทักษะการพูดเพื่อบริหารคนในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู๎จ๎างงานเห็นวําจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่บณัฑิต

ควรมีในวิชาชีพ ได๎แก ํ
1. ขยัน อดทน ตรงตํอเวลา 
2. ซื่อสัตย์ ไมํคัดลอกงานผู๎อื่น 
3. มีลักษณะของความเป็นผู๎น า รกัในวิชาชีพ มีอัธยาศัย

- ในปีการศึกษา 2562 หลายๆ รายวิชามุํงเน๎นให๎นักศึกษาน าเสนอ
แนวคิด ผลงานสร๎างสรรค์ ผํานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
-หลักสูตร 2560 มีรายวิชาเตาและการเผา ท่ีให๎นักศึกษาไดเ๎รียนรู๎
การเผาเตาในหลาย ๆ ประเภท และจะมุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎ปฏิบตัิ
รวมถึงการแก๎ปัญหาการใช๎เคลือบ มีการท างานและการใช๎วัตถุดิบ
ให๎เหมาะสมกับการใช๎งาน เน๎นการแก๎ปัญหาพื้นฐานจริงในการใช๎
เตาเผาในทุกๆประเภท  
- ภาควิชามีการสํงเสรมิให๎นักศึกษาใช๎ภาษาตํางประเทศ ใน
โครงการตํางๆ ในระดับนานาชาตทิี่ภาควิชาฯ คณะฯหรือองค์กร/
สถาบันอื่นๆ จัดขึ้นเพื่อให๎นักศึกษาไดฝ๎ึกทักษาภาษาอังกฤษ และ
ในหลักสูตร 2560 มีรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
เครื่องเคลือบดินเผา 
- มีการจัดกิจกรรมที่เกีย่วข๎องกับการเชิญผู๎ประกอบการหรือรุํนพี่ท่ี
ประสบผลส าเร็จในสายอาชีพมาให๎ความรู๎และประสบการณ์  เพื่อ
กระตุ๎นให๎เกดิความเชื่อมั่นในแนวทางที่มีตํอการเรยีนการสอนของ
หลักสตูร 
- ในการปรับปรุงหลักสูตร 2564 ควรมีวิชาบังคับท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
ขาย การน าผลงานเครื่องเคลือบดนิเผาไปตํอยอดในการสร๎างแบ
รนด ์
 
- อาจารย์ผูส๎อนในทุกรายวิชาควรเน๎นย้ าให๎นักศึกษา มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ ตํอตนเองในการออกแบบสร๎างสรรค์ โทษทาง
กฎหมายในการคัดลอกผลงานออกแบบของผู๎อื่นและเน๎นย้ าเรื่อง
การตรงเวลาในการเข๎าเรยีนหรือนัดหมายเพื่อให๎เป็นนิสัยในการ
ท างานในอนาคตตํอไป 
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ไมตรี มีความกระตือรือร๎น 
4. สามารถท างานเป็นทีม รับรู๎กระบวนการที่ท าแล๎ว

รับผิดชอบงานให๎ส าเร็จลุลํวงทันเวลา 
5. พัฒนาเรื่องความใฝุเรยีนรูด๎๎วยตนเองในการท างาน 
6. มีความรับผิดชอบและบริหารจดัการเวลาให๎ดี ท้ังนี้

ประสบการณ์การท างานจะชํวยใหบ๎ัณทิตมีทักษะทีด่ีขึ้น 
7. รับฟังความต๎องการของเพื่อนรวํมงาน รู๎จักลดทิฐิ 

แสดงออกถึงความเป็นผู๎น าทางด๎านศิลปะ โดยยังเป็นมิตร
กับผู๎ซึ่งเข๎าใจศิลปะในมุมมองที่แตกตําง 

 
     ความเห็นและข๎อเสนอแนะอืน่ๆ ของผู๎จ๎างงาน เชํน 
หลักสตูรควรมีอุปกรณ์ที่ดี ทันสมยัและสภาพโรงปฏิบัติงาน
ที่สนับสนุนการเรยีนรู๎ของนักศึกษา 

 

-ในแตํละรายวิชาควรสํงเสรมิให๎นกัศึกษาฝึกภาวะการเป็นผู๎น าและ
ผู๎ตามทีด่ี รับฟังความคิดเห็นของผูอ๎ื่น อาจให๎นักศึกษาอภิปราย
ผลงานของตนเอง และเสนอ-รับฟังความคิดเห็นอยํางมเีหตผุล 
- ฝึกให๎นักศึกษาท างานเป็นกลุํม หรือรํวมกิจกรรมเป็นกลุมํ เพื่อ
สร๎างความรับผดิชอบและการท างานที่ได๎รับหมอบหมายให๎ส าเร็จ 
- เน๎นย้ าให๎นักศึกษาเห็นความส าคญัของการหาข๎อมูลในการ
ออกแบบทั้งในและนอกเวลาเรยีน  และฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์
อยํางเป็นระบบ 
 
 
หลักสตูรมคีรุภณัฑ์ เครื่องจักร/เครื่องมือ ที่เพียงพอตํอกระบวนการ
ผลิต และการใช๎งานของนักศึกษา และให๎เจ๎าหนา๎ที่ตรวจสอบ
เครื่องจักร/เครื่องมือ หลังการใช๎งานทุกครั้งเพื่อให๎พร๎อมตํอการใช๎
งาน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
        เปิดรายวิชาที่ให๎ความรูด๎๎านการตลาดการสรา๎งแบรนด์ และการใช๎คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เป็นวิชาบังคับส าหรับ
นักศึกษาทุกสาย รวมถึงมีวิทยากรที่เป็นผู๎ประกอบการมาบรรยายเสริมประสบการณ์ รวมถึงการตลาดออนไลน์  
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 
         - การเลื่อนปรับเวลาเปิดปิดภาคการศึกษาให๎กลับมาเหมือนเดิม ท าให๎ระยะเวลาในการ เปิด-ปิดภาค
การศึกษาสั้นลง ท าให๎นักศึกษาไมํมีเวลาในการจัดการและเตรียมตัวส าหรับภาคการศึกษาถัดไปโดยเฉพาะ
วิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
         - การเบิกจํายงบประมาณคําวัสดุการเรียนการสอน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ของภาควิชาไมํมีความ
คลํองตัวเทําที่ควร 
         - สถานการณ์โรคระบาด Covid -19 ในชํวงปลายภาคการศึกษา ของภาคการศึกษาปลาย / 2562
ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการเรียนการสอนในสํวนปฏิบัติงานของนักศึกษาได๎ในบางรายวิชา  
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
    
    - ระบบการรับนักศึกษาท่ีถูกปรับเปลี่ยน มีผลกระทบตํอจ านวนของนักศึกษาลดลง 
    - มหาวิทยาลัยตํางๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ใกล๎เคียงกัน มีจ านวนมากขึ้นจึงเป็นทางเลือกให๎กับผู๎ที่จะ
เข๎ามาศึกษา ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดน๎อยลงสํงผลกระทบตํอจ านวนผู๎ที่จะเข๎ามาศึกษา  
    - ชํวงเวลาในการเปิด-ปิดของแตํละสถาบัน ไมํตรงกันมีผลให๎นักเรียนที่จบการศึกษากํอนมีชํวงวําง
ยาวนานเกินไป มีผลตํอโอกาสในการตัดสินใจเข๎าศึกษาในหลักสูตรของคณะ ท าให๎คณะได๎จ านวนนักศึกษา
ไมํครบตามจ านวนรับ 
             - สถานการณ์โรคระบาด Covid -19 ในชํวงปลายภาคการศึกษา ของถาคการศึกษาปลาย / 
2562ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการเรียนการสอนในสํวนปฏิบัติงานของนักศึกษาได๎ในบางรายวิชา 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1. ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอน 
- ติดตาม ทบทวนปัญหาที่พบใน
รายวิชา ตํางๆเพื่อน ามาใช๎เป็นข๎อมูล
เพื่อการปรับปรุงรายวิชา 

  มิถุนายน 
2563 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯและ 
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- มีการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 14-23/2562
และ 1-8/2563 

- มีการประชุมสัมมนาภาควิชาฯ วนัท่ี 9-
10,16,30 มิถุนายน 2563 

2. ติดตามผลการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
ต ารา หนังสือ 

  กรกฎาคม 
2563 

อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

ผศ.วรรณา ธิธรรมมา อยูํระวํางการจัดท า
หนังสือส าหรับการขอต าแหนํงทางวิชาการ       
 

3. จัดเตรยีมโครงการวิจัยและ
สร๎างสรรค์และหรือโครงการบริการ
วิชาการ ท่ีสามารถน าองค์ความรูม๎า
ประกอบใช๎ในการเรียนการสอน และ
ให๎สอดคล๎องกับชํวงเวลาที่ท าการ
เรียนการสอน 

จัดรํางโครงการ
และน าสํง 
สิงหาคม 2562 
สิ้นสุดโครงการ 
กันยายน 2563 

คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ 

 - โครงการทับแก๎ววิชาการ  
- 2020 International Contemporary 
Ceramics and Wood Firing Symposium 
Sanamchandra Clay Work 

4. จัดให๎มีการตรวจสอบและซํอมแซม
ครุภณัฑ์ ให๎มีความพร๎อมในการใช๎งาน
อยํางมีประสิทธิภาพ  

มิถุนายน 2562 อาจารย์
ประจ า
หลักสตูรและ
เจ๎าหน๎าท่ี
ประจ า
ภาควิชาฯ 

- แล๎วเสรจ็พร๎อมใช๎งาน และมีบางสํวนอยูํใน
ระหวํางการซํอมบ ารุงเตาไฟฟูาและผํานมติที่
ประชุมภาควิชาทุกครั้ง 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
    - 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

    การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา ได๎ด าเนินการเพียงในสํวนการน าเสนอตํอกรรมการ
ทวนสอบและเพ่ิมหรือลดเนื้อหาได๎ในสํวนแผนการสอนในรายวิชาที่พบปัญหา 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
       ควรมีการจัดหางบประมาณให๎กับคณาจารย์เพ่ือท าวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือน าองค์ความรู๎มา

ประกอบการจัดท าเอกสารและต ารา ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข๎อง  
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตํละแผน วันที่คาดวําจะสิ้นสุดแผน และผู๎รับผิดชอบ 

 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา
การจัดการเรยีนการสอน 
- ติดตาม ทบทวนปัญหาที่พบในรายวิชา ตํางๆเพื่อ
น ามาใช๎เป็นข๎อมูลเพื่อการปรับปรงุรายวิชา 
- จัดเตรยีมแผนการท า AUN QA  เพื่อพร๎อมใช๎ในปี
การศึกษา 2564 และเพื่อรองรับกรอบมาตรฐาน
การศึกษาแบบใหมํ ระดับอุดมศึกษา 

  มิถุนายน 2564 คณาจารย์ในภาควิชาฯและ 
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

2. ติดตามผลการจัดท าเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ ผลงานสร๎างสรรค ์

  กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

3. จัดเตรยีมโครงการวิจัยและสร๎างสรรค์และหรือ
โครงการบริการวิชาการ ท่ีสามารถน าองค์ความรู๎มา
ประกอบใช๎ในการเรียนการสอน และให๎สอดคล๎อง
กับชํวงเวลาที่ท าการเรยีนการสอน 

จัดรํางโครงการและน าสํง 
สิงหาคม 2563 
สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2564 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

4. จัดให๎มีการตรวจสอบและซํอมแซมครภุัณฑ์ ให๎มี
ความพร๎อมในการใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ  
ภาควิชาฯ ได๎งบประมาณแผํนดินในการปรับปรุง 
พื้นที่ภาควิชาฯ ทั้งภายในและภายนอก  

มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจ าหลักสตูร
และเจา๎หน๎าท่ีประจ า
ภาควิชาฯ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่น าเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ถูกต๎องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎เป็น
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว๎นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
1. .................................................................... 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สืบพงศ์  เผําไทย) 
วันที่ 1 ก.ค.63 

 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์กรธนา  กองสุข) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์วรรณณา  ธิธรรมมา) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์ธาตรี  เมืองแก๎ว) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

6. .................................................................... 
(อาจารย์ศิรัมภา จุลนวล) 

วันที่ 1 ก.ค.63 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 

   
 .................................................................... 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ) 
หัวหน๎าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

วันที่ 1 ก.ค.63 

.................................................................... 
(อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.63 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ์ 
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าท่ี * 

สถาบัน, ประเทศ 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
1 นายสืบพงศ ์ เผําไทย ผู๎ชํวย

ศาสตราจารย ์
27 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2549 

1, 3 

2 นางกรธนา กองสุข รองศาสตราจารย ์ 22 ปี ศ.บ.(ประตมิากรรมหลักสตูร 5 ปี) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2535 
2540 

1, 3 

3 นายสยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

17 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปะ) 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2546 

1, 3 

4 นางสาววรรณณา  ธิธรรมมา ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

24 ปี วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามิค) 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

มรภ.พระนคร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2543 

1, 3 

5 นายธาตรี  เมืองแก๎ว ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

9 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปะ) 
M.F.A. (Sculpture) 

ม.ศิลปากร 
Visva-Bharati, India 

2548 
2552 

1, 3 

6 นางศุภกา  ปาลเปรม ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

37 ปี ค.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

วิทยาลัยครูพระนคร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2525 
2534 

2, 3 

7 นายประดิพัทธุ์ เลิศรจุิด ารงค์กุล รองศาสตราจารย ์ 27 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะ) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2548 
2535 

2, 3 

8 นายสิทธิโชค ชัยวรรณ อาจารย ์ 14 ปี B. of Engineering (Ceramic) The U. of New South Wales, 
Australia 

2542 3 

9 นายชานนท์   ไกรรส ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

9 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรม) 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2545 
2553 

2, 3 

10 นางสาวศิรัมภา  จุลนวล อาจารย ์ 6 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรม) 
ศ.ม. (ผลติภณัฑ์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2555 
2557 

1, 3 
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หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู๎สอน 

 
ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
หนํวยงาน/ต าแหนงํ 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข๎อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 นายประเสริฐ พิชยะสุนทร รอง 
ศาสตราจารย ์

(อาจารย์เกษียณอายรุาชการ) 31 ปี ศ.บ.(ประตมิากรรม หลักสตูร 5 ปี) 
ศ.ม. (ประติมากรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2536 

2 Mr.Lee Sung Woong  Seoul  Clay Studio 10 ปี M.F.A. (Ceramic) Seoul Tech 
U., South 
Korea 

2010 

3 ดร.วันชัย แก๎วไทรสุํน อาจารย ์ บริษัท วินเดย์ทัวร์ จ ากดั 37 ปี ดุษฎีบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) ม.บูรพา 2553 
4 นายประทีป  จันทราภิรมย ์ - 92/5 ม.1 ต.พะนียด อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม 73120 32 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) ม.ศิลปากร 2532 
5 นายพีระนัฐ โบกกรณ ี - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหํงชาต ิ 27 ปี ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ม.ศิลปากร 2553 
6 ผศ.เวนิช สุวรรณโมล ี ผู๎ชํวย

ศาสตราจารย ์
(อาจารย์เกษียณอายรุาชการ) 40 ป ี ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)  

 

ม.ศิลปากร 2545 
 

7 ดร.เวชกร  ตามวันนา  วิทยาลัยในวัง 20 ปี ป.โท (บริหารศิลปวฒันธรรม)   ม.บูรพา 2555 
8 ดร.สุเมธ  อาวสกุลสุทธิ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 8 ป ี Phd. Design Lou Loughboroug

h University  
ประเทศอังกฤษ 

 

9 นายพฤศวาร สุขสวัสดิ์ ณ 
อยุธยา (ผู๎ชํวยสอน) 

 ก าลังศึกษา ปริญญาโท (ศิลปะการออกแบบ 3 ป ี ศ.บ. (เคร่ืองเคลือบดินเผา) 
 

ม.ศิลปากร 2558 

หมายเหตุ : ไมํมีอาจารย์พิเศษ และผู๎ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน๎าที่อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 

ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

1. ผศ.สืบพงศ์  เผําไทย 1. pleasantly with warm village (2558) 
2. 2 bowls (2559) 
3. Teapot with three lids (2559) 
4. สถิตย์ในใจนิรันดร์ (2560) 
5. Coffee cups and drippers (2560) 
6. The development of glaze from eggshell 
7. ปลาท ู 
8. Ganesha  
9. Rebirth 
10. Apple (2562) 
11. Scull flower pot (2562) 
12. Dry season (2562) 

15-30 ก.ย.58 
15-30 ก.ย.59 
12-30 ต.ค.59 
18-22 ก.ย.60 
14-17 พ.ย.60 
20 ต.ค.61 
15-30 ก.ย.61 
19 – 24 พ.ย.61 
4-17 ก.พ. 61 
10-26 ก.พ. 62 
1-3 พ.ค. 62 
9 - 11 ต.ค. 62           

 

2. รศ.กรธนา กองสุข 1. Peacefulness (2558) 
2. รูป-ธรรม 2 (2558) 
3. ดช.ปัสสัทธิ เผาํไทย “สาธ”ุ (2559) 
4. ช๎าง - แก๎ว (ต๎นแบบแก๎วกาแฟ) (2560) 
5. ร.๙ (2560) 
6. ความกลมกลืนในสิ่งท่ีแตกตําง หมายเลข 3 ประตมิากรรมตกแตํง (2560) 
7. Elephant 
8. ผลจากพืช 
9. เพื่อนเกํา 
10. ตาขํายดิน (Mesh Clay) 
11. White Flower 
12. Small bag with sense of touch(2562) 

9-23 มี.ค.58 
15-27 ก.ย.58 
15-30 ก.ย.59 
17-18 พ.ค.60 
18–22 ก.ย.60 
2559-บัจจุบัน 
4- 17ก.พ.61 
4- 17ก.พ.61 
3-28 ส.ค.61 
15 - 30 ก.ย.61 
19 – 24 พ.ย.61 
30 เม.ย.-4 พ.ค.2562 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

13. Covered (2562) 9-11 ต.ค.62    
3. ผศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ 1. Formation No.1 (2558) 

2. Three Women (2559) 
3. ปลานิลของพํอ (2559) 
4. ชุดน้ าชา (2559) 
5. Woman. การแสดงศลิปะเครื่องปั้นดินเผาแหํงชาติ ครั้งท่ี 18. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบ จังหวัดนครปฐม 
ไทย. 12 ตุลาคม 2559 - 30 ตุลาคม 2559. 
6. อํางล๎างมือ (โคมไฟ) (2560) 
7. The Greatest Love of Thai people, River and Our King (2560) 
8. Two Ladies (2560) 
9. Ladies and flower No.1 
10. Ladies and flower No.2 
11. ลีลา  (Seed )   
12. ชุดลีลา (25 ช้ิน) 
13. lady of the night 
14. Golden seeds 
15. Golden Seeds No. 5 
16. Beauty of movement, Memory of Olympos No. 1 
17. Life of Mountien 
18. Golden Seeds No. 1,2,3 
19. Golden Seeds No. 5 
20. Golden Seeds No. 1 

2-7 ก.ย. 58 
17 ก.ย. - 2 ต.ค. 59 
10-11 ธ.ค.59 
15-30 ก.ย.59 
12 – 30 ต.ค. 59 
17-18 พ.ค.60 
18–22 ก.ย 60 
14-17  พ.ย.60 
6-16 ก.ย.60 
31 ต.ค.-7 พ.ย.60 
15-30 ก.ย.61  
19 – 24 พ.ย.61 
9 ต.ค.- 18 พ.ย 61                                                                                                                        
4-17 ก.พ. 61 
10-23 ก.พ. 62 
6 – 15 ส.ค. 62    
4-30 ก.ย. 2562 
7 – 12 ต.ค. 62 
 22 พ.ย.62 - 5 ธ.ค.62 
1-15 ธ.ค. 62 
2 - 26 ธ.ค. 62 

 

4. ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 1. Rice Bowl (2558) 
2. Raining day (2558) 
3. Rest for a while (2559) 
4. Before sunset (2559) 

15-30 ก.ย.58 
2 – 7 ก.ย. 58 
15-30 ก.ย.59 
4-12 เม.ย.59 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

5. ชุมชนท าเตาอังโลํ ต าบลล าเหย (ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา) (2560) 
6. Copper (2560) 
7. Copper Bowl (2560) 
8. พระบัวเข็ม 
9. 2018 จาน ชาม สุโขทัย 
10. Plate of Sukhothai 
11. Wild geese 
12. copper 
13. Wild Geese is Symbol of Love. (2562) 
14. Wild Geese is Symbol of Love 2 (2562) 
15. Before sunset (2562) 

17-18 พ.ค.60 
18–22 ก.ย.60 
14-17  พ.ย.60 
3-28 ส.ค.61 
15-30 ก.ย.61 
19 – 24 พ.ย.61 
4-17 ก.พ. 61 
6-12 พ.ย. 61 
1-3 พ.ค. 2562 
15-24 ก.ย. 2562 
25 – 30 ก.ย. 2562 

5. อ.ธาตรี  เมืองแก๎ว 1. Message from the Universe 1 (2558) 
2. Message from the Universe (2559) 
3. โครงการพัฒนาน้ าดินสีเพื่อใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี (2559) 
4. โคมไฟตะกรับ (2560) 
5. พอดี พอเพียง (2560) 
6. Message from the Univese (2560) 
7. Living in the Universe (2560) 
8. Fruit Ash Glaze & Message from The Universe 2561 
9. สารจากจักรวาล ๒๔๙๕๘ 
10. Family 
11. Message from the Universe 
12. ครอบครัวแมว 
13. Message from the Universe 2018 
14. Message from the Universe (2562)  

7-16 พ.ย. 58 
4-12 เม.ย. 59 
- 
17-18 พ.ค.60 
18–22 ก.ย.60 
14-17 พ.ย.60 
8-25 ก.ย.60 
29 มิ.ย.-15 ก.ค.61 
15-30 ก.ย.61 
19 – 24 พ.ย.61 
4-17 ก.พ. 61 
1-20 ธ.ค. 61 
21-28 ส.ค. 2561 
26 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562  
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

15. Raku Cat (2562) 
16. Message from the Universe (2562) 
17. The Adventure of small Elephant (2562) 
18. Fruit Ash Glaze on Bird Form (2562) 
19. MA (2562) 
20. Message from the Universe (2562) 
21. Sleeping Bird (2562) 
22. Cat Family (2562) 

10 -23 ก.พ. 2562 
6 – 15 ส.ค. 2562  
4 - 27 ต.ค. 2562 
7 – 12 ต.ค. 2562 
27 – 30 ต.ค. 2562 
1-15 ธ.ค. 2562 
2 - 26 ธ.ค. 2562 
9-11 ธ.ค. 2562                 

6. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม
(เกษียณอายรุาชการ 30 ก.ย. 
2563) 

1. มาตรฐานอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเซรามิกและเครือ่งเคลือบ กลุํมสายงานผลิตกระเบื้องเซรามิก (2558) 
2. Bigjar (2559) 
3. Crystalline Glazes (2559) 
4. Flowers (2559) 
5. ความสมบรูณ์   / Perfection (2559) 
6. เครื่องเคลือบดินเผาประดับผนงั: ความบันดาลใจจากธรรมชาติ (2559) 
7. ข้ึนรูปด๎วยแปูนหมุนและใช๎เคลอืบที่มีการไหล (2560) 
8. น้ าคือชีวิต (Water is life) (2560) 
9. Flowers (2560) 
10. Green Tea pot set (2560) 
11. Copper Galze's Plate and Blue Crystalline Vase (2560) 
12. Crystalline Vase (2560) 
13. Bowl 
14. Untitled 
15. ชุดปั้นชา 
16. Flower 
17. Wood fired’s Vases 
18. Flower 

- 
3-11 เม.ย.59 
17-30 ต.ค. 59 
12-30 ต.ค.59 
15-30 ก.ย.59 
- 
- 
- 
- 
14-17 พ.ย.60 
31 ส.ค.-11 ก.ย.60 
- 
17-18 พ.ค.60 
18–22 ก.ย.60 
15-30 ก.ย.61 
19 – 24 พ.ย.61 
4-17 ก.พ. 61 
6-12 พ.ย. 61 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

19. Green  vase 18-20 ก.ค. 61 
7. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรจุิด ารงค์กุล 1. รุํงอรุณแหํงความสุข (2558) 

2. สัญญอักษรา (2558) 
3. ความประทับใจจากกลองมโหระทึก (2559) 
4. การจัดการทํองเที่ยวเมืองดาลัด (วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560) 
5-31. ผลงาน 27 ช้ินใน Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration, Shizuoka Japan 
(2560) 
32. ตกแตํงลวดลายอํางล๎างหน๎า (รํวมกับ นศ.) (2560) 
33. รักพระเจ๎าอยูํหัว (Love The King) (2560) 
34. Universe (2560) 
35. รื่นเริง สุวรรณภมู ิ
36. Sign of Suwannabhumi 

15-27 ก.ย.58 
22-28 ต.ค.58 
15-30 ก.ย.59 
1 ก.ย.-30 ธ.ค.60 
19-24 ต.ค.60 
 
17-18 พ.ค.60 
18-22 ก.ย.60 
14-17 พ.ย.60 
15-30 ก.ย.61 
19 – 24 พ.ย.61 

 

8. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ 1. จัดระบบมาตรฐานสินค๎าสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย เครื่องป้ันดินเผาเกาะเกรด็ (2560) 
2. กระถางซีเมนต์ (2560) 
3. กระถางซีเมนตผ์สม (2560) 
4. Conceracrete (2560) 
5. ทํามํวง 
6. Sound Tubes(2562) 

11 พ.ย.59-12 ม.ิย.60 
17-18 พ.ค.60 
- 
- 
15-30 ก.ย.61 
1-3 พ.ค. 62 

 

9. ผศ.ชานนท์   ไกรรส 1. ผลงาน 1 ช้ินในโครงการ International Ceramic and Plastic Art Exchange Program : ICPAEP 2015 ครั้งท่ี 2 
(2558) 
2. เจดีย์ทรงพํุมข๎าวบณิฑ์ (2558) 
3. The perceptive space (2560) 
4. Baan 001 
5. Baan 002 
6. Baan 003 
7. Prop 

- 
- 
- 
- 
4 - 17 ก.พ. 2561 
28 มี.ค. 2561 
19 -29 มี.ค. 2561 
26 -31 พ.ค. 2561 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

8. Baan 007 
9. Baan 006 
10. Float 
11. Nestle 
12. Land 05 
13. Origin 01 / Origin 02 (2562) 
14. Spot of Time 01 (2562) 
15. Four Requisites (2562) 
16. Baan 004 (2562) 
17. Territory of Sphere (2562) 
18. Territory of Time (2562) 
19. Between (2562) 

8 – 14 ก.ค. 2561 
22 ก.ค. - 5ส.ค. 2561 
26 – 31 ส.ค.  2561 
18 - 21 ต.ค. 2561 
30 พ.ย.- 6 ธ.ค.61 
10 - 23 ก.พ. 62 
1-3 พ.ค. 2562 
31 พ.ค. - 5 มิ.ย.2562 
12-16 มิ.ย.2562 
27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2562 
9 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 
1 - 15 ธ.ค. 2562 

10. อ.ศิรัมภา  จุลนวล 1 Still on my mine (2559) 
2. Nora (2559) 
3. Nora 3 (2560) 
4. Pha-cha-na (2560) 
5. Nora 
6. ฮูก 
7. Nora vase 
8. Nora bowl 
9. เทริด  
10. Nora No. 4”, “Nora No. 5 
11. Nora 
12. Nora (2562) 
13. Thai (2562) 
14. Live a life (2562) 

23-26 ม.ค.59 
12-30 ต.ค.59 
9-29 ม.ิย.60 
9-30 เม.ย.60 
4-17 ก.พ. 61 
15-30 ก.ย.61 
6-12 พ.ย. 61 
19 – 24 พ.ย.61 
1-20 ธ.ค 61 
5-28 ม.ค 2561 
18-20 กค 61 
10 - 23 ก.พ 2562. 
1-3 พ.ค 2562 
4 - 27 ต.ค. 2562 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าท่ีของ
อาจารย ์

15. Thai No.2 (2562) 
16. Thai No.2 (2562) 
17. Glass Work (2562) 

25 – 30 ก.ย 2562 
9 - 11 ต.ค 2562 
29 ธ.ค 2562- 11 ม.ค 63 

 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร - 2020 International Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium Sanamchandra Clay Work 
- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2019  International Raku Sculpture 
- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018  International Raku Sculpture 

2020 
2019 
2018 

 

2. ผศ.เวนิช สุวรรณโมล ี - 2020 International Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium Sanamchandra Clay Work 
- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2019  International Raku Sculpture 
- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018  International Raku Sculpture 

2020 
2019 
2018 

 

3. Mr.Lee Sung Woong - 2020 International Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium Sanamchandra Clay Work 
- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2019  International Raku Sculpture 
- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018  International Raku Sculpture 

2020 
2019 
2018 

 

4. ดร.วันชัย แก๎วไทรสุํน    
5. ดร.เวชกร  ตามวันนา    
6. ดร.สเุมธ  อาวสกลุสุทธิ    
7. นายพีระนัฐ โบกกรณ ี    
8. นายประทีป จันทราภิรมย ์ - Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2019  International Raku Sculpture 

- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2019  International Raku Sculpture 
- Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018  International Raku Sculpture 

2020 
2019 
2018 

 

**หมายเหตุ  
อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
    ฐานข๎อมูล RIS 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมลู TCI กลุํมที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ื นๆ      
ปี พ.ศ. 2561(1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     

ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรสํูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรใํนระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 

1 Wild Geese is Symbol of Love 2 ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา นิทรรศการผลงานคณาจารย์วันศลิป์พีระศรี 2562 
15 ก.ย.62 

ภาพถํายกิจกรรม 
2 THAI อ.ศิรัมภา จลุนวล  
3 Glass Work อ.ศิรัมภา จลุนวล 

 
Namseoul International Superior Glass Art Education 2019 
29 ธ.ค.62- 11 ม.ค.63 

 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
1 Message from the Universe อ.ธาตรี  เมืองแก๎ว At Pa Prank Design Hostel Bangkok 26 ม.ค.- 3 ก.พ.62  
2 Beauty of movement, Memory of Olympos No. 1 ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ Meeting Point with no any Appointment หอศิลป์ บ๎าน

เจ๎าพระยา ถนน พระอาทิตย์ กทม. 4-30 ก.ย.62 
 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Before sunset ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา 2019 Korea Women Ceramist Associasion  International   สูจิบัตร 
2 Thai No.2 อ.ศิรัมภา จลุนวล Exhibition, Korea 25 – 30 ก.ย.62  
3 Dry season ผศ.สืบพงศ์  เผําไทย 2019 Pacific Rim International Exhibitions ประเทศรัสเซีย 9- สูจิบัตร 
4 Natured ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 11 ต.ค.62  
5 Covered รศ.กรธนา  กองสุข   
6 Life of Mountain ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ   
7 Fruit Ash Glaze on Bird Form อ.ธาตรี  เมืองแก๎ว   
8 Thai No.2 อ.ศิรัมภา จลุนวล   
9 Apple ผศ.สืบพงศ์  เผําไทย Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2019  International Raku 

Sculpture 10 - 23 ก.พ.62 
สูจิบัตร 

10 Golden seeds ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
11 Raku Cat อ.ธาตรี  เมืองแก๎ว 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
12 Nora อ.ศิรัมภา จลุนวล 
13 Golden Seeds No. 5 ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ 1st CHIANGMAI INTERNATIONAL CERAMIC ARTS and สูจิบัตร 
14 Life อ.ธาตรี  เมืองแก๎ว CULTURE SYMPOSIUM 2019 (1 - 15 ธ.ค.62)  
15 Golden Seeds ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ The Art and Design Exhibition by Members of the Faculty สูจิบัตร 
16 SKULL FEOWER POT  ผศ.สืบพงศ์ เผําไทย of Decorative Arts Silpakorn U. and Kookmin U.  
17 Wild Geese is Symbol of Love. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 ณ มหาวิทยาลัย   
18 กระเป๋าใบเล็ก กับการรับรู๎ สัมผสั รศ.กรธนา กองสุข Kookmin กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ีวันท่ี 30 เม.ย.- 4 พ.ค.62  
19 Thai อ.ศิรัมภา จลุนวล   
20 Message from the Univers อ.ธาตรี เมืองแก๎ว   
21 Golden Seeds No. 1,2,3 ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ Sasaran International Ceramics Art Workshop 

ณ ประเทศมาเลเซยี Sasaran Art Gallery Kuala Selangor 
22 พ.ย.- 5 ธ.ค.62 

สูจิบัตร 

22 The Adventure of small Elephant อ.ธาตรี เมืองแก๎ว Palazzo Martinengo Cesaresco - 30, via Musei, Brescia, สูจิบัตร 
23 Live a life อ.ศิรัมภา จลุนวล Italy 4 - 27 ต.ค.62  
24 Cat Family อ.ธาตรี เมืองแก๎ว 

 
International Design Invitational Exhibition 2019, Korea 
Design Center  Seoul / Republic of Korea. 
9 - 11 ธ.ค.62 

สูจิบัตร 

25 MA อ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
 

International Art Exhibition and Academic Collaboration 
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 27 – 30 ต.ค.62 

สูจิบัตร 

26 Sleeping Bird อ.ธาตรี เมืองแก๎ว 
 

2019 CLASS - Clay and Glass International Symposium 
ณ นิทรรศสถาน อาคารศลิปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 - 26 ธ.ค.62 

สูจิบัตร 

27 Golden Seeds No. 1 ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
28 Message from the Universe อ.ธาตรี เมืองแก๎ว 1st Chaing Mai International Arts and Culture Symposium  สูจิบัตร 
29 Golden Seeds No. 5 ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 2019, ChaingMai Design Week 2019 “Better City Better  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
Life”,  ChaingMai City Art & Culture Center and TCDC 
ChaingMai. 1 - 15 ธ.ค.62 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบํงช้ี 1.1  ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบํงช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ 4.25 

2,141 
4.08 4.08 

525 
ตัวบํงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

87.50 
19 

61.29 3.06 
31 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.14/2 = 3.57 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบํงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์    10/ 3 = 3.33 
ตัวบํงช้ี 4.2.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12 

0 
0 0.00 

6 
ตัวบํงช้ี 4.2.2 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

36 
5 

83.33 5 
6 

ตัวบํงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 30 

31.40 
523.33 5 

6 
ตัวบํงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  10.33/3  = 3.44 ดี 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบํงช้ี 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงช้ี 5.3การประเมินผู๎เรยีน ระดับ 3  ระดับ 4 4 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบํงช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

9 จาก 10 
ข๎อ 

11 
100 5 

11 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  4/1 = 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.47/ 13 = 3.57 ดี 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด๎วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 3.57 3.57 ดี 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.44 - - 3.44 ดี 
5 4 3.00 4.33 - 4.00 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.19 4.25 3.57 3.57 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดีมาก ดี 
  

 
 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี้ 
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ตารางที่ 7.1 เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเปูาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยน าความเชี่ยญชาญของ
หลักสูตรมาบูรณาการให๎เหมาะสมตํอปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 

 
  

ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพโดยใหส๎อดคล๎องตํอความ ต๎องการของผู๎ใช๎บณัฑิต 
ซึ่งอยูํบนพ้ืนฐานพัฒนาประเทศ สงัคม ชุมชน ท่ีค้ าจุนกันไปทั้งระบบอยําง
ยั่งยืน 

   

สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ ให๎เพิ่มพูน คุณวุฒิและต าแหนํงวิชาการ 
ให๎เป็นตามกรอบมาตรฐาน ยุคศตวรรษท่ี 21    

 
 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให๎เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 โดยน าความ
เช่ียวชาญของหลักสูตรมาบูรณาการให๎เหมาะสม
ตํอปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 
 

     

 

ผลิ ผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพโดยใหส๎อดคล๎องตํอความ 
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ซึ่งอยูํบนพื้นฐานพัฒนา
ประเทศ สังคม ชุมชน ท่ีค้ าจุนกันไปทั้งระบบอยําง
ยั่งยืน 

 

     

 

21 สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ ให๎เพิ่มพูน คุณวุฒิ
และต าแหนํงวิชาการ ให๎เป็นตามกรอบมาตรฐาน 
ยุคศตวรรษที่ 21 
 

     


