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ค าน า 
 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และในการจัดท ารายงานประจ าปีการ
ประเมินคุณภาพฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2557/ปีงบประมาณ 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกสถาบันและคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ส าหรับรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2557  คือ ระหว่างวนัที่ 1 สิงหาคม 2557                       
ถึง 31 กรกฎาคม 2558 และปีงบประมาณ 2557 คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557    
ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รายงานข้อมูลตามคู่มือการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบทั้งหมด  จ านวน 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ, การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ   

 สาระส าคัขของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และ
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  ปรัชขา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้าง
การบริหาร รายชื่อผู้บริหาร กรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
จ านวนนักศึกษา จ านวนอาจารย์และบุคลากร ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา รายงานข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ตาราง
แสดงผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  คะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
แผน-ผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2557-2561  

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้  จะสามารถ
สะท้อนภาพรวม แสดงถึงสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานสัมฤทธิผลยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของคณะ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจที่
รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตระหนักถึงคุณภาพการด าเนินงานเพ่ือน าพาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน  ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน  
ส านักงานประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบข้อมูลหน่วยงานกลาง  ตัวแทนคุณภาพทุกคณะ/หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพทุกคณะ/หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมส าคัขในการเรียบเรียงข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ท าให้รายงาน
ประจ าปีการประเมินคุณภาพฉบับนี้มีความสมบูรณ์พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน เป็นสถาบัน    



ค 
 

ที่มุ่งสู่การเป็นเลิศในการจัดการศึกษา การท างานสร้างสรรค์และการวิจัยทางด้านศิลปกรรม ในสังคม
พหุวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559  
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รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
 
1. ส่วนน า SAR 
 1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 13 ปี               
(ปีการศึกษา 2545 ถึง ปีการศึกษา 2557) โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ได้รับการอนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2554 และเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 โดยเปิดสอนใน 3 แขนงวิชา และ 4 วิชาโท ซึ่งประกอบด้วย  
  1. วิชาเอก จ านวน 3 แขนงวิชา 
   - แขนงวิชาเอกทัศนศิลป์  
   - แขนงวิชาเอกศิลปะการแสดง1 
   - แขนงวิชาเอกศิลปะประยุกต์  
  2. วิชาโท จ านวน 4 วิชา 
   - แขนงวิชาโททัศนศิลป์  
   - แขนงวิชาโทศิลปะการแสดง  
   - แขนงวิชาโทศิลปะประยุกต์ 
   - แขนงวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ 
       ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัด
ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
       คณะฯ  ได ้ก าหนดนโยบายการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาตามแนวทางของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน  และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้

                                                 
1 ปัจจุบันแขนงวิชาเอกศิลปะการแสดง ได้ย้ายไปจัดการศึกษาที่วิทยาเขตตรังตั้งแต่ปี 2554 และได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
เนื่องจากมีการโอนย้ายนักศึกษาไปสังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง  ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมในระดับภูมิภาค โดยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากรอบการด าเนินงาน  ซึ่งในปีการศึกษา 
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ด าเนินงานประกันคุณภาพจัดอยู่ในกลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  
และคณะได้ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ต่างๆ เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบมีผลการประเมินระดับดี (3.60)  เมื่อพิจารณารวม
กับองค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม  รวม 6 องค์ประกอบมีผลการประเมินระดับดี (3.91)  
และเมื่อพิจารณารวมกับองค์ประกอบตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  รวม 8  องค์ประกอบมีผลการประเมิน
ระดับพอใช้ (3.23)   
    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 :  การผลิตบัณฑิต  มีจ านวน 6 ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินในภาพรวม  คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.36  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง   เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินใน
ระดับดีมาก ได้แก่ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 5.00  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับ ต้องปรับปรุง ได้แก่ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.84 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
0.78 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.56 และมีตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คือ  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า    

   
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย   มีจ านวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้   มีผลการประเมินในภาพรวม  คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้แก่  ระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย   มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ส่วนตัวบ่งชี้ด้านเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพอใช้     

 
 องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ   มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้   มีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 5.00  อยู่ในระดับดีมาก ในตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการแก่สังคม   
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  องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  5.00 อยู่ในระดับดีมาก ในระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 
  องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ  มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ  5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 

 องค์ประกอบที่ 6 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม  มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ผล
การประเมินตนเองในภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  4.74 อยู่ในระดับดีมาก    เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ 
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (มหาวิทยาลัยวิจัย) ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน)  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  5.00 เท่ากัน  ส่วนตัวบ่งชี้ ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์(ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับดี  

 
องค์ประกอบท่ี 7 : องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของนักศึกษาที่

สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า  มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ  2.38  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

  
องค์ประกอบที่ 8 : องค์ประกอบตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  มีจ านวน 7 ตัวบ่งชี้  แต่ไม่

ประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 8.3 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา และ 8.4 สัดส่วนจ านวน
หลักสูตรนานาชาติ  ซ่ึงผลการประเมินตนเองในภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับดี   
 
 1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540  ภายใต้ชื่อ “โครงการ
จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 240 (7/2543) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ได้พิจารณาเรื่อง
โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ เป็น 
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โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเห็นชอบให้น าเสนอทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี ตามข้ันตอนต่อไป  

ส าหรับการจัดตั้งหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในก ากับที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งได้ด าเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 
จ านวน 2 สาขาวิชา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดรับนักศึกษาเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาศิลปะประยุกต์   
        จากการด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลา 12 ปี (ปีการศึกษา 2545 
ถึง ปีการศึกษา 2556) ซึ่งในปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปบัณฑิต 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ 1) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (เรียน ณ วิทยาเขตตรัง) และ 3) สาขาวิชา
ศิลปะประยุกต์   ต่อมา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากเดิมที่เป็นหลักสูตร   
“ศิลปบัณฑิต” มาเป็นหลักสูตร “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” เพ่ือให้หลักสูตรของคณะครอบคลุมการ
ศึกษาศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม ทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์และทางด้านประยุกต์ศิลป์ตามเจตนารมณ์การจัดตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกไปพร้อมกัน และเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ทั้งหมด โดยเปิด
สอนใน 3 แขนงวิชาเอก และ 4 แขนงวิชาโท ซึ่งประกอบด้วย  
  1. วิชาเอก จ านวน 3 แขนงวิชา 
   - แขนงวิชาเอกทัศนศิลป์  
   - แขนงวิชาเอกศิลปะการแสดง 
   - แขนงวิชาเอกศิลปะประยุกต์  
  2. วิชาโท จ านวน 4 แขนงวิชา 
   - แขนงวิชาโททัศนศิลป์  
   - แขนงวิชาโทศิลปะการแสดง  
   - แขนงวิชาโทศิลปะประยุกต์ 
   - แขนงวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ 

 

 ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามภารกิจทางด้านการเตรียมความพร้อมใน
การผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 11 รุ่น คือ  
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 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546  บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2547  บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
     บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2548  บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี) 

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2549  บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2550  บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2551  บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์  ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

รุ่นที่ 7  ปีการศึกษา 2552 บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์  ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

รุ่นที่ 8  ปีการศึกษา 2553 บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์  ( 4 ปี) 
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 

     บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
รุ่นที่ 9  ปีการศึกษา 2554 บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์  ( 4 ปี) 

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 
     บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 รุ่นที่ 10  ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์  ( 4 ปี) 

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 
 รุ่นที่ 11  ปีการศึกษา 2556 บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์  ( 4 ปี) 

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี) 



 

6 
 

  
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  รวมถึงการประเมินคุณภาพภายใน  โดย
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่จ ากัด  เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดตั้ง
ขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย  ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  อย่างไรก็ตามคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการด าเนินงานภายใต้ขอบเขตต่างๆ  โดยค านึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายหลักและในการประเมินคุณภาพแต่ละครั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  เน้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง  ภายใต้การ
แข่งขันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ  ออกสู่สังคม ชุมชนและเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา/ปณิธาน 
 “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ
เกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์” 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  “Our Soul is for the Benefit of Mankind” 

 
วิสัยทัศน์ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่ “เป็นสถาบันที่มุ่งสู่การเป็นเลิศในการจัดการศึกษา การท างาน
สร้างสรรค์และการวิจัยทางด้านศิลปกรรม ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ภายในปี 2559” โดยยึดปณิธาน “ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลักการปฏิบัติภารกิจ 
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พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล  
2. เป็นผู้น าทางวิชาการในศาสตร์ศิลปกรรมที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ ที่มีมาตรฐาน

ในระดับชาติและสากลเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต  
 
ความเป็นเลิศ 
 1. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม (Research Quality) 
 2. การจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม (Learning Quality) 
 
 ค่านิยม 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันคณะได้ใช้ค่านิยม PSU 
ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยในการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน โดยที่ P คือ 
professional การท างานอย่างมืออาชีพ S คือ Social Responsibility การท างานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
และ U คือ Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สมรรถนะหลัก 
 1) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) อาจารย์มีศักยภาพในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ 
 3) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบในหน้าที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพ่ือความเป็นเลิศในศาสตร์
ศิลปกรรม  ให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเป็นคนดีของชาติ มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการแก้ปัญหาและมีจิตส านึกช่วยเหลือสังคม  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานในทุกภาคส่วน  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ ด ารง
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมบน
พื้นฐานความเปน็ไทย  มีทักษะ
ชีวิต  มีจิตส านึกสาธารณะและ
สมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่
ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 4 ข้อ 

2. คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 5 ข้อ 

3. การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

4.การรับนักศึกษา ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 3 ข้อ 

5.การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 3 ข้อ 

6.ผลที่เกิดกับนักศึกษา ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 2 ข้อ 

7.การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 2 ข้อ 

8.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 5.88 

9.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ร้อยละ 20 
10.ผลที่เกิดกับอาจารย ์ ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 

จ านวน 1 ข้อ 
11.สาระของรายวิชาในหลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 

จ านวน 1 ข้อ 
12.การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 1 ข้อ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ ด ารง
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมบน
พื้นฐานความเปน็ไทย  มีทักษะ
ชวีิต  มีจิตส านึกสาธารณะและ
สมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่
ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน 

13.การประเมินผู้เรียน ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 1 ข้อ 

14.ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 90 

15. ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
มีผลการประเมินระดับด ี

16. อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
ร้อยละ 6.25 

17. อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
ร้อยละ 18.75 

18. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ.  

19. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 3 ข้อ 

20. กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. 
จ านวน 3 ข้อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความเข้มแข็งในการผลิตงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์
ในศาสตร์ศิลปกรรมสู่ความเป็นผู้น าทางดา้นศลิปกรรมในระดับอาเซียน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ให้มีความเข้มแข็งในการผลิต
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ใน
ศาสตร์ศิลปกรรม  

1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์ 

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. จ านวน 6 ข้อ 

2. เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

จ านวนเงิน 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 20 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. พัฒนาบุคลากรของ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะฯ สู่ความเปน็เลิศ 

1.ผลการประเมินการปฏบิัติราชการ 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารบัการ
พัฒนาตนเองไม่ต่ ากว่า 2 ครั้งตอ่ปี 

 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ศาสตร์ศิลปกรรม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่
พึ่งแก่สังคมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ศิลปกรรมสู่การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
อย่างหลากหลายและทั่วถึง 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
สังคมและชุมชนภาคใต ้ 

การบริการวิชาการแก่สังคม ด าเนินการตามเกณฑ์ สกอ. จ านวน 4 
ข้อ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 5. ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมของท้องถิ่นและชาติ  เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. เพื่อบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
โดยการอนุรักษ์ และเผยแพร ่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน และ
ประชาคมอาเซียน 

 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. จ านวน 3 
ข้อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 6. การบริหารและจัดการของคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคลอ้งกับการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. เพื่อการด าเนินยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการองค์กร การเงิน 
และสินทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สอดคล้องกับการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  

1. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ ์ ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. จ านวน 4 ข้อ 

2. ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์สกอ. จ านวน 5 ข้อ 
  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 7. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งมั่นคงและยัง่ยืน 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์สู่การเปน็องค์กร
แห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยนื  

1. การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบนั
เรียนรู้  

มีกิจกรรม/โครงการที่สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้จ านวน 1 โครงการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่: 8. สร้างความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ระดบัที่ต้องการให้บรรล)ุ 
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา สู่
บุคลากรทุกคน เพื่อเป็น
สถาบนัการศึกษาที่มีมาตรฐานใน
ระดับชาติและสากล  

1. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

2. ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตน้สังกัด  

มีผลการประเมินระดับด ี
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 1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

กพร. สมศ. สกอ. ตรวจสอบภายใน ควบคมุภายใน 

คณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

คณบดี 

คณะกรรมการประจ า
คณะศิลปกรรมศาสตร ์

รองคณบดี (อาจารยส์ุดารตัน์ สุกาพฒัน์) รองคณบดี (อาจารยศิ์ริชยั พุม่มาก) 

แขนงวชิาทศันศลิป์ 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

งานนโยบายและแผน 

หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ 

แขนงวชิา
ศลิปะการแสดง 

แขนงวชิา
ศลิปะประยุกต ์

งานประกนัคณุภาพ 

งานการเงินและบญัชี 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

งานพสัด ุ

งานอาคารและสถานท่ี 

งานวิชาการ 

งานวิเทศสมัพนัธ ์

งานกิจการนักศึกษา 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานวิจยัและงานสร้งางรรค ์

งานบริการวิชาการ 

งานท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

งานโสตทศันูปกรณ์ 

งานสารสนเทศ 

งานสารบรรณ 
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 1.5 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
 รายช่ือผู้บริหาร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2 นายศิริชัย  พุ่มมาก รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3 นางสาวสุดารัตน์  สุกาพัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2 นายศิริชัย  พุ่มมาก รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3 นางสาวสุดารัตน์  สุกาพัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4 นายอภิรักษ์  โพธิทัพพะ กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะประยุกต)์ 
5 นางสาวธิดารัตน์  นาคบุตร กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์) 
6 นางสาวอัญชนา  นังคลา เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7 นางสาวสุกัญญา  มุกดามนต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มีแขนงวิชา  ดังนี ้

       - แขนงวิชาทัศนศิลป์ 
       - แขนงวิชาศิลปะการแสดง 
       - แขนงวิชาศิลปะประยุกต์ 
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1.7 จ านวนนักศึกษา (ปีการศึกษา 2557 ) 
 

สาขาวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 
รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55 รหัส 54 รหัส 53 

ทัศนศิลป์ 17 18 14 16 1 
ศิลปะประยุกต์ 19 12 20 - - 
รวมจ านวนนักศึกษา 36 30 34 16 1 

 
 
1.8 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ที่ สาขาวชิา/ฝ่าย 

ข้าราชการ (คน) พนักงานมหาวิทยาลัย (คน) 
พนักงาน
ราชการ 

รวม 

ป.ตร ี ป.โท 
ป.เอก**

(เทียบเทา่) 
ป.ตร ี ป.โท 

ป.เอก** 
(เทียบเทา่) 

อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 
ป.ตร ี (คน) 

1 สาขาวิชาทัศนศิลป์  - - -  - 6 - - - 6 

2 สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

- - 1 - 1 - - - 2 

3 สาขาวิชา
ศิลปะประยุกต ์

- 1 - - 7 - - - 8 

4 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ - - - 3 2 - - 1 6 

5 ฝ่ายบริหารทัว่ไป - - - 3 2 - - - 5 

6 คนงาน(เงินรายได้
คณะฯ) (วุฒิการศึกษา มัธยม 3) 

- 
1 

รวม 0 1 1 6 18 0 0 1 28 
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1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
คณะฯ มีงบประมาณมาจากงบประมาณรายได้  และงบประมาณแผ่นดิน  โดยงบประมาณเงิน 

รายได้ในปีงบประมาณ 2557 มีรายรับทั้งหมด  1,179,900 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
เป็นเงิน  4,497,000 บาท 
 คณะฯ ใช้อาคาร 18  ส าหรับการเรียนการสอน  การบริหาร การปฏิบัติการ  และอ่ืนๆ ได้แก่ 
  1. ห้องสมุด เพ่ือสืบค้นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  2. ห้องสารสนเทศส าหรับคณาจารย์เพ่ือค้นคว้าข้อมูลการท างานวิจัยและการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปกรรม 

3. ห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

4. ลาแมอาร์ต แกลลอรี่  เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม 

5. หอประชุม  ขนาด 200 ที่นั่ง   

 
1.10 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีเอกลักษณ์ที่เด่นในด้านศาสตร์ศิลปกรรม  โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ภายใต้การบริหารสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมที่เน้นการอนุรักษ์   สืบสาน และ
สร้างสรรคท์ี่มีมาตรฐาน 
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1.11 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 คณะฯ มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านมาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาและมีการติดตามความคืบหน้าทุกครั้งผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งผลการด าเนินงานตลอดปีที่ผ่านมามีดังนี้ 

 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 
และจุดที่ต้องพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ผลการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะควรสนับสนุน
การน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อสร้างสรรค์สื่อ
นวัตกรรม โดยการ
เตรียมความพร้อมทั้ง
ด้ า น บุ ค ล า กร แ ล ะ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

คณะฯ ได้จดัอบรมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระบบ Mac ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมยั
และใช้ในงานออกแบบศิลปะกันอย่าง
แพร่หลาย และยังเปดิโอกาสให้
อาจารย์พัฒนาสื่อสารสอน โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในรุ่นดังกล่าวใน
การเตรียมการเรียนการสอนเพื่อ
ถ่ายทอดไปสู่นักศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากรมีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มมากข้ึน ทั้งเพื่อการเรยีนการ
สอนและงานบริหารและการ
จัดการ และสามารถน าความรู้
ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชนต์่อ
กระบวนการพัฒนาการเรยีน
การสอนรวมถึงการใช้งานในเชิง
ระบบบรหิารได้เป็นอย่างด ี

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. คณะควรก าหนด
กลไกการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันและน าเสนอ
ผลงานในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติที่ชัดเจน  
ทั้งในด้านงบประมาณ
สนบัสนุนการ
สร้างสรรค์และการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

คณะฯ ได้พิจารณา สนับสนุนการเข้า
ร่วมประกวดการแข่งขันทักษะ
ทางด้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งการออกแบบ 
ทัศนศิลป์และดนตรี ซึ่งในกิจกรรม
ดังกล่าวส่วนหน่ึงไม่สามารถท่ีจะทราบ
ก าหนดการล่วงหน้าได้ แต่คณะก็ได้
วางระบบรองรับในการสนับสนุน
กิจกรรมดังกล่าวผา่นระบบงานของ
ฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ เพื่อเสนอตอ่
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาให้การ
สนับสนุน  นอกจากน้ี ยังมีการ
ประชาสมัพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันและ

นักศึกษาของคณะได้เข้าร่วม
ประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เต็มศักยภาพและสามารถคว้า
รางวัลต่างๆ ได้หลายรางวัล ท้ัง
ในสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์และ
ศิลปะประยุกต์ รวมถึงสาขาวิชา
โทดนตรีวิจักร โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ให้ความร่วมมือในการ
ผลักดันและส่งเสริมในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเต็มที ่

งานวิชาการ 
งานกิจการนักศึกษา 
สาขาวิชาต่าง ๆ  
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น าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

3. คณะควรจดั
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก
โดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  เช่น 
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง เป็นต้น  
โดยเฉพาะในเรื่องของ
จุดเด่นหลักสตูร  
ผลงาน  และการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต  

- คณะฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการ
ประชาสมัพันธ์และสื่อสารข่าวสารของ
คณะจากการตั้งรบัมาเป็นเชิงรุกมาก
ขึ้น โดยใช้กลไกท้ังในระดับคณะ 
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยในการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมความ
เคลื่อนไหวของคณะ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่โดดเด่นในช่องทางต่าง ๆ 
ทั้งวารสาร เว็บไซต์ คลื่นวิทยุ 
กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
มั่นใจและความเช่ือมั่นให้กับนักศกึษา
และผูป้กครองตลอดจนสังคมภายนอก
ได้รูจ้ักคณะมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะตอ่ไป 

คณะฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็น
ที่รู้จักมากขึน้ พร้อมท้ังไดร้ับการ
ประสานงานและความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางด้านศิลปะจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในการศึกษาต่อในคณะเป็น
อย่างมาก 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
งานกิจการนักศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสตูรที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนท่ีได้ =  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง 1.84 

ตัวหาร 1 

ผลลัพธ์ 1.84 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

2.43 1.84 1.84 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2558     
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมผลการด าเนินงานเท่ากับ 1.84 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค านวณ
เป็นคะแนนการประเมินตนเองได้เท่ากับ 1.84 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

ศปศ.1.1-01 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ        
คณะศลิปกรรมศาสตร ์

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : การด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์เพียง 1 หลักสตูร ดังนั้น 
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตรจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะในพร้อมกัน ซึ่งจะท าให้เห็นถึงความทับซ้อนของ
หลักสตูรและคณะและอาจท าให้เข้าใจได้ว่า บทบาทเกี่ยวกับหลักสตูรเป็นหน้าที่ของคณะมากกว่าหนา้ที่ของหลักสูตรท าให้การประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งต้องใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อกับหลักสูตรโดยตรง อาจจะไมส่อดคล้องกับระบบการบริหารแบบรวมศูนย์เช่นน้ี 
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ข้ึนไป 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
    

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง 1 

ตัวหาร 16 

ผลลัพธ์ 6.25 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6.25 6.25 0.78 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตรม์ีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 16 คน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.75 และคณุวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรตัน์  ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 6.25 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค านวณเป็นการประเมินตนเองได้เท่ากับ 0.78 คะแนน ทั้งนี้ มี
อาจารย์ก าลังศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกอีกจ านวน 3 ท่าน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยส าเร็จการศึกษาในปี 2559 เป็นต้นไป 

รายการหลักฐาน 

ศปศ.1.2-01 ช่ือและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าคณะศลิปกรรมศาสตร ์

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง 3 

ตัวหาร 16 

ผลลัพธ์ 18.75 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
  บรรลุเปา้หมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

18.75 18.75 1.56 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตรม์ีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 16 คน มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดลุเลาะ  เจะ๊สอเหาะ และผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์  เปียร์กลิ่น  ซึ่งรวมผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นจ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.75   
เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค านวณเป็นการประเมินตนเองได้เท่ากับ 1.56 คะแนน ทั้งนี้ มีอาจารย์ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ท่าน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เตรียมที่จะยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อีกจ านวน 1 ท่าน 

รายการหลักฐาน  ศปศ.1.2-01 ช่ือและคณุวุฒิอาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร ์

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหวา่งจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า กับเกณฑ์มาตรฐานและน ามา
เทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่า หรือต่ ากว่าท่ีก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทยีบ
บัญญัตไิตรยางศ์ดังนี ้

- ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็น 5 คะแนน 
- ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 20 ก าหนดเป็น 0 คะแนน 
- ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 

20 ให้น ามาเทียบบัญญตัิไตรยางศต์ามสตูรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
    

ผลการค านวณ  

ผลลัพธ์ -9819.16 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

1 -9819.16 0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

      คณะศลิปกรรมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาเทียบเท่าเตม็เวลา เทา่กับ 359.47 และมีอาจารย์ประจ า จ านวน  16  คน  ค่าความ
แตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ -9819.16 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค านวณ
เป็นการประเมินตนเองได้เท่ากับ 0 คะแนน  

รายการหลักฐาน 

ศปศ.1.4-01 ระบบค านวณนักศึกษาเทียบเท่าเตม็เวลา (FTES) (http://intranet.pn.psu.ac.th/ftes/index.php) 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
 



24 

 

 
องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 
 1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจดั
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ก ากับ ติดตาม และมีกลุ่มสโมสรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนและจัดกิจกรรม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเพื่อสร้างความรัก 
สามัคคี เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเรียน การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัวและสร้างทัศนคติที่ดีในการ
เรียนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน โดยมีรูปแบบหรือใช้กิจกรรมการบรรยายสิ่งที่ควรรู้จากฝ่ายวิชาการ  มี
การแนะน าหลักสูตร การแลกเปลี่ยน สอบถามปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษา 

ศปศ.1.5-01 สรุปการประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาพบสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
ศปศ.1.5 -02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ศปศ.1.5-03 ปฏิทินกิจกรรม/โครงการงาน
กิจการและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ มีการแนะ
แนวเรื่องการเรยีนการสอน สิ่งท่ีนกัศึกษาจ าเป็นต้องทราบ มีการแนะน าให้รู้จัก
ผู้บริหาร  คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรกึษา และบุคลากรทุกฝ่าย แนะน าระบบการ
ปฏิบัติงานหรือการติดต่อประสานงานภายในคณะ  พร้อมท้ังมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกน่ักศึกษา โดย
ผ่านกระบวนการปฐมนเิทศส าหรบันักศึกษาใหม่และแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของ
สาขาวิชาต่างๆ ในกรณีที่มีข่าวสารหรือการให้บริการต่าง ๆ เพิ่มเตมิ รวมถึงการใช้
สื่อออนไลน์ เช่น facebook ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวด
วงศิลปะ การรบัสมคัรงานให้กับศษิย์เก่าและศิษยป์ัจจุบันไปพร้อมกนัอีกด้วย 

ศปศ.1.5-04 เว็ปไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
ศปศ.1.5-05 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
 

3. จัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเรจ็การศกึษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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คณะศลิปกรรมศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมสู่การท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตหลังส าเรจ็การศึกษา  โดยการร่วมแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การท างาน การศึกษาต่อของรุ่นพี่ คณาจารย์ พร้อมใหแ้นวความคิดใน
การด าเนินชีวิตเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในงานปัจฉิมนิเทศ 
หรือการเชิญศิษย์เก่ามาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ หรือจดัแสดงงานร่วมกัน
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใหน้ักศึกษารุ่นน้องได้เกดิความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อการออกเป็นศลิปินที่ดีต่อไป 

ศปศ.1.5-06 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมลู เพื่อส่งใหผ้ลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ได้น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อทราบและร่วมกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการใหเ้ปน็ไปตามความคาดหวังของนักศึกษา โดยได้
มอบหมายใหร้องคณบดีทีร่ับผดิชอบด้านกิจการนักศึกษาน าไปขับเคลื่อนผ่าน
โครงสร้างการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาและงานวิชาการ รวมถึงผสาน
ความร่วมมือจากสาขาวิชาตา่ง ๆ ในการน าข้อมูลจากผลการประเมนิดังกล่าวไป
พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการแกน่ักศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละ
สาขาวิชาต่อไป 

ศปศ.1.5-08 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

การจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์  จะมีการ
ประชาสมัพันธ์หลากหลายช่องทาง  รวมทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์  ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ศิษย์เก่าจะไดร้ับข่าวสารจากช่องทางดังกล่าว  และมีความสนใจที่จะเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมอยู่เสมอ  โครงการ/กิจกรรมที่จดัขึ้นนั้นยังมีส่วนช่วยส่งเสรมิให้
ศิษย์เก่าได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  โดยผ่านช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัยต่อไป 

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 6 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ผลลัพธ์  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจดั
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และมี

กลุ่มสโมสรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนและจัดกิจกรรม  
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม ภายใต้การก ากับดูแลของกองกิจการนักศึกษา
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ และยังมีแผนการใช้งบประมาณด้วยการ
พิจารณาร่วมกันระหว่างกองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของคณะเพื่อให้
การด าเนินงานในแผนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ตามทิศทางที่ได้วางไว้ และมี
งบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม 

 
 

ศปศ.1.5-01 สรุปการประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาพบสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
ศปศ.1.5 -02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ศปศ.1.5-03 ปฏิทินกิจกรรม/โครงการงาน
กิจการและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
ข้อมูลบุคคลจากกองกิจการนักศึกษา 

 2. ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมทีส่ง่เสริมคณุลักษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ความรู ้

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วน 
ทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย  

1)คุณธรรม จริยธรรม  
2)ความรู้  
3)ทักษะทางปัญญา  

ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
ศปศ.1.5-01 สรุปการประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาพบสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
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4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ   
โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเพื่อสร้างความรัก สามัคคี เป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัวและสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในรายงานผลโครงการ/กิจกรรมและ 
มคอ.ในรายวิชาต่าง ๆ   

ศปศ.1.5-.....  มคอ.3, มคอ.5, มคอ.7 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศกึษา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

กองกิจการนักศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาในภาพรวมของ
ทั้งวิทยาเขต ได้จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์  นอกจากนี้ในส่วนของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ยังก าหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมภายใต้รูปแบบ PDCA ตาม
กระบวนการประกันคุณภาพ  ซึ่งมีการให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใน
โครงการต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรืออาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน 

ศปศ.1.6-02 โครงการบนเส้นทางแห่งความ
ร่วมมือ 
ศปศ.1.6-03 โครงการสัมมนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มกีารประเมินผลความ ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ คณะศิลปกรรมศาสตร์มี

การประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 5. ประเมินความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลังจากสิ้นปีการศึกษา งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์จะต้องน ารายงานประเมินความส าเรจ็ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
บทสรุปโครงการที่รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะ/องค์การบริหาร
องค์การนักศึกษา เพื่อรายงานไปยังกองกิจการนักศึกษาถึงกระบวนการด าเนินงาน
ตามแผนในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่งการประเมินผลความส าเร็จจะรวบรวม
โดยงานกิจการนักศึกษาของคณะร่วมกับสโมสรนักศึกษา รวมถึงรองคณบดีที่ดูแล
ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อรับทราบ 

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลังจากที่มีการน าผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อส่งต่อให้กับรองคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา จะ

- 
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มีการน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ภาพรวมของการท ากิจกรรมนักศึกษาของแต่ละ
โครงการและในภาพรวมของวิทยาเขต เพื่อน ามาพิจารณาในการอนุมัติโครงการและ
การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรนักศึกษาต่างๆ ในการท ากิจกรรมนักศึกษาใน
ครั้งต่อไป โดยกระบวนการดังกล่าวองค์การบริหารองค์การนักศึกษาจะเป็นผู้บริหาร
จัดการในการอนุมัติโครงการและงบประมาณให้เกิดความเหมาะสมกับผลการ
ประเมินดังกล่าวต่อไป และสโมสรนักศึกษาจะน าประเด็นส าคัญดังกล่าวเข้าสู่การ
หารือในสโมสรนักศึกษาเพื่อรับทราบแนวทางให้เหมาะสมกับทิศทางขององค์การ
บริหารองค์การนักศึกษาต่อไป ด้วยวิธีการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาชุดเก่าและชุดใหม่ภายใต้การดูแลของรองคณบดีที่รับผิดชอบด้านงาน
กิจการนักศึกษา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 6  ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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การวิเคราะห ์SWOT ตามองค์ประกอบที่1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะฯ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดทักษะทางด้านศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ให้นักศึกษา

และคณาจารย์อย่างเต็มที่ 
- คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษา 
- คณาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่ไม่ห่างจากนักศึกษามาก ท าให้เกิดความใกล้ชิด ความสนิทสนม ท าให้นักศึกษา

สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ง่าย 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรรีบด าเนินการแก้ไขและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยเร็ว 
- ควรเร่งผลักดันให้อาจารย์ที่มีอายุราชการครบตามเกณฑ์เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว 
- ควรกระตุ้นให้อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้เร่งด าเนินการให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

เหมาะสมโดยเร็ว 
- ควรปรับสัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ.ในอัตราส่วน 1 : 

8 หรือให้ใกล้เคียงมากขึ้นกว่าเดิม 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 2 การวิจัย 
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ผลลัพธ์  
ผลการประเมินตนเอง 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการรวบรวมผลงานทางวิชาการและ
งานสร้างสรรคเ์พื่อให้สามารถสืบค้นและแสดงถึงประเด็นทาง
วิชาการทีอ่าจารยไ์ด้ด าเนินการไปแล้ว ตลอดจนการใช้ระบบ
สารสนเทศด้านงานวิจยัที่พัฒนาโดยส านักวิจยัและพัฒนาซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยัเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พิจารณาขอทุนและรับทราบความเคลื่อนไหว นโยบายและทิศทางที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ เพื่อให้อาจารยส์ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการขอรับทุนและท างานวิจัย/งานสร้างสรรคต์่อไป  

ศปศ.2.1-01 เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร ์
เว็บไซตส์ านักวิจัยและพัฒนา 

 2. สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตัิงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจยัหรอืการผลติงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มศีาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารยร์ับเชิญ (visiting professor) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนางานต่างๆ ท้ังในด้าน
การเรยีนการสอนและการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชน  โดย
จัดให้มีระบบการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ โดย
มีการจัดตั้งผู้รบัผิดชอบในการก ากบัดูแลและสนบัสนุนการวิจัยของ
คณะฯ ได้แก่ ฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ  มีการจัดสรรงบประมาณมา
เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริม
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนและ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

อีกทั้งคณะฯ ยังมีห้องรวบรวมข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลใน
การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติและ
ศิลปินช้ันเยี่ยม  สร้างแรงบันดาลใจในการสรา้งสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมระดับชาติและนานาชาติ,  ห้องสารสนเทศส าหรับ
คณาจารย์เพื่อค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการท าวิจัยและการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปกรรม  รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่เพ่ืออ านวยความ
สะดวกส าหรบัการสร้างสรรคผ์ลงานของคณาจารย์  มีการ
ประชาสมัพันธ์แหล่งทุนวิจัย/สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  มีหอประชุม
ขนาด 200 ที่น่ัง  เพื่อรองรับการน าเสนอผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์  
และมลีาแมอาร์ต แกลลอรี่  เพื่อเผยแพรผ่ลงานศลิปกรรม 

ตลอดจน มหี้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เนต็ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษาในการสรา้งสรรค์ผลงาน
หรือสืบค้นข้อมลูและใช้ในการจัดการเรยีนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางต่าง ๆ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น 
ประตมิากรรม การออกแบบ เซรามิค ศิลปะการแสดงและดนตรี 
เป็นต้น 

ในส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัย มีการตดิตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่ส าคัญทั่วท้ังคณะอีกด้วย 

ส าหรับการจัดกจิกรรมและโครงการส่งเสริมงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์นั้น ทางคณะฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสรมิ
การเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กิจกรรม ม.อ.วิชาการ 
การประชุมเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม workshop 
สร้างสรรค์งานศลิปะของศิลปินไทย และต่างประเทศ นอกจากน้ี ยัง
มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ประเทศ

ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์
- ศูนย์ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา 
- ห้องนวล-กมล  ทัศนาญชลี   
- ห้องสารสนเทศ 
- พื้นที่ปฏบิัติการงานสรา้งสรรค์ 
- เว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ 
- หอประชุม 
- ลาแมอาร์ต แกลลอร่ี   
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จีนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะด้วยเช่นกัน 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยมกีองทุนวิจัย/งานสร้างสรรคค์ณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้อาจารยแ์ละบุคลากร ยื่นเสนอขอทุน 
รวมถึงสนับสนุนใหค้ณาจารย์และบุคลากรหาแหล่งทุนจากภายนอก 
ทั้งทีเ่ป็นจ านวนเงินและการสนับสนุนในมิติอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์อีกด้วย 

ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
การศึกษา 2557 
ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรคค์ณะศิลปกรรมศาสตร์  

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ ไดส้นับสนนุงบประมาณให้บุคลากร 

เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมน าเสนองานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการ และจดัสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัย/งาน
สร้างสรรคค์ณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท าวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปราชการ
เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและการเสนองานวิจัยต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและความถนัดของคณาจารย์แตล่ะคน 

ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
การศึกษา 2557 
ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรคค์ณะศิลปกรรมศาสตร์  

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคด์ีเดน่ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์มีแผนการพัฒนาส่งเสรมิด้าน

งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ โดยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของภาระ
งานอาจารย์และบุคลากร  รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหม้ีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเข้าสู่เวทีในระดับต่าง ๆ และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
การขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ซึ่งได้
มีการจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์และ
งบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองจ านวน 15,000 บาท/คน/ปี  
ทั้งนี้ คณะฯ มีการสรา้งขวัญ ก าลงัใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจยั

ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
การศึกษา 2557 
ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรคค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
ศปศ2.1-05 รายงาน TOR 
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ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคด์ีเด่น โดยการเสนอช่ือผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบ
รางวัลตามความเหมาะสมต่อไป  นอกจากน้ี คณะฯ ยัง
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารที่เกีย่วข้องกับความส าเร็จในการท างาน
สร้างสรรค์และวิจยัของคณาจารยไ์ปยังสื่อต่าง ๆ ทั้งระดับคณะ 
วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ สรา้งชวัญ
และก าลังใจให้กับคณาจารย์อีกด้วย 
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ ด าเนินการตามระบบและกลไกการ

คุ้มครองสิทธ์ิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ของ
มหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลยัมีศูนย์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ม.อ. และคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
MOU ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์และ
ข้อตกลง ร่วมกับ สกว.ในการดูแลและจัดการดา้นทรัพย์สินทาง
ปัญญา  นอกจากน้ี ผลงานทางด้านงานสร้างสรรค์ที่เกีย่วข้องกับงาน
ศิลปกรรมจะมีลิขสิทธ์ิด้วยตัวผลงานเองโดยอัตโนมัตติาม
พระราชบัญญัติที่เกีย่วข้องอีกด้วย 

ศปศ.2.1-06 ประกาศ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เรือง อัตราการ
จัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ ์
เว็บไซตส์ านักวิจัยและพัฒนา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

6 6 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2   จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
2.เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่  ค1 และ ง    จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  

หมายเหตุ 
 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวต้ัง 180,000 

ตัวหาร 14 

ผลลัพธ ์ 12,857.14 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

25,000 12,857.14 บาท 2.57คะแนน 
บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : งบประมาณส่วนหน่ึงเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นจ านวนทุน แต่เปน็ค่าเดินทางและค่าที่พักในการ
เก็บข้อมูลวิจัยโดยเทียบเคียงเป็นจ านวนเงินแล้วน ามารวมกับงบประมาณเงินทุนส่วนอื่นๆ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตรไ์ดร้ับเงินสนับสนุนงานวจิัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก จ านวน 180,000 
บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
1. งบประมาณภายนอก จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 120,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.1 ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบการด ารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญีปุ่่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่
เกาะโอกินาวา” วารสาร JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2557 โดย ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน ์งบประมาณที่ไดร้ับการสนับสนุน 
60,000 บาท หน่วยงาน บริษัท สยามออร์ชาร์ต กรุ๊ป 

1.2 ชื่อผลงาน “บทบาทและหนา้ที่ของดนตรีในเทศกาล อะซะกสุะคันนง” วารสาร JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.
2558 โดย ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน์ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 60,000 บาท หน่วยงาน บริษัท สยามออร์ชารต์ กรุ๊ป 
2. งบประมาณภายใน จ านวน 2 เร่ือง เป็นเงิน  60,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. อาจารย์ศริิชัย  พุ่มมาก ช่ืองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ สุนทรียะในความคิด งบประมาณทีไ่ดร้ับการสนับสนุน 30,000 บาท 
2. อาจารย์นุรตันา  หะแว  ช่ืองานวิจัย/งานสร้างสรรค ์จินตภาพจากจิตใต้ส านึก งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 30,000 บาท 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกและภายในเท่ากับ 180,000 บาท 
โดยมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 14 คน คิดเป็นอัตราส่วน 12,857.14 บาท : คน เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินได้เท่ากับ 2.57 
คะแนน  

รายการหลักฐาน 

ศปศ.2.2-01 สรุปรายการทุนวิจยัที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557  
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

1.เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

2.เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง 20.6 

ตัวหาร 14 

ผลลัพธ์ 5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 152.86 5 คะแนน 
บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

ที ่ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
1 ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน.์ “อิทธิพลของศาสนาและความเชื่อทีส่่งผลต่อพัฒนาการของดนตรีในวิถี

มลายู”, 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557,  บทความการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเปลีย่นแปลงทาง
วัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล”. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  

0.20 

2 ศิริชัย  พุ่มมาก. มอบผลงานสร้างสรรค์ให้แก่หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่, 10 กรกฎาคม 2557   
ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี ่

0.20 
 

3 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ในการจัดท า ส.ค.ส. ประจ าปีพุทธศักราช 2557,        
31 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

0.20 
 

4 ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน.์ 2557. งานสร้างสรรค์ (ประเภทดนตรี) ช่ือผลงาน “เพลงมาร์ชโรงพยาบาล
ปัตตานี”, โรงพยาบาลปตัตาน ี

0.40 

5 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการ “ครูศิลปะมัธยมศกึษา”, 6 ธันวาคม 2556 –   
3 มกราคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.40 
 

6 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพ่ือการตกแต่งผนังภายในอาคาร Project : Art for 
PSU.Pride ติดต้ังท่ีส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ,  
4 มีนาคม 2557 ณ ส านักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตปัตตาน ี

0.40 
 

7 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการศิลปกรรมสาขาวิชาศิลปะประยุกต,์ 2-30 เมษายน 
2557ณ ลาแมร์อารต์ แกเลอรี่ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปตัตานี 

0.40 

8 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Clay Ative RAKU” , 1-30 สิงหาคม 2557          
ณ ลาแมร์อารต์ แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปตัตานี 

 
0.40 

9 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Memory at Lanta” , 1-30 สิงหาคม 2557        
ณ ลาแมร์อารต์ แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปตัตานี 

 
0.40 
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10 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในชื่อชุด “สู่สันตภิาพชายแดนใต้”, 
13 สิงหาคม 2557 – ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2557 ณ หอศิลปส์ันตภิาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

0.40 

11 สุธินี  อินทนี. ผลงานสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางทัศน์ศลิป์ Art workshop , 1 กรกฎาคม 2557  
ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

0.40 
 

12 นิแอ  นิแต. โครงการสมันาเชิงปฏบิัติการประตมิากรรมหล่อโลหะส าริดและแสดงผลงานสรา้งสรรค์ , 1-
7 สิงหาคม 2557  ณ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรธรรมราช  

0.40 
 

13 นิแอ  นิแต. ผลงานสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางทัศน์ศิลป์ Art workshop , 1 กรกฎาคม 2557 ณ หอ
ศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

0.40 

14 นิแอ  นิแต. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในชื่อชุด “สู่สนัติภาพชายแดนใต้”,13 สิงหาคม 
2557 – ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สันตภิาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

0.40 
 

15 นิแอ  นิแต. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Clay Ative RAKU” ,ในระหว่างวันท่ี 1-30 สิงหาคม 
2557 ณ ลาแมร์อารต์ แกเลอรี่ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปตัตานี 

0.40 

16 นิแอ  นิแต. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Memory at Lanta” , 1-30 สิงหาคม 2557  
ณ ลาแมร์อารต์ แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปตัตานี 

0.40 

17 อัฏฐพล  คงพัฒน์. ผลงานสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางทัศน์ศิลป์ Art workshop , 1 กรกฎาคม 2557 
ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

0.40 

18 อภิรักษ์  โพธิทัพพะ. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Clay Ative RAKU” , 1-30 สิงหาคม 2557          
ณ ลาแมร์อารต์ แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปตัตาน ี

0.40 

19 อภิรักษ์  โพธิทัพพะ. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Memory at Lanta” , 1-30 สิงหาคม 2557        
ณ ลาแมร์อารต์ แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปตัตานี 

0.40 

20 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์เพ่ือเป็นสัญลักษณ์งาน “ผ้าดีที่ชายแดนใต้”,   
23-25 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ี

0.40 

21 อภิรักษ์  โพธิทัพพะ. โครงการปฏิบัติงานศิลปกรรม ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ “ภาพพิมพ์จากป่าสงวน”,
20 มิถุนายน 2557 

0.40 

22 ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน.์ “บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในเทศกาล อะซะกุสะคันนง” วารสาร 
JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

0.40 
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23 ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน.์ “การศึกษาเปรียบเทียบการด ารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศ
ญี่ปุ่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอกินาวา” วารสาร JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.
2557 

0.40 

24 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลป์ 1 “New-S”,  
29 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เฮือนศิลป์ใจ๋ยอง จังหวัดเชียงใหม่ 

0.60 

25 ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน.์ “การศึกษาเปรียบเทียบการด ารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอกินาวา”. วารสาร JSN JOURNAL ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2557  
(หน้า 23 – 40) 

0.60 

26 ศิริชัย  พุ่มมาก. เร่ือง ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ  หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่,               
10-13 กรกฎาคม 2557ณ  หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี ่ 

 
0.60 

27 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการโครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมภิาคอาเซียน,  
2-5 กรกฎาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพมหานคร 

1.00 
 

28 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน คร้ังท่ี 3 “The 3nd Asean Art 
Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

1.00 

29 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ   
คร้ังท่ี 9 , 28-29 สิงหาคม 2557 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธาน ี

1.00 
 

30 สุธินี  อินทนี. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน คร้ังท่ี 3 “The 3nd Asean Art 
Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557  สัญจร ณ หอศลิป์ส านักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1.00 
 

31 ศิริชัย  พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการ
นานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2014” , 27-31 ตุลาคม 2557  
ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

1.00 
 
 

32 สุธินี  อินทนี. ผลงานศิลปกรรม หลักสูตรเซรามิคสรา้งสรรค์ , 13 กันยายน 2557  
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

1.00 
 

33 อัฏฐพล  คงพัฒน์. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน คร้ังท่ี 3 สัญจร  “The 3nd 
Asean Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557  ณ หอศลิปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี

1.00 
 

34 อัญชนา  นังคลา. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน คร้ังท่ี 3 สัญจร  “The 3nd 
Asean Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557  ณ หอศลิปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี
 

1.00 
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35 สุดารตัน์  สุกาพัฒน์. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน คร้ังท่ี 3 สัญจร  “The 3nd 
Asean Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557  ณ หอศลิปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี

1.00 
 

36 นิแอ  นิแต. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน คร้ังที่ 3 สัญจร “The 3nd Asean Art 
Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 หอศิลป์ส านักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.00 
 

37 อภิรักษ์  โพธิทัพพะ. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน คร้ังท่ี 3 “The 3nd Asean 
Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒันา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

1.00 

 

 
รายการหลักฐาน 

ศปศ.2.3-01 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
 

 
การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 2 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณาจารย์มีความมุ่งมั่นและมผีลงานท้ังงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่หลากหลาย ครอบคลุมศลิปกรรม
แขนงต่าง ๆ  

- มีการเผยแพรผ่ลงานในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรจะมีการขอทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ

บริการวิชาการทีเ่ป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม มีการก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดบั
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อมท้ังเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการน าเอาผลการ
ประเมินจากรอบปีท่ีผ่านมา มาประกอบการพิจารณาว่าโครงการใดมี
ความเหมาะสมท่ีจะด าเนินการต่อหรือไมห่รือควรจดัโครงการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน และพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมโดยผ่านคณะกรรมการประจ า
คณะ 

ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ 
 
 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่

สังคมที่เป็นไปตามแผนและตอบสนองความต้องการของชุมชน  โดย
สอดคล้องกับแผนงานของจังหวัด มหาวิทยาลยัและวิทยาเขต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยโครงการต่างๆ เหล่านีจ้ะเสนอเข้าแผนของ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงแผนปฏิบตัิการประจ าปีของคณะที่มีความ
สอดคล้องกัน พร้อมท้ังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรยีนการสอนและงานวิจยั/งานสร้างสรรค์  โดยส่งเสรมิให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สังคม  เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปปฏิบตัิจรงิ  อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับ
งานวิจัย โดยการน าผลการวิจยัไปสู่การใช้ประโยชน์และน าความรู้ 
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอด  

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
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 3. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ ไดด้ าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ ซึ่งโครงการทีจ่ัดเป็นการบริการแบบให้เปล่าทุกโครงการ 

ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ 
 

 4. ประเมินความส าเรจ็ตามตวับ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี

ของแผนการปฏิบัติงานโครงการทกุโครงการ และมีการน าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
ศปศ.1.5-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯ ได้น าผลการประเมินโครงการต่าง ๆ มาทบทวนและพิจารณาใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการบริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและบรบิทท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น โครงการ
หลักสตูรระยะสั้นส าหรับครู-อาจารย์ทางด้านศลิปะและผูส้นใจทั่วไป 
ซึ่งเป็นโครงการทีด่ าเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ไดม้ี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื้อหา และความหลากหลายใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เช่น การเกณฑ์เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ ไดม้ีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับหน่วยงาน/สถาบัน โดยร่วมจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ได้แก ่
กิจกรรม มอ.วิชาการ  กิจกรรมวันเด็ก  

ศปศ.3.1-02 กิจกรรม มอ.วิชาการ  
สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีโครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่าทุกโครงการ 
2.  มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมศลิปกรรมทุกแขนง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรมีการปรับรูปแบบในบางกิจกรรม/โครงการให้เป็นโครงการทีส่ามารถหารายได้เข้าคณะฯ 
2.  ควรขยายกลุม่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานการเรียนการสอนที่ตอบสนองพันธ

กิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงบทบาทด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เนื่ องจากเป็นหน่วยงานที่ จัดการเรี ยนการสอนเกี่ ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับ ติดตามและ
ดูแลภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และมีงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงานหนึ่งในฝ่ายสนับสนุน
วิชาการเป็นผู้ปฏิบัติ งานให้ เป็นไปตามแผนและนโยบายของคณะ โดยมี
คณะกรรมการประจ าคณะและ/หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งขึ้น เป็นผู้
ด าเนินงาน รวมถึงมกีารบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยมี
อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ   

 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 

 2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และก าหนดตวับ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปกรรม ค านึงถึงภูมิปญัญาท้องถิ่นภาคใต้ 
ร่วมมือและส่งเสรมิกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยผ่านแผนงานต่าง ๆ ทั้ง แผนงาน
บริหาร แผนงานจัดการศึกษา แผนงานการวิจัย แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น นอกจากน้ี คณะฯ มีการด าเนินงานและประเมินผลโครงการ พร้อมท้ัง
จัดสรรงบประมาณการจดักิจกรรม/โครงการ และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์ของแผน  

ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
ศปศ.4.1-02 แผนงานกิจกรรม/โครงการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ศปศ.4.1-03 แผนงบประมาณเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนนิงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เนื่องจากการบริหารงานของคณะเป็นการบริหารงานแบบรวมศูนย์
ตลอดจนเป็นคณะที่มีขนาดเล็ก ดังนั้น คณะจึงก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มีหน้าท่ีในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ 

ศปศ.1.5-08 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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รวมถึงการด าเนินงานทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะด้วยเช่นกัน 
 4. ประเมินความส าเรจ็ตามตวับ่งช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะมีการ

สอดแทรกกิจกรรมหรือเนื้อหาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และมีการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการดังกล่าว  

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เนื่องจากภาระหน้าของคณะศิลปกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหลัก และมีการบริหารงานแบบรวมศูนย์ จึงมีการบูรณา
การภารกิจต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการ
สอน การวิจัย/งานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ โดยคณะฯ ได้น าผลการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ มาทบทวนและพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ
บริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น โครงการหลักสูตรระยะสั้นส าหรับครู-อาจารย์ทางด้าน
ศิลปะและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื้อหา และความหลากหลายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เช่น การเกณฑ์เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
 

 6. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเว็ปไซต์คณะ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุและสื่ออื่น ๆ ทั้งในระดับคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งการจัดนิทรรศการโครงการต่าง ๆ  

ศปศ.2.1-01 เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร ์
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปน็ท่ียอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯ ไดร้ับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ดังต่อไปนี ้
1. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกตไ์ด้รับรางวัลพิเศษในการประกวด

ประตมิากรรมเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวง
วัฒนธรรม 

2. คณาจารย์ของคณะ ไดร้ับการตัดสนิให้เข้าร่วมโครงการของสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศลิปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา 

3. นักศึกษาวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ได้รบัรางวัลที่ 3 ในการประกวดเพลงกล่อม
ลูกสี่ภาค เนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะประยุกตไ์ดร้ับรางวลั
ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชยในการสร้างสรรค์ผลงานของกระทรวง

จดหมายข่าว 
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
เว็บไซตค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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วัฒนธรรมในโครงการศลิปินแห่งชาติสญัจร 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- นักศึกษาและคณาจารย์มีผลงานท่ีมีมาตรฐานระดับชาติอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
- มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการ

บริการวิชาการเข้าไว้ด้วยกันอย่างเด่นชัด 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มาก
ขึ้น 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 5  การบริหารจัดการ 
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องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์  ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุม่สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 -

2559)  รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์นั้น คณะได้น าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี 
มาประกอบการจัดท าและเป็นแนวทางในการด าเนินงานและก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับทุกแผนงาน  นอกจากนี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อ
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  

ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์
ศปศ.5.1-01 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
ศปศ.5.1-02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
ศปศ.4.1-03 แผนงบประมาณเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการน าข้อมูลการวิเคราะห์การใช้จ่ายต่อหัว

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มาใช้ในการจัดท าประมาณการค าของบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี และ
เป็นข้อมูลวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ โดยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการ/
กิจกรรม โดยค านึงถึงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์  

ศปศ.5.1-03 การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยต่อหัว
นักศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี
ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
ศปศ.4.1-03 แผนงบประมาณเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วิ เคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของคณะและพิจารณาตัวบ่งช้ีตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.
2555-2558 รวมทั้งตัวบ่งช้ีของ สกอ.และสมศ. เพื่อพิจารณา Top Goals โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพของคณะ ซึ่งจะเลือกตัวบ่งช้ีที่ผล
การประเมินคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์  มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 มีการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับประเด็นดังนี้ 

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2. การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. การตีพิมพ์และเผยแพร่บทความทางวิชาการทางด้านศิลปกรรม 

ศปศ.5.1-04 แบบติดตาม ปย.2 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 
10 ประการดังนี ้

1) หลักประสิทธิผล มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยม  มีระบบการบริหารแบบรวมศูนย์
เพื่อให้เกิดการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายและมีการติดตาม ประเมินผล พัฒนาและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารกระบวนการท างานที่มุ่งเน้นในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนเช่นการใช้ระบบเอกสาร ระบบ Competency  ระบบTOR 
Online และระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยในการท างาน การใช้ทรัพยากร 
แรงงาน และระยะเวลาอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขั้นตอนการจัดสรร
งบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการจัดท ารายงานการเงินสม่ าเสมอและถูกต้อง
รายงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารเพื่อทราบ และการวางแผนการ
ก าหนดอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 

3) หลักการตอบสนอง มีการให้บรกิารที่สามารถด าเนินได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สามารถตอบสนองตามความหวัง ความต้องการ ของ
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี สามารถแก้ไขปญัหาข้อร้องเรยีนผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้ทันท่วงท ีและมีการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะที่ได้มาจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 

4) หลักภาระรับผดิชอบ มีการก าหนดภาระหน้าท่ีของการปฏบิัติงานท่ี
ชัดเจนตามหน้าท่ีความรบัผิดชอบของบุคลากรผ่านการเสนอข้อตกลงภาระ 

5) หลักความโปร่งใส มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกมุ และมกีาร
กระจายข้อมลูข่าวสารของคณะอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากร ผู้รับบรกิาร ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีไดร้ับทราบอย่างท่ัวถึง 

6) หลักการมีส่วนร่วม มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการด าเนนิงาน
ด้านต่างๆของคณะร่วมทั้งการเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนเข้าร่วม

ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์
ศปศ.5.1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีและรอง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
ศปศ.5.1-06 ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการใน
ต าแหน่งหวัหน้าฝ่าย 
ศปศ.5.1-07  รายงานการบริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ศปศ.5.1-08 ระบบงานคลังและพสัด ุ
http://intranet.pn.psu.ac.th/ 
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กิจกรรม/โครงการที่คณะได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น 
7) หลักการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้งรองคณบดฝี่ายต่างๆในการดูแล

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
8) หลักนิติธรรม มีการปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
9)หลักความเสมอภาค มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร คณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต 
10)หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมทีมบริหารและประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการด าเนินงานของคณะในวาระ
ต่างๆ 
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะทางด้านศิลปกรรมต่าง ๆ จากคณาจารย์มา
เก็บรวบรวมไว้ท่ีระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ มีทั้งงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และบทความทางวิชาการไว้ยังฐานข้อมูลของคณะ ซึ่งสามารถสืบคน้ได้โดยง่ายใน
เว็บไซต์ของคณะฯ ความรูด้ังกล่าวเป็นความรูเ้ฉพาะทางที่คณาจารย์แต่ละท่านมมี
ความเชี่ยวชาญโดยตรง ท้ังการสังเคราะห์ความรู้จากตนเอง และการรวบรวมความรู้
ในประเด็นท่ีสนใจของอาจารย์แตล่ะท่าน เช่น เรื่องศิลปะการออกแบบท่ี อ.สุดารตัน์ 
สุกาพัฒน์ ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานอยา่งต่อเนื่อง เรื่องของดนตรีในวิถีอิสลาม ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ก็มีการน ามาเผยแพร่โดย ผศ.ดร.
นภดล ทิพยรตัน์ รวมถึงวิชาความรู้เกี่ยวกับการท าผ้าบาติก โดย อ.ศุภชัย สร้อยจิต 
และนายสุชัญญ์ พฤกษวัลต์  ตลอดจนวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของ อ.ศิริชัย พุ่มมาก  เป็นต้น 

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการก ากับ ติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ด้วยแนวทางการพิจารณาจากการประเมิน TOR ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าในแผนพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์บางส่วนที่มีเง่ือนไขผูกพันกับการรับเข้าเป็นอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยมี
การประสานงานกับคณะอย่างใกล้ชิดในกรณีที่อาจารย์บรรจุในวุฒิปริญญาโทและยัง
ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ 

ศปศ.5.1-09 รายงาน TOR 
เอกสารการตดิตามความก้าวหน้าของ
แผนพัฒนาบุคลากร 

 7. ด าเนนิงานด้านประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะทีไ่ด้ปรับให้การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน โดยมีการ
ศปศ.5.1-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา  
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แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพ ซึ่งมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน  ประกอบด้วย  

1) การควบคุม  ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ   
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอ

มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE  QA  Online   

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน โดยมีการก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี และก าหนดผู้รับผิดชอบของ
แต่ละตัว มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการประเมินเข้า
วาระพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนต่อไป  

คณะฯ ได้น าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งใน
ส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงการท างาน  ท าให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานเพิ่มจากปีที่ผ่านมา  
ในขณะเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ  โดยเฉพาะนักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  ได้เข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี โดยจะมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของคณะ  

ศปศ.5.1-11 รายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
ศปศ.5.1-12 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 
 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 

   

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 7 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 



55 

 

 
องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. มีระบบและกลไกการก ากบัการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยเฉพาะตัวบ่งชี้หลักข้อ 1-5 
ดังนี ้
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 
5. มีการจัดท ารายงายผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรมีแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกันใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะ  ทั้งคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการ
วิชาแกนและวิชาศึกษาทั่วไป  
 ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการผลงานสรา้งสรรค์/งานวิจัยของอาจารย์รว่มกับกระบวนการเรียนการสอน
ในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม การออกแบบ ดนตรี 
นาฏยศิลป์และด้านอื่น ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนที่เป็นลักษณะเฉพาะของรายวิชาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ผู้สอนจะต้องน า
ผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง

ศปศ.5.2-01 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตร
บัณฑิต (มคอ.2) 
ศปศ.1.1-01 รายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 
2557 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต        
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
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เสมอมา  นอกจากนี้จะมีการน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอนเพื่อน าไปบริการ
วิชาการแก่ชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไป  โดยก าหนดเป็นแผนงานประจ าปีในโครงการ
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อาทิเช่น โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปกรรมส าหรับ
ครู-อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป  และโครงการโรงเรียนในฝันสร้างสรรค์งานศิลป์  เป็น
ต้น  
 2. มีคณะกรรมการก ากับ ตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา โดยมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงวิชาละ 3 คน ทั้งนี้ คณะฯ มีระบบ กลไกและแนว

ทางการรับและการบริหารอาจารย์ ดังนี้  

1. คณะฯ มีการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ประจ า

ต่อนักศึกษาตามแนวทางมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งงานแผนคณะฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ

และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรต าแหน่งอาจารย์รับผิดชอบใน

กระบวนการคัดเลือก ซึ่งก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของอาจารย์ให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรและกระจายตามแขนงวิชาต่างๆอย่างท่ัวถึง 

 3. คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศ

อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย และฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ให้กับอาจารย์ใหม่ทุกท่าน 

 4. เมื่อถึงรอบปรับปรุงหลักสูตร หรือมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษา

ต่อ จะมีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพิจารณารายช่ืออาจารย์

ประจ าหลักสูตร โดยค านึงถึงคุณวุฒิ/สาขาวิชาของอาจารย์ที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิด

สอน  

 5. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

6. ส่งงานหลักสูตร กองบริการการศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ

วิทยาเขตปัตตานี สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

หลักสูตรมีแนวทางการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกันใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะ  ทั้งคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการ

ศปศ.5.2-01 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตร
บัณฑิต (มคอ.2) 
ศปศ.1.1-01 รายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 
2557 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต        
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
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วิชาแกนและวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีแนวทางดังต่อไปนี ้
 

 1. ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความ
ช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงาน
วิชาการของผู้สอน 
 2. ก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้ เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญ
หลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอน
หลากหลายความรู้และประสบการณ์  
 3. มีการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของ
อาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 
 4. การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) ทุกรายวิชา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา  
 5. ต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ 
ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
 6. มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่สอนต้องมี
ประสบการณ์ตรงในสาขาท่ีสอน 
 7. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน และการสอนแบบ Active Learning  
 8. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การ
เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 9. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  คือ 
โครงการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพนักศึกษาใหม่ในศาสตร์ศิลปกรรม 
 10. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน
เพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ  
 11. การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการ
ช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 
 12. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 13. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจาก
จ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
 14. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
 15. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา 
 16. มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อ
นักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรใหเ้กิดผลตามองค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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คณะมรีะบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมโดยการแจ้งรายการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่
จ าเป็นในท่ีประชุม จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชาด าเนินการแจ้งไปยังส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจัดหาให้กับผูส้อนและผู้เรียน  โดยผ่านงานพัสดุ งานวิชาการ งานโสตทัศนูปกรณ์
หรือส่วนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติจากคณบดีหรือรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
ในการให้การสนับสนุนต่อไป  

 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดัการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 มีผลการประเมนิอยู่ในระดับ
น้อย คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 1.84 คะแนน และได้รายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะ 

ศปศ.1.1-01 รายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 
2557 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต        
คณะศลิปกรรมศาสตร ์

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์มีการน าข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมของอาจารย์ผูส้อน  การบูรณาการภาษาอังกฤษ
กับการเรยีนการสอน ตลอดจนคะแนนจากการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ มา
หารือร่วมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อก าหนดทิศทางและหาทาง
ออกเพื่อตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการวิชาแกนและวิชาศกึษาทั่วไป  รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตร
ให้รายวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดงักล่าวมากขึ้น 
ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหม ่

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาแกน
และวิชาศึกษาทั่วไป   

 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผา่นองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสตูร 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมหีลักสูตรเพียง 1 หลักสตูร คือ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต ซึ่งมีการ
ประเมินในการก ากับมาตรฐานผ่านตามเกณฑ์ทุกประการ 
 

ศปศ.1.1-01 รายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 
2557 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต        
คณะศลิปกรรมศาสตร ์

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 6 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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การ SWOT ตามองค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์ท าให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของคณะ ซึ่งเปน็คณะที่มีขนาด
เล็ก 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการหลักสตูรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 6  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (นักศกึษามีคุณธรรม จริยธรรม) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยไดร้บัการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบ

การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อความเป็นเลิศในศาสตร์ศิลปกรรม  ให้
บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเป็นคนดีของชาติ มุ่งสู่การผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการแก้ปัญหา
และมีจิตส านึกช่วยเหลือสังคม  เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานในทุกภาคส่วน      
และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา การน า
ลงสู่การปฏิบัติผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา “กิจกรรมเสริม
หลักสูตร” และการติดตามขยายผล 

ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

 

 2. มีการสร้างระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการ  และปฏิบัติตาม   
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ   

ศปศ.1.5-03 ปฏิทินกิจกรรม/โครงการงาน
กิจการและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน

ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.62 
ศปศ.6.1-01 สรุปผลแบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในการส่งเสริม  
อัตลักษณ ์ปีการศึกษา 2557 

 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสรา้งคุณค่าต่อสังคม 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯ มีโครงการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปกรรมที่หลากหลายและ
ผลงานดังกล่าวมีหลายส่วนท่ีเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสังคม 
อาทิเช่น โครงการสร้างสรรคผ์ลงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ เนื่องใน
วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และน าผลงานดังกล่าวมอบให้กับ

ภาพข่าว 
เว็บไซตค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท้ัง 5 วิทยาเขต เพื่อเป็นการก่อให้เกิดความจงรักภักดี
และส านึกในพระกรณุาธิคณุของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย 

นอกจากน้ี ยังมีการประพันธ์บทเพลงให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี คือ เพลง
มาร์ชโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อสร้างส านึกร่วมความรัก ความสามัคคี ตลอดจนสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อีกด้วย 
5. ผู้เรียน/บคุลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ไดร้ับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ดังต่อไปนี ้

1. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกตไ์ด้รับรางวัลพิเศษในการประกวด
ประตมิากรรมเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวง
วัฒนธรรม 

2. คณาจารย์ของคณะ ไดร้ับการตัดสนิให้เข้าร่วมโครงการของสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศลิปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา 

3. นักศึกษาวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ได้รบัรางวัลที่ 3 ในการประกวดเพลงกล่อม
ลูกสี่ภาค เนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะประยุกตไ์ดร้ับรางวลั
ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชยในการสร้างสรรค์ผลงานของกระทรวง
วัฒนธรรมในโครงการศลิปินแห่งชาติสญัจร 

จดหมายข่าว 
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
เว็บไซตค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ 

“๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนบณัฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 4 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 3.69 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 3.69 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 3.69 3.69  คะแนน 
บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ใช้ข้อมูลการส ารวจของมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมดจ านวน 1 8 คน จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 คน ผลการ
ประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF คะแนนการประเมิน
ตนเองเท่ากับ 3.69 คะแนน  

รายการหลักฐานศปศ.6.2-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบัน(มหาวิทยาลัยวิจัย) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จดุเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมุ้งเน้นพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความ
เข้มแข็งในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ศิลปกรรมสู่ความเป็นผู้น า
ทางด้านศิลปกรรมในระดับอาเซียน 

ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์
 
 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากร ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์  พร้อมทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน  และมีงบประมาณสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่ไป
น าเสนอผลงานวิจัยท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรคค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจดุเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลยัไดจ้ัดท าการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์และ

บุคลากรต่อการด าเนินงานท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย”       
ผลการวิเคราะห์การประเมินดา้นการสนับสนุนการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ ของ
คณาจารย์และบุคลากร มีความพงึพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 

ศปศ.6.3-01 รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของคณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษา 
ต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในการเสริมสร้าง
และสอดคล้องกับ 
เอกลักษณ ์“การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย” ปี
การศึกษา 2557 

 4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จดุเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อสังคม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทิศทางในการด าเนินงานไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย                
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ด าเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม            

ศปศ.2.3-01 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการ
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วิชาการ 
 5. ผู้เรยีน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ไดร้ับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ดังต่อไปนี ้

5. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกตไ์ด้รับรางวัลพิเศษในการประกวด
ประตมิากรรมเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวง
วัฒนธรรม 

6. คณาจารย์ของคณะ ไดร้ับการตัดสนิให้เข้าร่วมโครงการของสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศลิปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา 

7. นักศึกษาวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ได้รบัรางวัลที่ 3 ในการประกวดเพลงกล่อม
ลูกสี่ภาค เนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะประยุกตไ์ดร้ับรางวลั
ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชยในการสร้างสรรค์ผลงานของกระทรวง
วัฒนธรรมในโครงการศลิปินแห่งชาติสญัจร 

จดหมายข่าว 
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
เว็บไซตค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 
ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยเสริมสร้าง
สุขภาพ) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ด าเนินการตามนโยบาย “มหาวิทยาลัยสร้างเสริม

สุขภาพ” โดยจัดท าแผนการด าเนนิงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ก าหนดกิจกรรมร่วมกับ 
คณะให้การสนับสนุนและส่งเสรมิสุขภาพกายและใจของบุคลากรเพือ่สร้าง
บรรยากาศในการท างานท่ีดี โดยสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการจัดท าประกัน
อุบัติเหตสุ่วนบุคคล(กลุ่ม)ประจ าป ี2557 ทั้งนี้คณะฯ  มีการจดักิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
โดยคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพให้บุคลากรประจ าปี  ยังสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายผูร้ับผดิชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการเพื่อที่จะน าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาปรับปรงุแก้ไขในการจัด
กิจกรรมโครงการครั้งต่อไป   

ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์
ศปศ 6.4-01 หนังสือการสมัครประกัน
อุบัติเหตสุ่วนบุคคลกลุ่ม 
ศปศ 6.4-02 การตรวจสุขภาพประจ าป ี
ศปศ 6.4-03 กีฬา 5 ประสาน 
ศปศ 6.4-04 โครงการ Happy workplace 
 

 2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

จากการที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ ร่วมกับสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะหน่วยงานต่างๆในวิทยาเขตปัตตานี จดัขึ้น ท าให้บุคลากรของคณะฯ ได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที ่

 

 3. มีประโยชน์และสร้างคณุคา่ต่อคนในสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจดั
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสรมิสนับสนุนและส่งเสรมิสุขภาพที่หลากหลายและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างคณุค่าตอ่คนในสถาบัน  เช่น  กิจกรรมแขง่ขันกีฬา 5 
ประสาน  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และ โครงการ Happy workplace    
เป็นต้น 

ศปศ 6.4-01 หนังสือการสมัครประกัน
อุบัติเหตสุ่วนบุคคลกลุ่ม 
ศปศ 6.4-02 การตรวจสุขภาพประจ าป ี
ศปศ 6.4-03 กีฬา 5 ประสาน 
ศปศ 6.4-04 โครงการ Happy workplace 

 4. มีผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

บุคลากรของคณะ คือ คุณสุกัญญา มุกดามนต์ เป็นวิทยากรแกนน าในการจัดตั้ง ภาพข่าวจากมหาวิทยาลัย 
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ชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพร่างกาย และ
จิตใจของบุคลากรของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 
 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 4 ข้อ 4 คะแนน 
บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 
ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่
ยั่งยืน) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ผลการประเมินตนเอง 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจดัโครงการบริการวิชาการที่เป็นไป

ตามวงจรคณุภาพ PCDA โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร   ซึ่งคณะฯ 
ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.
2551 และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ  เป็นเกณฑ์การด าเนินงานของคณะ  
และผา่นการพิจารณาคณะกรรมการประจ าคณะ   

ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการ 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 

ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการ 
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 3. มีประโยชน์และสร้างคณุคา่ต่อคนในสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ ไดด้ าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการบริการวิชาการทีม่ีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบนั สามารถ
น าความรู้จากงานบริการวิชาการไปปรับใช้ได ้

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 4. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯ ได้จดักิจกรรมโดยน านักศกึษาออกค่ายพัฒนาโรงเรยีนสอนศาสนา
อิสลามที่จังหวดันครศรีธรรมราช โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาน าความรู้
ทางด้านศิลปกรรมไปพัฒนาสภาพแวดล้อม ภมูิทัศน์และสื่อการเรียนการสอน 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคณุภาพการศึกษาในแก่โรงเรียนดังกล่าวแล้ว 
ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์และเปน็การสร้างคุณค่าใหเ้กิดขึ้นกับคณะและ
มหาวิทยาลยัอีกด้วย 

ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 4 ข้อ 5 คะแนน 
บรรลเุป้าหมาย  
ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 7  องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
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องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบส านกังาน ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40 50 60 80 100 

 

หมายเหตุ 
ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และ 2 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง 35 

ตัวหาร 65 

ผลลัพธ์ 53.85 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

50 53.85 2.38 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษและ
รายวิชา 417-102 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 65 คน จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) จ านวน 35 คน เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ค านวณเป็นคะแนนการประเมินตนเองได้เท่ากับ 2.38 คะแนน 

รายการหลักฐาน   ศปศ.6.5- 01 ผลการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 8  ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที ่8.1 จ านวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย 
(มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 8 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. จ านวนนักศึกษาไปต่างประเทศ (นับตามปีการศึกษา) ไม่ว่าจะไปเรียนตามหลักสูตร/โครงการ  
อื่นๆ  โดยให้มีการท าหนังสือขออนุมัติไปต่างประเทศ 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น (นับตามปีการศึกษา) สามารถนับได้ทุกกรณี ไม่ว่านักศึกษา
จะเป็นผู้จัดหรือนักศึกษาเข้าร่วม 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง 4 

ตัวหาร 128 

ผลลัพธ์ 0.03 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

12 20.31 5  คะแนน 
บรรลเุป้าหมาย 
ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

1. คณะศลิปกรรมศาสตร์มีนักศึกษาจ านวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ UniMAP-PSU AEC Camp 2015 ณ Universiti Malaysia 
Perlis  

2. นักศึกษาคณะศลิปกรรมศาสตร์ จ านวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะร่วมกับนักศกึษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รายการหลักฐาน 

ศปศ.8.1-01 ประกาศนียบัตรของนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรอืเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย 
ศปศ.8.1-02 รายชื่อนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปา้หมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที ่8.2 ระดับความส าเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวในปีการศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 
2. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง 36 

ตัวหาร 60 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

50 ร้อยละ 60 3.75 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ก าหนดแผนรับนักศึกษา จ านวน 60 คน มีนักศึกษามารายงานตัวจ านวน 36 คน 
ผลการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 60 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค านวณเป็นคะแนนการประเมินตนเองได้
เท่ากับ 3.75 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

ศปศ.8.2-01 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที ่8.3 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 9 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. การนับจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 
3. การนับจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

ผลลัพธ์ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ไม่ไดเ้ปิดสอนในระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการหลักฐาน 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพฒันามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที ่8.4 สัดส่วนจ านวนหลักสูตรนานาชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. การนับจ านวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา 
2. การนับจ านวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

ผลลัพธ์ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ไม่ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรนานาชาต ิ
 

รายการหลักฐาน 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที ่8.5 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. อาจารย์ชาวต่างประเทศต้องมาท าการสอน 1 เทอม หรือ 1 รายวิชา  
2. ให้นับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (โดยยึดตามการถือสัญชาติของอาจารย์ที่ระบไุวใ้นPassport) 
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ท างานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาช่วยท าการสอน จะ

สามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาท าการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1 
รายวิชา 

4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศทีท่ างานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาช่วยท าการสอน 
จะสามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาท าการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1 
รายวิชา 

5. การนับจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและจ านวนอาจารย์ทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

ผลลัพธ์ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ไม่มีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนในปีการศึกษา 2557 

รายการหลักฐาน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  



78 

 

 
องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที ่8.6 จ านวน Visiting Professor 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวน 1 ท่าน จ านวน 2 ท่าน จ านวน 3 ท่าน จ านวน 4 ท่าน จ านวน 5 ท่านขึ้นไป 

ระดบัมหาวิทยาลัย 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ จ านวน 30 ท่าน = 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. ให้ท าการนับเฉพาะกรณีที่เชิญมาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน (นับตามปีการศึกษา)  เช่น 
สัมมนา บรรยาย ฯลฯ ไม่ท าการนับกรณีที่เชิญมาเพื่อเยี่ยมชม/ดูงาน 

2. กรณี Visiting Professor มาหลายครั้ง สามารถนับซ้ าได้ (นับได้ทั้งจ านวนคนและจ านวนครั้ง) ให้
นับตามจ านวนครั้งของการมา เช่น 2 คน มา 2 ครั้ง นับ 4 โดยให้คณะรายงานข้อมูล จ านวนคน/
จ านวนครั้ง 

3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ท างานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ร่วมกับ ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้ 

4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ท างานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาจัดกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกับ ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้ 

5. นับเฉพาะที่มีต าแหน่งทางวิชาการที่เป็น full Professor หรือ Emeritus Professor 
6. นับท้ัง Visiting Professor ที่มาท างานใน ม.อ. และ Professor ของ ม.อ. ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting 

Professor ในต่างประเทศ 
6. หลักฐานต้องมีเป็นจดหมายเชิญเป็น Visiting Professor เป็นทางการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

ผลลัพธ์ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 4 4 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ม ีVisiting Professor ในปกีารศึกษา 2557 จ านวน 4 คน  
 

รายการหลักฐาน 

ศปศ 8.6-01 สรุปการจัดกิจกรรม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที ่8.7 จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 1. การนับจ านวนโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับต่างประเทศ โดยให้นับตามปีงบประมาณ 
2. ตัวหารของตัวบ่งช้ี คือ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน โดยนับตามปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการค านวณ  

ตัวตั้ง - 

ตัวหาร - 

ผลลัพธ์ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

    

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

1 5  
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 

คณะศลิปกรรมศาสตร์มีอาจารย์ท าโครงการวิจยัร่วมกับต่างประเทศ  จ านวน 5  เรื่อง  จากอาจารย์ประจ านวน 14 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 35.71  เทียบคะแนนเท่ากับ  5.00   
 

รายการหลักฐาน 

ศปศ 8.7-01 หลักฐานโครงการวิจยัร่วมกับต่างประเทศ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

   
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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แบบฟอร์มค านวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ (คณะกลุ่ม ข. และ ค.2) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สรุปผลประเมินจากกรรมการค าช้ีแจง ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล กรอกขอ้มูล

รายละเอยีดตัวตั้ง

รายละเอยีดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑติ 2.20

1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินหลกัสูตร

1.84
1.84 1.84 1.84

ต้องปรับปรุง

หลกัสูตรทั้งหมด 1
1.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก อาจารยป์ระจ าท่ีมี

คุณวฒิุปริญญาเอก
1

6.25 0.78 0.78
 (5คะแนน = ร้อยละ40 ข้ึนไป ) อาจารยป์ระจ าคณะ

ทั้งหมด
16

1.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารยป์ระจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ

3
18.75 1.56

1.56
 (5คะแนน = ร้อยละ60 ข้ึนไป)

 - ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ 2 - รอง
ศาสตราจารย์ 1
 - ศาสตราจารย์ 0

อาจารยป์ระจ าคณะ
ทั้งหมด

16

1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 180.84 0.00 0.00
 (5คะแนน = ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ10) จ านวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อปี
22.47

สดัส่วนจ านวนนกัศึกษา
เต็มเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐาน

8

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00
1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 1 1 1 1 5 4.00 4.00

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน จ านวน

ข้อที่ได้

คะแนน

(ระดับ)

ผลการ

ประเมินข้อมูลพืน้ฐาน
ข้อมูลถ่วง

น า้หนัก

ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน
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รายละเอยีดตัวตั้ง

รายละเอยีดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน จ านวน

ข้อที่ได้

คะแนน

(ระดับ)

ผลการ

ประเมินข้อมูลพืน้ฐาน
ข้อมูลถ่วง

น า้หนัก

ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 4.19

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 1 1 1 1 1 1 6 5.00 5.00

ดี

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์

2.57
2.57

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี -              0.00 0.00

 (5คะแนน = 60,000 บาทข้ึนไป) จ านวนเงินวิจยั
จ  านวนอาจารยป์ระจ า
จ  านวนนกัวิจยั

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 0.00
 (5คะแนน = 50,000 บาทข้ึนไป) จ านวนเงินวิจยั

จ  านวนอาจารยป์ระจ า
จ  านวนนกัวิจยั

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 12857.14 2.57 2.57

 (5คะแนน = 25,000 บาทข้ึนไป) จ านวนเงินวิจยั 180000
จ านวนอาจารยป์ระจ า 14
จ านวนนกัวิจยั 0

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและ
นกัวิจยั

6.07
5.00

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ถ่วงน ้าหนกัผลงานฯ

0 0.00 0.00 0.00
 (5คะแนน = ร้อยละ 30 ข้ึนไป) ค่าน ้าหนกั 0.20 0

ค่าน ้าหนกั 0.40 0
ค่าน ้าหนกั 0.60 0
ค่าน ้าหนกั 0.80 0
ค่าน ้าหนกั 1.00 0
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รายละเอยีดตัวตั้ง

รายละเอยีดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน จ านวน

ข้อที่ได้

คะแนน

(ระดับ)

ผลการ

ประเมินข้อมูลพืน้ฐาน
ข้อมูลถ่วง

น า้หนัก

ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน

จ านวนอาจารยป์ระจ า
จ  านวนนกัวิจยั

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถ่วงน ้าหนกัผลงานฯ 0 0.00 0.00 0.00
 (5คะแนน = ร้อยละ 30 ข้ึนไป) ค่าน ้าหนกั 0.20 0

ค่าน ้าหนกั 0.40 0
ค่าน ้าหนกั 0.60 0
ค่าน ้าหนกั 0.80 0
ค่าน ้าหนกั 1.00 0

จ านวนอาจารยป์ระจ า
จ  านวนนกัวิจยั

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์

ถ่วงน ้าหนกัผลงานฯ

3.4 24.29 6.07 5.00
 (5คะแนน = ร้อยละ 20 ข้ึนไป) ค่าน ้าหนกั 0.20 1 0.2

ค่าน ้าหนกั 0.40 0 0
ค่าน ้าหนกั 0.60 2 1.2
ค่าน ้าหนกั 0.80 0 0
ค่าน ้าหนกั 1.00 2 2

จ านวนอาจารยป์ระจ า 14
จ านวนนกัวิจยั 0

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 3.00

3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 1 1 1 3 3.00 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 3.00

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 1 1 1 3 3.00 3.00

พอใช้

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.00

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบั
ติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั
และเอกลกัษณ์ของคณะ

1 1 1 1 4 3.00 3.00 พอใช้



เอกสารประกอบวาระ 4

รายละเอยีดตัวตั้ง

รายละเอยีดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน จ านวน

ข้อที่ได้

คะแนน

(ระดับ)

ผลการ

ประเมินข้อมูลพืน้ฐาน
ข้อมูลถ่วง

น า้หนัก

ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน

5.2 ระบบก ากบัประกนัคุณภาพหลกัสูตร 1 1 1 1 4 3.00 3.00
2.90
พอใช้

องค์ประกอบที ่6 องค์ประกอบตามอตัลกัษณ์ 4.74

6.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ 
(นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)

1 1 1 1 1 5 5 5.00 ดมีาก

6.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์
(ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิตดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม)

3.69 3.69 3.69 3.69

6.3 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (มหาวิทยาลยั
วิจยั)

1 1 1 1 1 5 5 5.00

6.4 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคม
ในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบนั (มหาวิทยาลยั
เสริมสร้างสุขภาพ)

1 1 1 1 4 5 5.00

6.5 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคม
ในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบนั(การจดัการ
ทรัพยากรท่ีย ัง่ยนื)

1 1 1 1 4 5 5.00

3.41

พอใช้

องค์ประกอบที ่7 องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 0.00

7.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑก์าร
ทดสอบความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)

นศ.สอบผ่าน 8 12.31 0.00 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 (5คะแนน = ร้อยละ 100) นศ.เขา้สอบ 65

องค์ประกอบที ่8 ตัวบ่งช้ีตามแผนพัฒนามหาวทิยาลยั 3.33

นกัศึกษา ม.อ.ไป
ต่างประเทศหรือเขา้ร่วม

กิจกรรม

6.00 4.69 3.91 3.91 พอใช้

นกัศึกษาทั้งหมด 128.00

8.1 จ านวนนกัศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศหรือเขา้
ร่วมกิจกรรมกบันกัศึกษาต่างชาติท่ีจดัในประเทศ
ไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม)

ค่าเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน
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รายละเอยีดตัวตั้ง

รายละเอยีดตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
คิดคะแนน

เทียบเกณฑ์
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการด าเนินงาน จ านวน

ข้อที่ได้

คะแนน

(ระดับ)

ผลการ

ประเมินข้อมูลพืน้ฐาน
ข้อมูลถ่วง

น า้หนัก

ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน

8.2 ระดบัความส าเร็จในการรับนกัศึกษาไดต้าม
เป้าหมาย

นกัศึกษาท่ีมารายงานตวั 36.00 60.00 3.75 3.75

นกัศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นแผน 60.00

8.3 สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาต่างชาติระดบั
บณัฑิตศึกษา

จ านวนนกัศึกษา
ชาวต่างชาติระดบั
บณัฑิตศึกษา

0.00 0.00 0.00

จ านวนนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาทั้งหมด

8.4 สดัส่วนจ านวนหลกัสูตรนานาชาติ 0.00 0.00

ส าหรับคณะท่ีเปิดสอนเฉพาะระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ 
ระดบัป.ตรี

0.00 0.00 0.00

หลกัสูตรระดบัป.ตรีทั้งหมด

ส าหรับคณะท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ ระดบั
บณัฑิตศึกษา

0.00 0.00 0.00

หลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาทั้งหมด

8.5 จ านวนอาจารยช์าวต่างประเทศ อาจารยช์าวต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00

อาจารยท์ั้งหมด

8.6 จ านวน Visiting Professor Visiting Professor 4.00 4.00 4.00 4.00

8.7 จ านวนโครงการวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ โครงการวิจยัท่ีท  าร่วมกบั
ต่างประเทศ

7.00 50.00 50.00 5.00

อาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ี
ปฏิบติังานจริง

14.00

3.00
พอใช้

ค่าเฉลี่ย 8 องค์ประกอบส าหรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน



คณะ......ศิลปกรรมศาสตร์......

แผน

ผล 2557 2558 2559 2560 2561

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

แผน 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43

ผล 2.43
แผน 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

ผล 6.25
แผน 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75

ผล 18.75

แผน 1 1 1 1 1

ผล 0

แผน 3 3 3 3 3

ผล 3

แผน 3 3 3 3 3

ผล 3

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย

แผน 6 6 6 6 6

ผล 6

1.4 จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ

คะแนน

ขอ้

ขอ้

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนน

ร้อยละ

ขอ้

1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม

แบบฟอร์มแผน-ผลการด าเนินงานระดบัคณะ ปีการศึกษา 2557-2561

องค์ประกอบและตวับ่งช้ี
ปีการศึกษา

1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี



แผน

ผล 2557 2558 2559 2560 2561
องค์ประกอบและตวับ่งช้ี

ปีการศึกษา

แผน 25000 25000 25000 25000 25000

ผล 25000

แผน 20 20 20 20 20

ผล 20

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ

แผน 4 4 4 4 4

ผล 4

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

แผน 3 3 3 3 3

ผล 3

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

แผน 4 4 4 4 4

ผล 4

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5

องค์ประกอบที่ 6  ตวับ่งช้ีตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5

ขอ้

ขอ้

ขอ้

ขอ้

5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์  ตามพนัธกิจ 
กลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์ของคณะ

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

สดัส่วน

ร้อยละ

6.1 ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์

5.2 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร

3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

ขอ้



แผน

ผล 2557 2558 2559 2560 2561
องค์ประกอบและตวับ่งช้ี

ปีการศึกษา

แผน 5 5 5 5 5

ผล 3.93

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5

องค์ประกอบที่ 7 ตวับ่งช้ี ส านักงาน ก.พ.ร

แผน 50 50 50 50 50

ผล 53.85

องค์ประกอบที่ 8  ตวับ่งช้ีตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย

แผน 12 12 12 12 12

ผล 12

แผน 50 50 50 50 50

ผล 91.66

8.2  ระดบัความส าเร็จในการรับนกัศึกษาไดต้ามเป้าหมาย (ระดบั
ปริญญาตรี เฉพาะชั้นปีท่ี 1)

ขอ้

ขอ้

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนน

ขอ้

7.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ

8.1 จ านวนนกัศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
นกัศึกษาต่างชาติท่ี จดัในประเทศไทย   (มีโครงการรองรับ หรือมี
โครงการร่วม)

6.5  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมใน ประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบนั (การจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนื)

6.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์

6.3  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั

6.4  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมใน ประเด็นท่ี 1 
ภายใน สถาบนั (มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ)



แผน

ผล 2557 2558 2559 2560 2561
องค์ประกอบและตวับ่งช้ี

ปีการศึกษา

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน 0 0 0 0 0

ผล 0
แผน 4 4 4 4 4

ผล 4
แผน 1 1 1 1 1

ผล 1

คณะไม่มีหลักสูตรนานาชาติ

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ร้อยละ

ร้อยละ

จ านวน

ร้อยละ

8.3  สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาต่างชาติระดบับณัฑิตศึกษา

8.4 สดัส่วนจ านวนหลกัสูตรนานาชาติ

8.5  จ านวนอาจารยช์าวต่างประเทศ

8.6   จ านวน Visiting Professor

8.7    จ านวนโครงการวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ

ร้อยละ


