รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(Committee Assessment Report : CAR)
ระดับหลักสูตร
รูปแบบการประเมิน  แบบปกติ  แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อปริญญาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2563
รายงาน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คานา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยมีจุ ดมุ่ งหมายเพื่ อตรวจสอบยื น ยั น สภาพจริงในการด าเนิ น งานของหลั กสู ต รให้ ได้ ข้อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
อัตลักษณ์ และผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562 โดยมีจานวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวม
ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ค วามร่วมมือให้ข้อมูล
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2564

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหารตรวจสอบ
วิธีการประเมิน
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทที่ 1 บทนา
- ชื่อหลักสูตร
- รหัสหลักสูตร
- ประวัติความเป็นมา
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนนักศึกษา
- สถานที่จัดการเรียนการสอน
บทที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร
- ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 - 6 (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
(ตาราง 3)
ภาคผนวก
- กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ภาพถ่ายกิจกรรมและภาพบรรยากาศการประเมิน
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1
1
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15
34
34
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บทสรุปสาหรับผู้บริหารการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจ ารอบปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในวั น ที่ 15 เดื อ น มิ ถุ น ายน 2564 ตามองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ งชี้ พบว่ า
ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 3.27 โดยองค์ประกอบที่ 1
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
มีจานวน 1 องค์ป ระกอบอยู่ในระดับ ดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 หลั กสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน มีจานวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ และองค์ป ระกอบที่ 6 สิ่ งสนั บ สนุ นการเรียนรู้ และไม่ขอรับ การประเมิน 1 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เพื่อที่นักศึกษาจบการศึกษา สามารถ
หางานได้อย่างครบถ้วน
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ความต่อเนื่องในการพัฒ นาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร และส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และเป็นการเพิ่มผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์และหลักสูตร
ได้มากขึ้น
2. ควรส่ งเสริ มให้ ความรู้ เรื่ องการกู้ ยื มทุ นการศึ กษา กยศ. และจั ดหาทุ นการศึ กษาให้ นั กศึ กษา เช่ น
จั ดโครงการหารายได้ ให้ นั ก ศึ ก ษาระหว่างเรี ยน เพื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก ศึก ษามี รายได้ จะท าให้ นั ก ศึ ก ษาคงอยู่ใน
หลักสูตรได้ เพราะนักศึกษาบางคนมีฐานะยากจน ถ้ารายได้ไม่พออาจทาให้ต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม
โดยกาหนดวันประเมิน ในวัน ที่ 15 มิถุน ายน พ.ศ.2564 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจ
ประเมิน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนพ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่
ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน
วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณ าจารย์ ป ระจ า เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิ น
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณ์ ผู้บ ริห ารและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจา แก่ ผู้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร คณาจารย์ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลั งจากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ท าการปรับ ปรุงแก้ ไข และจั ด ท าเอกสารเสนอผลการประเมิ น เป็ น
ลายลักษณ์อักษร เสนอไปยังหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดาเนินการต่อไป

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ วนที่เป็ น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด

บทที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร T20202111103098
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม(ศิลปะและการออกแบบ) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2555
โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 8 /2556
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้อนุมัติหลักสูต รศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) และจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้หลักสูตร
ได้รายงานและขอมติสภาอนุมัติก ารงดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม (ศิลปะและการ
ออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจาปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5
มกราคม 2561 (ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560) และมอบ
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่ตกค้างอย่างมีคุณภาพจนสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และมีกาหนดการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม ตามเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ 2558 ในปี พ.ศ. 2563
ในปี 2563 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็น
แผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิ ลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงเน้นการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมในโลกสมัยใหม่
โดยมี ฐานการศึกษา ในทางศิลปกรรมที่ เข้ม แข็ง และมี อัต ลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรมที่ ชั ด เจน โดยมี พิ จารณาอนุ มั ติ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ได้ พิจารณาจากรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. การจัดทาแบบสอบถามควรให้ตรงกับการประเมิน
SAR ใช้มติคณะกรรมการประจาคณะรับรอง
แบบสอบถาม และกระบวนการประเมินผล
2. ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และใน มคอ.2

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรมมีการประชุม
เพื่อทบทวนจัดทาแบบสอบถามประเมินหลักสูตรที่ตรงกับการ
ประเมิน SAR และผ่านมติระดับคณะ
2.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรมได้ประชุม

2
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม ต้อง
สัมพันธ์กัน เชื่อมโยงกันชัดเจน

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
วางแผนและดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

3.สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

3.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม ได้สง่ เสริม
ให้อาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรม ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ
ดังนี้ โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน,
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนตาราเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งทางานวิจยั เพื่อท้องถิ่น
4. การวางแผนปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ควรเพิ่มเติมในเรื่อง 4.มีการดาเนินการวางแผนประชุมเพื่อชี้แจงอาจารย์และ
รายละเอี ย ดของหลั กสู ต รศิ ล ปกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช า ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ศิลปกรรม ให้แก่อาจารย์ประจาในสาขาวิชาศิลปกรรม
4.1 มีกลไกของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
4.1.เพิ่มเติมระบบและกลไกของหลักสูตรที่
ศิลปกรรม ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นไว้ใน มคอ.2
มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น
4.2. ได้ดาเนินการอธิบายขั้นตอน รายละเอียดของจัด
4.2.อธิบายขั้นตอน รายละเอียดของการจัดผู้สอนใน ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษา
4.3 กาลังดาเนินการจัดประชุม อย่างน้อย 3 ครั้ง ใน
4.3.การจัดประชุม ควรมีอย่างน้อย 3 ครั้ง ในประเด็น ประเด็น การวางแผนการติดตาม และการทบทวน
การวางแผน การติดตาม และการทบทวน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชุดที่ระบุใน มคอ.2
1. นายจุติรัช อนุกูล
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
3. ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม
4. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
6.นายนิเวศ เผื่อนทิม

ปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
3. ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม
4.นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
5.นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
6.นายนิเวศ เผื่อนทิม

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)
**สิ้นสุดสัญญา 31 เมษายน 2564**
-

*** หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูล จันทร์แย้ม อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม ได้สิ้นสุดสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2564 ***
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2.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1.

นายจุติรัช อนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.

นางสาวอรุณี
เจริญทรัพย์
นายวิบูล
จันทร์แย้ม

อาจารย์

นางสาวนิลรัตน์
ปัททุม
นายณฤทธิ์
ประจงแต่ง
นายนิเวศ
เผื่อนทิม

3.

4.
5.
6.

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจยั มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
(ศิลปศึกษา)
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
(ศิลปศึกษา)
ศรีนครินทรวิโรฒ

2553

อาจารย์

ศล.ม.ทัศนศิลปศึกษา

2560

อาจารย์

การศึกษามหาบัณฑิต
(ศิลปศึกษา)
ศศ.ม. การบริหารงาน
วัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2545
2530

2560
2553

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. จุติรัช อนุกูล

2.

อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์

ผลงานวิชาการ
จุติรัช อนุกูล.(2558) การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ้า
ตะโกพุทธโสภา อาเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี .การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจยั เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น”วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
จุติรัช อนุกูล.(2559)ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านลาวแง้ว บ้านหนองเมือง
จังหวัดลพบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” วันที่ 22-24
พฤศจิกายน พ.ศ.2559
อรุณี เจริญทรัพย์, หนึ่งฤทัย เเจ้งสุวรรณ์ เเละจิราวรรณ ฉายาวัฒน์. (2563).
การประยุกต์ใช้ดินสอพองในงานหัตถศิลป์ไทย. ใน วารสารสถาบันวิจัย
เเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (น. 600
- 612). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สยามล เทพทา อรุณี เจริญทรัพย์ (2563).พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและแนว
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3.

ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม

4.

อาจารย์นิลรัตน์ ปัททุม

ผลงานวิชาการ
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี. ใน วารสาร
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(น. 537 - 550). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อรุณี เจริญทรัพย์ และคณะ. (2559). การสร้างสรรค์ทรัพยากรธรณี แหล่งหิน
ภูเขาไฟลานารายณ์ เพื่อเป็นเครื่องประดับใน วารสารวิชาการ“รมยสาร”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 14
ฉบับพิเศษ (น. 15-21). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
อรุณี เจริญทรัพย์และคณะ. (2559). สื่อมัลติมีเดีย องค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าหนองช้างนอน เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 (น. 308-311).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อรุณี เจริญทรัพย์และคณะ. (2559).วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรมข้าว จังหวัด
ลพบุรี.ในงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้ง
ที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion
Congress; HERP CONGRESS ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อรุณี เจริญทรัพย์และคณะ. (2558). สื่อมัลติมีเดีย องค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าเขาขวาง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. ในการ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3” วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
นิเวศ เผื่อนทิม และคณะ (2562) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมีสว่ นร่วม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏกรุงเก่า ประจาปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562,
(หน้า 328-334). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นิลรัตน์ ปัททุม. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการ
เรียนรู้แบบตกผลึก เรื่องการสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วย
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี สาหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4.
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (หน้า 141-146).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

5.

อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง

6.

นิเวศ เผื่อนทิม

ผลงานวิชาการ
นิลรัตน์ ปัททุม. (2563). โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก
(Young Artists Talent # 1-11). ม.ป.ท. ระหว่างวันที่ 11-29
กันยายน 2563. (หน้า 95).
ณฤทธิ์ ประจงแต่ง. (2562)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพองเพื่อเป็นวัสดุ การ
ทาลายรดน้าบนพื้นระนาบ โดยใช้เทคนิคซิลค์สกรีน ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่1 ประจาปี 2562
ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 11-12
กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 460-468). ลพบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
นิเวศ เผื่อนทิม วิบูล จันทร์แย้ม นิลรัตน์ ปัททุม ณฤทธิ์ ประจงแต่ง (2562) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมี
ส่วนร่วม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจาปี พ.ศ.2562
ระหว่ างวั นที่ 12-13 ธั นวาคม 2562, (หน้ า 328-334). พระนครศรี อยุ ธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชุดที่ระบุใน มคอ.2
1. นายจุติรัช อนุกูล
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
3. ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม
4. นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
6.นายนิเวศ เผื่อนทิม

ปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
2. นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์
3. ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม
4.นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม
5.นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง
6.นายนิเวศ เผื่อนทิม

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)
**สิ้นสุดสัญญา 31 เมษายน 2564**
-

*** หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูล จันทร์แย้ม อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม ได้สิ้นสุดสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2564 ***
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3.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1.

นายจุติรัช อนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.

นางสาวอรุณี
เจริญทรัพย์
นายวิบูล
จันทร์แย้ม
นางสาวนิลรัตน์
ปัททุม
นายณฤทธิ์
ประจงแต่ง
นายนิเวศ
เผื่อนทิม

3.
4.
5.
6.

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
(ศิลปศึกษา)
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
(ศิลปศึกษา)
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศล.ม.ทัศนศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
(ศิลปศึกษา)
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. การบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2545
2530
2560
2560
2553

3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. จุติรัช อนุกูล

2.

อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์

ผลงานวิชาการ
จุติรัช อนุกูล.(2558) การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ้า
ตะโกพุทธโสภา อาเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี .การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจยั เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น”วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
จุติรัช อนุกูล.(2559)ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านลาวแง้ว บ้านหนองเมือง
จังหวัดลพบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” วันที่ 22-24
พฤศจิกายน พ.ศ.2559
อรุณี เจริญทรัพย์, หนึ่งฤทัย เเจ้งสุวรรณ์ เเละจิราวรรณ ฉายาวัฒน์. (2563).
การประยุกต์ใช้ดินสอพองในงานหัตถศิลป์ไทย. ใน วารสารสถาบันวิจัย
เเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (น. 600
- 612). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สยามล เทพทา อรุณี เจริญทรัพย์ (2563).พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและแนว
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3.

ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม

4.

อาจารย์นิลรัตน์ ปัททุม

ผลงานวิชาการ
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี. ใน วารสาร
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(น. 537 - 550). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อรุณี เจริญทรัพย์ และคณะ. (2559). การสร้างสรรค์ทรัพยากรธรณี แหล่งหิน
ภูเขาไฟลานารายณ์ เพื่อเป็นเครื่องประดับใน วารสารวิชาการ“รมยสาร”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 14
ฉบับพิเศษ (น. 15-21). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
อรุณี เจริญทรัพย์และคณะ. (2559). สื่อมัลติมีเดีย องค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าหนองช้างนอน เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 (น. 308-311).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อรุณี เจริญทรัพย์และคณะ. (2559).วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรมข้าว จังหวัด
ลพบุรี.ในงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้ง
ที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion
Congress; HERP CONGRESS ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อรุณี เจริญทรัพย์และคณะ. (2558). สื่อมัลติมีเดีย องค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าเขาขวาง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. ในการ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3” วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
นิเวศ เผื่อนทิม และคณะ (2562) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมีสว่ นร่วม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏกรุงเก่า ประจาปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562,
(หน้า 328-334). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นิลรัตน์ ปัททุม. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะตามแนวการ
เรียนรู้แบบตกผลึก เรื่องการสร้างสรรค์งานศิลปะลวดลายผ้าทอมือด้วย
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากพืชในจังหวัดลพบุรี สาหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4.
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (หน้า 141-146).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

5.

อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง

6.

นิเวศ เผื่อนทิม

ผลงานวิชาการ
นิลรัตน์ ปัททุม. (2563). โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสานึก
(Young Artists Talent # 1-11). ม.ป.ท. ระหว่างวันที่ 11-29
กันยายน 2563. (หน้า 95).
ณฤทธิ์ ประจงแต่ง. (2562)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพองเพื่อเป็นวัสดุ การ
ทาลายรดน้าบนพื้นระนาบ โดยใช้เทคนิคซิลค์สกรีน ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่1 ประจาปี 2562
ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 11-12
กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 460-468). ลพบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
นิเวศ เผื่อนทิม วิบูล จันทร์แย้ม นิลรัตน์ ปัททุม ณฤทธิ์ ประจงแต่ง (2562) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แบบมี
ส่วนร่วม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจาปี พ.ศ.2562
ระหว่ างวั นที่ 12-13 ธั นวาคม 2562, (หน้ า 328-334). พระนครศรี อยุ ธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4. อาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล
2) อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์
3) อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบลู จันทร์แย้ม
5) อาจารย์นิลรัตน์ ปัททุม
6) อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง
4.2 อาจารย์พิเศษ (ชัว่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

รายวิชาที่สอน

-

-

-

-

อาจารย์ประจา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
-

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคาร 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ศิลปกรรม

ชั้นปีที่ 1
12

ชั้นปีที่ 2
-

ชั้นปีที่ 3
-

ชั้นปีที่ 4
-

รวม
12

7. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะจาแนกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรม/แนวทาง
การศึกษา
การพัฒนา
(ตามข้อเสนอแนะ)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานของ
หลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.

เม.ย.-มิ.ย.



อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการ

ผลการสารวจการมี
งานทา ลักษณะงานที่

เม.ย.-มิ.ย.



บัณฑิตดาเนินการจัดส่งข้อมูลการมี
งานทามาให้สาขา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
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กากับ ติดตามการบริหาร ปฏิบัติตามแผนพัฒนาระดับ
จัดการหลักสูตร ให้เป็นไป คณะ ละมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
ผลประเมินผ่านเกณฑ์
ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติของอาจารย์
งานวิจัยของอาจารย์ควร
วิจัยร่วมไม่เกิน 2 ท่าน 2
ท่านต่อ 1 เรื่อง

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
หลักสูตรสารวจข้อมูล
อาชีพที่บัณฑิตประกอบ

จัดทา google form
สอบถามการมีงานทาของ

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน

บัณฑิตประกอบอาชีพ
และนาข้อมูลมาใช้ใน
การวิเคราะห์พิจารณา
และปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงาน
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อาชีพ แนะนาและ
บัณฑิต
ประชาสัมพันธ์แนว
ทางการประกอบวิชาชีพ
หลักสาเร็จการศึกษาให้
นักศึกษามีการ
เตรียมพร้อมในการเข้าสู่
การทางานและนาข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร หรือกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ผลประเมิน 4.78 คะแนน
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลการ
มีงานทาของบัณฑิตว่าตรง
กับสาขาวิชาที่ศึกษามา
หรือไม่

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
อบรมเฉพาะศาสตร์ทาง
ศิลปกรรม
ผลประเมิน 3.00 คะแนน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เฉพาะศาสตร์ทางศิลปกรรม

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น

เม.ย.-มิ.ย.



สาขาวิชาจัดโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่
นักศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
1.ให้มีการวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ทาให้นักศึกษาไม่
สามารถศึกษาจนครบ
หลักสูตร และไม่สามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ตามเวลา
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2.อัตราการคงอยูล่ ดลง
และอัตราการสาเร็จ
การศึกษาลดลง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
-อาจารย์เข้าร่วมอบรม
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
มากขึ้น
-สนับสนุนการตีพิมพ์
บทความหรือการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ผลประเมิน 3.67 คะแนน
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาศิลปกรรม

อาจารย์มีการทา
ผลงานทางวิชาการ

เม.ย.-มิ.ย.



อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการ

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน
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1. ควรกาหนดระยะเวลา
ในส่งผลงานทางวิชาการ
แต่ละชิ้นว่าอาจารย์แต่ละ
ท่านจะส่งผลงานใน
ช่วงเวลาใด
2. วางแผนการศึกษาต่อ
ของอาจารย์ประจา
หลักสูตรและหาอาจารย์
ทดแทนในช่วงที่อาจารย์ใน
หลักสูตรลาศึกษาต่อ

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จัดบริการวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ความรูด้ ้าน
ศิลปกรรม
ผลประเมิน 3.5 คะแนน
ข้อเสนอแนะ
ควรนาข้อมูลประเมินการ
จัดการเรียนการสอนมาใช้
ในการพัฒนา การจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร การบริหารงาน
หลักสูตรฯ ภาคเรียนละ ๒
หลักสูตรมีคุณภาพ
ครั้ง เพื่อ. สร้างหลักเกณฑ์
วิธีการในการกากับ ตรวจสอบ
มาตรฐานการทา มคอ.๓
มคอ.๕ และการทวนสอบ

เม.ย.-มิ.ย.



บุคลากรทางการศึกษาสามารถนา
เทคนิคที่ได้ไปใช้ในการทางาน

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ได้ครุภัณฑ์ใหม่ที่
ทันสมัย อาจารย์

เม.ย.-มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน

เรียนการสอนของ
หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาเพิ่มเติม
-สอบถามความ
ต้องการสิ่งสนับสนุน

๑.โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ประจาสาขาวิชา
๒. จัดทาแบบประเมินคาม
พึงพอใจของนักศึกษาเพื่อ
นาผลมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานสาขา

และนักศึกษามีวสั ดุ
สนับสนุนการศึกษา
เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
สมบูรณ์



สาขาวิชามีครุภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถนามาใช้ในการเรียน
การสอนได้
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วางแผนปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
และวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักศึกษา
มีการติดตาม
ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านสิง่ สนับสนุนการ
เรียนรู้

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน

14

แผนพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรม/แนวทาง
เป้าหมาย/ผลที่
ระยะเวลา
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนา
คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ
(ตามข้อเสนอแนะ)
การเรียนรู้จากอาจารย์
และนักศึกษา
ผลประเมิน 3.00
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาเครื่องมือ
สารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
จากอาจารย์และ
นักศึกษาที่ตรงกับ
ความต้องการอย่าง
แท้จริง เพื่อวาง
แผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ
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บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลประเมินโดยกรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

ข้อค้นพบ/
ผลการดาเนินงาน
1.จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่มีอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตร มากกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดขอบมีคณ
ุ วุฒิปริญญาโท
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1
และมีผลงานย้อนหลังอย่างน้อย 1
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
รายการใน 5 ปีย้อนหลังทุกท่าน
3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญา อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ปริญญาโท ดารงตาแหน่งทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ วิชาการ 2 ท่าน และมีผลงาน
ใน 5 ปี ย้อนหลัง
ย้อนหลังอย่างน้อย 1 รายการใน 5ปี
ย้อนหลังทุกท่าน
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา มี
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
มีคุณวุฒิปริญญาโท ดารงตาแหน่ง
วิชาการไม่ตากว่
่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ ทางวิชาการ 2 ท่าน และตรงกับ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
สาขาวิชาการที่สอน
รายละเอียด
5.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ทีเ่ ป็นอาจารย์พเิ ศษ (ถ้ามี) ไม่มีอาจารย์พิเศษ
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้อง เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัต/ิ ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)
เกณฑ์การประเมิน

16
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ผลการ
คะแนนประเมิน
การบรรลุ
2563
ดาเนินงาน
จากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
ผ่าน
บรรลุ
 ผ่าน
 ผ่าน
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : หากไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการทุกปีการศึกษา
2.
3.
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หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทางสาขาจะมีการประชุมวางแผนในการจัดแผนพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้แก่ การทาผลงานวิชาการ การอบรมเพิ่ม
ความรู้ทางวิชาการ การทาวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน และมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงประกบอาจารย์ใหม่ในสาขาวิชา
แต่การทางหลักสูตรไม่มีแผนรองรับอัตรากาลังทดแทนอาจารย์เกษียณในหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรมี 6 ท่าน เมื่อมีการเกษียณ ยังคงมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามมาตรฐานที่กาหนดไว้วา่ ต้องมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 5 ท่าน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทาแผนอัตรากาลังเพื่อรองรับอาจารย์ที่จะเกษียณ ถึงแม้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะครบตาม
มาตรฐานแล้ว แต่ควรทาแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์หลักสูตร
2. ควรมีการวางแผนการกระจายรายวิชาของสาขาให้ตรงกับความสามารถของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 ชม./ต่อสัปดาห์
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3 ระดับ

4 ระดับ

3 คะแนน

บรรลุ

18
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จานวน 1 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 16.67% คะแนนที่ได้เท่ากับ
4.17 คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1
X 100 = ร้อยละ 16.67
6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.67
X 5 = ...4.17...คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

6

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามการการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากมีแผน
กาหนดไว้ แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาที่สงู ขึ้น

19
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 16.67

4.17 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติรัช อนุกูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูล จันทร์แย้ม
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 33.33 % คะแนนที่ได้เท่ากับ
2.78 คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2
x 100 = 33.33 %
6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
33.33
x 5 = 2.78 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

จานวน

6
4
2
-

20
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีแผนและติดตามผลการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร ในการทาผลงานเพื่อขอขึ้นสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการทีส่ ูงขึ้นให้ครบทุกคน

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 60

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 33.33

2.78 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลงานวิช าการของอาจารย์ป ระจาหลั กสูต ร ทั้ งหมด จ านวน 4 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 43.33% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.6
x 100 = 43.33 %
6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
43.33
x 5 =
5 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
1.อาจารย์อรุณี
เจริญทรัพย์

ค่าน้าหนัก
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40

2

1

0.60

1

0.80 1.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
2

21
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
2.อาจารย์นิลรัตน์
ปัททุม
3.ชื่อ..........................

1

0.60

ข้อเสนอแนะ
ควรมีแผนการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิชาการทุกคน หรืออย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง เนื่องจาก
มีอาจารย์เพียงท่านเดียวที่มผี ลงานวิชาการและบางรายการเป็นของปี 2564 ไม่สามารถนับคะแนนได้ จะต้อง
นาไปคิดคะแนนในปีถัดไป
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 40

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) ทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ได้
และความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ต่อกระบวนการที่ได้ดาเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรควรเขียน
เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรว่ามีในแต่ละปี เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดและแตกต่าง
จากปีก่อนอย่างไร

22
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3 ระดับ

3 ระดับ

2 คะแนน

ไม่บรรลุ

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณ ฑิ ต ต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิตปริญ ญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
- คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการ
ดาเนินงาน
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
คน
4 จานวนผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
คน
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่าเฉลี่ย
สูตรการคานวณ
N/A
N/A

=

N/A
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ทางสาขาวิชาศิลปกรรม ไม่ขอรับการประเมินในองค์ที่ 2 บัณฑิต เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย -

ค่าเฉลี่ย -

- คะแนน

-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาศิลปกรรม เท่ากับ -% คะแนนที่ได้เท่ ากับ -คะแนน โดยแสดงวิธีการ
คานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
N/A
x 100 = N/A %
N/A
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
N/A
x 5 = N/A คะแนน
100
ข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ

จานวน
-

24
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

-

ข้อเสนอแนะ
ทางสาขาวิชาศิลปกรรม ไม่ขอรับการประเมินในองค์ที่ 2 บัณฑิต เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย -

ค่าเฉลี่ย -

- คะแนน

-
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. การเปิดรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรใช้วิธีการประกาศรับของมหาวิทยาลัย โดยมีการแนะแนว
ผ่าน การทาโครงการร่วมกับชุมชน โรงเรียน และการบอกต่อของศิษย์เก่าและครูศิลปะ แต่เนื่องจากอยู่ในช่วง
การพิจารณาขอเปิดหลักสูตร ทาให้สามารถเปิดรับนักศึกษาทาได้ในรอบที่ 3 ของการเปิดรับสมัคร ซึ่งเป็น
รอบสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษา จึงได้นักศึกษาเพียง 12 คน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเป็นอย่างดี มีการทดสอบความรู้พนื้ ฐานทาง
ศิลปกรรม (Pre–test) ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดสอบผ่านครบ 12 คน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เพื่อให้
หลักสูตรได้นักศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

4 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

26
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. ทางหลักสูตรมีระบบการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการกับนักศึกษาอย่างดี มีการเพิ่มช่อง
ทางการให้คาปรึกษาผ่าน Application Line ให้คาปรึกษา เช่น เรื่องผลการเรียน การลงทะเบียน หรือการหา
รายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น
2. หลักสูตรมีโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษายังไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
นักศึกษาจานวนน้อย จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อย แต่ทางหลักสูตรได้ใช้การทากิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบ
ทุกด้านและเพียงพอ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาในหลักสูตรได้ไปทากิจกรรมข้างนอกหรือในชุมชน เพื่อให้เกิดการฝึกทักษะ
การมีวินัย ความรับผิดชอบของนักศึกษา ทาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
เหตุผลทีใ่ ห้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 100% และไม่พบข้อร้องเรียนของหลักสูตรจากนักศึกษา เนื่องจาก
ทางหลักสูตรมีระบบการติดตามนักศึกษาที่หลากหลายและทั่วถึง ทาให้นักศึกษาสะดวกในการขอคาปรึกษา
กับอาจารย์ทปี่ รึกษาได้ตลอดเวลา และหลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ดาเนินงานหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานหลักสูตรใน
ทุกชั้นปี มาเปรียบเทียบกันเพื่อสรุปถึงผลการประเมินว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด และมีเหตุผลจาก
อะไรยังไม่สามารถทาได้ ทาให้ยงั ไม่เห็นถึงผลการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรที่ครบถ้วนทุกด้าน
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4 ระดับ

4 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

28

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนพบว่ามีนักศึกษาทีไ่ ด้เกรด F จานวนมาก เนื่องจากเป็นนักศึกษา
ที่มาสบทบในรายวิชานี้ นักศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมไม่มีคนตกในรายวิชาดังกล่าว
2. หลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่งในการจัดทาหลักสูตรได้มีการสารวจความต้องการของชุมชน ทาให้สาระ
รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ สามารถมีงานทาได้มากขึ้นและตอบสนองกับความต้องการของชุมชน
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ ๆ แล้ว
แต่ควรมีการอธิบายถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรใหม่ว่าดีกว่าหลักสูตรเดิมอย่างไร
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3 ระดับ

3 ระดับ

4 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณ ฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพ นธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณ ฑิตศึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรมีการพิจารณากระบวนการจัดผู้สอนในแต่รายละวิชาให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผสู้ อน ทา
ให้นักศึกษาได้ความรู้จาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์นนั้ ๆ และผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเป็นการบูรณาการ 1 รายวิชา
กับ 1 ด้าน
ข้อเสนอแนะ
ควรเขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิง่ ขึ้น
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

3 ระดับ

3 ระดับ

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

3 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะ
การทวนสอบควรเชิญอาจารย์ขา้ งนอกมาเป็นกรรมการกลั่นกรองการทวนสอบของสาขาวิชา เพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย และนาผลการทวนสอบมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

บรรลุ

31
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.4

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มีดังนี้
ผลประเมินโดย
กรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

32
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00

วิธีการคานวณ
8
8

x

100 =

100 %

ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
1. หลักสูตรมีผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ผ่านตามเกณฑ์ครบทั้ง 5 ตัวบ่งชี้
2. หลักสูตรมีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 ผ่านและครบถ้วนตามจานวนตัวบ่งชีท้ ี่รับประเมิน
10 ตัวบ่งชี้ (ร้อยละ 100)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ
95-99.99

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
6.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
เนื่องจากได้อาคารใหม่ทาให้ทางสาขาวิชาศิลปกรรมมีห้องปฏิบตั ิการมากขึ้น แต่ยังขาดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้เพียงพอกับความต้องการนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดหาแหล่งทุนเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถรองรับต่อจานวนนักศึกษาที่
จะเข้ามาศึกษาของสาขาวิชาในอนาคต
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

บรรลุ
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ตาราง 1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1-6
เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
ผ่าน
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

ค่าเฉลี่ย -

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 หลักสูตรได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญา
ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

บรรลุ/ไม่บรรลุ

N/A

บรรลุ/ไม่บรรลุ

N/A

ค่าเฉลี่ย
N/A

ร้อยละ
N/A

-

X 100 =

-%

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
ระดับ 4
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม ระดับ 3
และพัฒนานักศึกษา

เฉลี่ยรวม N/A คะแนน

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่
เกิดกับนักศึกษา

เป้า
หมาย
ระดับ 4

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

ระดับ 3

4 คะแนน

เฉลี่ยรวม 3 คะแนน
ไม่บรรลุ

3 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 4.2 รวม 3.98 คะแนน

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ป.ตรี 15%

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

ระดับ 3

1
6

ป.ตรี 45%

2
6

ป.ตรี 15%

2.6
6

X

100 = 16.67

บรรลุ

4.17 คะแนน

ไม่บรรลุ

2.78 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

2 คะแนน

X 100 = 33.33%
X 100 = 43.33%

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
ระดับ 3 3 คะแนน
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
ระดับ 3 3 คะแนน
ระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การ
ระดับ 3 3 คะแนน
ประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ร้อยละ
8
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
95.00ข้อ X 100 = 100%
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
99.99
8 ข้อ

เฉลี่ยรวม 2.99 คะแนน
บรรลุ

4 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน
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เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน ระดับ 3 3 คะแนน
การเรียนรู้

เฉลี่ยรวม 3.75 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เฉลี่ยรวม 3 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

3.27 คะแนน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จานวน Input Process Output
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน

ระดับคุณภาพ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

2

-

-

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

3

-

3.00

3.00

3.00

ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

3

3.98

4.00

2.00

3.33

ดี

4

-

3.00

5.00

3.50

ดี

1

-

3.00

-

3.00

ปานกลาง

13

3.98

3.14

3.33

3.27

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

รวม
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
มาก
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่เกิน 3 ข้อ)
จุดเด่นเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชน เพื่อที่นักศึกษาจบการศึกษา
สามารถหางานได้อย่างครบถ้วน

2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ และ
ความเชี่ยวชาญตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ความต่อเนื่องในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
เป็นการเพิ่มผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์และ
หลักสูตรได้มากขึ้น
2. ควรส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการกู้ยืมทุนการศึกษา
กยศ. และจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษา เช่น
จัดโครงการหารายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษามีรายได้ จะทาให้นักศึกษาคงอยู่ใน
หลักสูตรได้ เพราะนักศึกษาบางคนมีฐานะยากจน
ถ้ารายได้ไม่พออาจทาให้ต้องลาออกจากการเป็น
นักศึกษา
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ภาคผนวก

- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
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- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
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50
- ภาพประกอบ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ระบบออนไลน์ Google Meet
https://meet.google.com/xos-cuom-anw
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