รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2557 / ปีงบประมาณ 2557
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กันยายน 2558

คานา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และในการจัดทารายงานประจาปีการ
ประเมินคุณภาพฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา
2557/ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกสถาบันและคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาหรับรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2557 คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557
ถึง 31 กรกฎาคม 2558 และปีงบประมาณ 2557 คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รายงานข้อมูลตามคู่มือการจัดทารายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบทั้งหมด จานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ, การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
สาระสาคัขของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และ
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ ปรัชขา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้าง
การบริหาร รายชื่อผู้บริหาร กรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
จานวนนักศึกษา จานวนอาจารย์และบุคลากร ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา รายงานข้อมูลพื้นฐาน ผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ตาราง
แสดงผลการดาเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
แผน-ผลการดาเนินงานของปีการศึกษา 2557-2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้ จะสามารถ
สะท้อนภาพรวม แสดงถึงสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงานในทุกมิติในรอบปีการศึกษาที่ ผ่านมาเพื่อให้ผลการ
ด าเนิ น งานสั ม ฤทธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น ในปี ต่ อ ๆไป ทั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรของคณะ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ ที่
รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกาลัง ความสามารถ ตระหนักถึงคุณภาพการดาเนินงานเพื่อนาพาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน
ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล หน่ ว ยงานกลาง ตั ว แทนคุ ณ ภาพทุ ก คณะ/หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพทุกคณะ/หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ทุกท่าน ที่มีส่ว นร่ว มสาคัข ในการเรีย บเรีย งข้อ มูล สาหรับ การประเมิน คุณ ภาพภายใน ทาให้ร ายงาน
ประจาปีการประเมิน คุณภาพฉบับ นี้มีความสมบูรณ์พร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายใน เป็นสถาบัน
ข

ที่มุ่งสู่การเป็นเลิศในการจัดการศึกษา การทางานสร้างสรรค์และการวิจัยทางด้านศิลปกรรม ในสังคม
พหุวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กันยายน 2558
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รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
1. ส่วนนา SAR
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
คณะศิล ปกรรมศาสตร์ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 13 ปี
(ปีการศึกษา 2545 ถึง ปีการศึกษา 2557) โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์
ได้รับ การอนุมัติหลั กสู ต รศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2554 และเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 โดยเปิดสอนใน 3 แขนงวิชา และ 4 วิชาโท ซึ่งประกอบด้วย
1. วิชาเอก จานวน 3 แขนงวิชา
- แขนงวิชาเอกทัศนศิลป์
- แขนงวิชาเอกศิลปะการแสดง1
- แขนงวิชาเอกศิลปะประยุกต์
2. วิชาโท จานวน 4 วิชา
- แขนงวิชาโททัศนศิลป์
- แขนงวิชาโทศิลปะการแสดง
- แขนงวิชาโทศิลปะประยุกต์
- แขนงวิชาโทดนตรีวิจักขณ์
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัด
ดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2557
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
คณะฯ ได้ก าหนดนโ ยบายการประกัน คุณ ภ าพการศึก ษาตามแนว ทางของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึก ษา (สกอ.) เพื่อรองรับ การประเมิน คุณ ภาพภายใน และสานัก งานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
1

ปัจจุบันแขนงวิชาเอกศิลปะการแสดง ได้ย้ายไปจั ดการศึกษาที่วิทยาเขตตรังตั้งแต่ปี 2554 และได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
เนื่องจากมีการโอนย้ายนักศึกษาไปสังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมในระดับภูมิภาค โดยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากรอบการดาเนินงาน ซึ่งในปีการศึกษา
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ดาเนินงานประกันคุณภาพจัดอยู่ในกลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
และคณะได้ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะตามองค์ป ระกอบและตัว
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 มีจานวน 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 เท่ากั บ 1.84 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
0.78 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.56 และมีตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คือ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย มีจานวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวม คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้แก่ ระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ส่วนตัวบ่งชี้ด้านเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ในตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการแก่สังคม
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องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
ตนเอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.00 อยู่ ใ นระดับ ดี ม าก ในระบบและกลไกการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 6 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ ผล
การประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (มหาวิทยาลัยวิจัย) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
(การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 เท่ากัน ส่วนตัวบ่งชี้ ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์(ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 7 : องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร. มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 2.38 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 8 : องค์ป ระกอบตามแผนพัฒ นามหาวิ ทยาลัย มีจานวน 7 ตัว บ่ง ชี้ แต่ไ ม่
ประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 8.3 สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา และ 8.4 สัดส่วนจานวน
หลักสูตรนานาชาติ ซึง่ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับดี
1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ 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 และเห็นชอบให้นาเสนอทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป
สาหรับการจัดตั้งหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกากับที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งได้ดาเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545
จานวน 2 สาขาวิชา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาศิลปะประยุกต์
จากการดาเนิ น การจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลา 12 ปี (ปี ก ารศึ ก ษา 2545
ถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2556) ซึ่งในปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปบัณฑิต 3 สาขาวิชา
ได้แก่ 1) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (เรียน ณ วิทยาเขตตรัง) และ 3) สาขาวิชา
ศิลปะประยุกต์ ต่อมา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากเดิมที่เป็นหลักสูตร
“ศิลปบัณฑิต” มาเป็นหลักสูตร “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” เพื่อให้หลักสูตรของคณะครอบคลุมการ
ศึกษาศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม ทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์และทางด้านประยุกต์ศิลป์ตามเจตนารมณ์การจัดตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกไปพร้อมกัน และเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ทั้งหมด โดยเปิด
สอนใน 3 แขนงวิชาเอก และ 4 แขนงวิชาโท ซึ่งประกอบด้วย
1. วิชาเอก จานวน 3 แขนงวิชา
- แขนงวิชาเอกทัศนศิลป์
- แขนงวิชาเอกศิลปะการแสดง
- แขนงวิชาเอกศิลปะประยุกต์
2. วิชาโท จานวน 4 แขนงวิชา
- แขนงวิชาโททัศนศิลป์
- แขนงวิชาโทศิลปะการแสดง
- แขนงวิชาโทศิลปะประยุกต์
- แขนงวิชาโทดนตรีวิจักขณ์
ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการตามภารกิจทางด้านการเตรียมความพร้อมใน
การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจานวน 11 รุ่น คือ
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รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546
รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2547
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2548

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2549

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2550

รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2551

รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2552

รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2553

รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2554

รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2555
รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการประเมินคุณภาพภายนอก ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รวมถึงการประเมินคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่จากัด เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดตั้ง
ขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการดาเนินงานภายใต้ขอบเขตต่างๆ โดยคานึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมายหลักและในการประเมินคุณภาพแต่ละครั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เน้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ภายใต้การ
แข่งขันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ออกสู่สังคม ชุมชนและเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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 การทางาน
สร้างสรรค์และการวิจัยทางด้านศิลปกรรม ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ภายในปี 2559” โดยยึดปณิธาน “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลักการปฏิบัติภารกิจ
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พันธกิจ
1. เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล
2. เป็นผู้นาทางวิชาการในศาสตร์ศิลปกรรมที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ ที่มีมาตรฐาน
ในระดับชาติและสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3. ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บนพื้นฐานของการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
ความเป็นเลิศ
1. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม (Research Quality)
2. การจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม (Learning Quality)
ค่านิยม
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันคณะได้ใช้ค่านิยม PSU
ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยในการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน โดยที่ P คือ
professional การทางานอย่างมืออาชีพ S คือ Social Responsibility การทางานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
และ U คือ Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สมรรถนะหลัก
1) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) อาจารย์มีศักยภาพในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์
3) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบในหน้าที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อความเป็นเลิศในศาสตร์
ศิลปกรรม ให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเป็นคนดีของชาติ มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหาและมีจิตสานึกช่วยเหลือสังคม
เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานในทุกภาคส่วน
เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
ความสามารถในวิชาชีพ ดารง หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
จานวน 4 ข้อ
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมบน
2. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
พื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จานวน 5 ข้อ
ชีวิต มีจิตสานึกสาธารณะและ 3. การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
ร้อยละ 80
สมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่
การศึกษา
ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน 4.การรับนักศึกษา
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 3 ข้อ
5.การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 3 ข้อ
6.ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 2 ข้อ
7.การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 2 ข้อ
8.ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ร้อยละ 5.88
ปริญญาเอก
9.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ร้อยละ 20
10.ผลที่เกิดกับอาจารย์
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 1 ข้อ
11.สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 1 ข้อ
12.การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
เรียนการสอน
จานวน 1 ข้อ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ 13.การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
ความสามารถในวิชาชีพ ดารง
จานวน 1 ข้อ
ด้วยคุณธรรมจริยธรรมบน
14.ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน ร้อยละ 90
พื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชีวิต มีจิตสานึกสาธารณะและ 15. ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
สมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่
มีผลการประเมินระดับดี
ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน 16. อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
ร้อยละ 6.25
17. อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
วิชาการ
ร้อยละ 18.75
18. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
อาจารย์ประจา
19. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 3 ข้อ
20. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 3 ข้อ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความเข้มแข็งในการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ในศาสตร์ศิลปกรรมสู่ความเป็นผู้นาทางด้านศิลปกรรมในระดับอาเซียน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ให้มีความเข้มแข็งในการผลิต
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ใน
ศาสตร์ศิลปกรรม

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ. จานวน 6 ข้อ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
จานวนเงิน 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สร้างสรรค์
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ร้อยละ 20
และนักวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาบุคลากรของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะฯ สู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ
พัฒนาตนเองไม่ตากว่
่ า 2 ครั้งต่อปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่
พึ่งแก่สังคมสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
1. บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ศิลปกรรมสู่การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
อย่างหลากหลายและทั่วถึง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
สังคมและชุมชนภาคใต้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
ดาเนินการตามเกณฑ์ สกอ. จานวน 4
ข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย
เป้าประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยการอนุรักษ์ และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน และ
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ. จานวน 3
ข้อ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6. การบริหารและจัดการของคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
1. เพื่อการดาเนินยุทธศาสตร์
1. การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ. จานวน 4 ข้อ
การบริหารจัดการองค์กร การเงิน ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
และสินทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ เอกลักษณ์ของคณะ
โปร่งใส สอดคล้องกับการบริหาร 2. ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ. จานวน 5 ข้อ
ของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 7. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยัง่ ยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะ
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
ศิลปกรรมศาสตร์สู่การเป็นองค์กร เรียนรู้
แห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
มีกิจกรรม/โครงการที่สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้จานวน 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 8. สร้างความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบ 1. ระบบและกลไกการประกัน
มีระบบการประเมินคุณภาพภายใน
ประกันคุณภาพการศึกษา สู่
คุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพ
บุคลากรทุกคน เพื่อเป็น
ภายนอก
สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานใน
2. ผลประเมินการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินระดับดี
ระดับชาติและสากล
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

อธิ การบดี

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กพร. สมศ. สกอ. ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน
คณบดี

รองคณบดี (อาจารย์ศิริชยั พุม่ มาก)

ฝ่ ายสนับสนุนวิ ชาการ
งานวิ ชาการ
งานวิ จยั และงานสร้งางรรค์

รองคณบดี (อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์)

ฝ่ ายบริ หารทัวไป
่

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

งานนโยบายและแผน

แขนงวิชาทัศนศิลป์

งานพัสดุ

แขนงวิชา
ศิลปะประยุกต์

งานวิ เทศสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ

งานประชาสัมพันธ์

งานการเจ้าหน้ าที่

งานกิ จการนักศึกษา

งานการเงิ นและบัญชี

งานบริ การวิ ชาการ

งานอาคารและสถานที่

งานทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการประจา
คณะศิ ลปกรรมศาสตร์

แขนงวิชา
ศิลปะการแสดง

งานสารบรรณ

งานโสตทัศนูปกรณ์
งานสารสนเทศ

13

1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน
รายชื่อผู้บริหาร
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
2 นายศิริชัย พุ่มมาก
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
3 นางสาวสุดารัตน์ สุกาพัฒน์
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะฯ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์
2 นายศิริชัย พุ่มมาก
3 นางสาวสุดารัตน์ สุกาพัฒน์
4 นายอภิรักษ์ โพธิทัพพะ
5 นางสาวธิดารัตน์ นาคบุตร
6 นางสาวอัญชนา นังคลา
7 นางสาวสุกัญญา มุกดามนต์

ตาแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะประยุกต์)
กรรมการ (หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์)
เลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
มีหลักสูตรที่เปิดสอน จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีแขนงวิชา ดังนี้
- แขนงวิชาทัศนศิลป์
- แขนงวิชาศิลปะการแสดง
- แขนงวิชาศิลปะประยุกต์
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1.7 จานวนนักศึกษา (ปีการศึกษา 2557 )
ชั้นปีที่ 1
รหัส 57
17
19
36

สาขาวิชา
ทัศนศิลป์
ศิลปะประยุกต์
รวมจานวนนักศึกษา

ชั้นปีที่ 2
รหัส 56
18
12
30

ชั้นปีที่ 3
รหัส 55
14
20
34

ชั้นปีที่ 4
รหัส 54
16
16

ชั้นปีที่ 5
รหัส 53
1
1

1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้าราชการ (คน)
ที่

สาขาวิชา/ฝ่าย

พนักงานมหาวิทยาลัย (คน)

พนักงาน
ราชการ

รวม

ป.โท

ป.เอก**
(เทียบเท่า)

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินการ

ป.ตรี

(คน)

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก**
(เทียบเท่า)

1 สาขาวิชาทัศนศิลป์

-

-

-

-

6

-

-

-

6

2 สาขาวิชา

-

-

1

-

1

-

-

-

2

-

1

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

3

2

-

-

1

6

-

-

-

3

2

-

-

-

5

ป.ตรี

ศิลปะการแสดง

3 สาขาวิชา
4

ศิลปะประยุกต์
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

5 ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
6 คนงาน(เงินรายได้

-

คณะฯ)
รวม

(วุฒิการศึกษา มัธยม 3)
0

1

1

6

18

1
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 สาหรับการเรียนการสอน การบริหาร การปฏิบัติการ และอื่นๆ ได้แก่
1. ห้องสมุด เพื่อสืบค้นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ห้องสารสนเทศสาหรับคณาจารย์เพื่อค้นคว้าข้อมูลการทางานวิจัยและการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปกรรม
3. ห้องปฏิบัติการสาหรับการจัดการเรียนการสอน
4. ลาแมอาร์ต แกลลอรี่ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม
5. หอประชุม ขนาด 200 ที่นั่ง
1.10 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีเอกลักษณ์ที่เด่นในด้านศาสตร์ศิลปกรรม โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบริหารสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมที่เน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และ
สร้างสรรค์ที่มีมาตรฐาน

16

1.11 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
คณะฯ มีการนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านมาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาและมีการติดตามความคืบหน้าทุกครั้งผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งผลการดาเนินงานตลอดปีที่ผ่านมามีดังนี้
ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
และจุดที่ต้องพัฒนา
1. คณะควรสนับสนุน
การน าเทคโนโลยี ม า
ใช้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ สื่ อ
นวั ต กรรม โดยการ
เตรียมความพร้อมทั้ง
ด้ า น บุ ค ล า กร แ ล ะ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนา

คณะฯ ได้จดั อบรมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระบบ Mac ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย
และใช้ในงานออกแบบศิลปะกันอย่าง
แพร่หลาย และยังเปิดโอกาสให้
อาจารย์พัฒนาสื่อสารสอน โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในรุ่นดังกล่าวใน
การเตรียมการเรียนการสอนเพื่อ
ถ่ายทอดไปสู่นักศึกษา
2. คณะควรกาหนด คณะฯ ได้พิจารณา สนับสนุนการเข้า
กลไกการส่งเสริมให้ ร่วมประกวดการแข่งขันทักษะ
นักศึกษาเข้าร่วม
ทางด้านศิลปะต่าง ๆ ทั้งการออกแบบ
แข่งขันและนาเสนอ ทัศนศิลป์และดนตรี ซึ่งในกิจกรรม
ผลงานในเวที
ดังกล่าวส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะทราบ
ระดับชาติและ
กาหนดการล่วงหน้าได้ แต่คณะก็ได้
นานาชาติที่ชัดเจน
วางระบบรองรับในการสนับสนุน
ทั้งในด้านงบประมาณ กิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบงานของ
สนับสนุนการ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเสนอต่อ
สร้างสรรค์และการ
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาให้การ
เข้าร่วมกิจกรรม
สนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันและ

ผลการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์และบุคลากรมีทักษะ ฝ่ายเทคโนโลยี
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
เพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อการเรียนการ
สอนและงานบริหารและการ
จัดการ และสามารถนาความรู้
ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการพัฒนาการเรียน
การสอนรวมถึงการใช้งานในเชิง
ระบบบริหารได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาของคณะได้เข้าร่วม
งานวิชาการ
ประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง งานกิจการนักศึกษา
เต็มศักยภาพและสามารถคว้า
สาขาวิชาต่าง ๆ
รางวัลต่างๆ ได้หลายรางวัล ทั้ง
ในสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์และ
ศิลปะประยุกต์ รวมถึงสาขาวิชา
โทดนตรีวิจักร โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ให้ความร่วมมือในการ
ผลักดันและส่งเสริมในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่
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นาเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
3. คณะควรจัด
- คณะฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประชาสัมพันธ์และสื่อสารข่าวสารของ
โดยใช้ช่องทางการ
คณะจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกมาก
สื่อสารที่หลากหลาย ขึ้น โดยใช้กลไกทั้งในระดับคณะ
และเหมาะสมกับ
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยในการ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความ
นักเรียน ครู
เคลื่อนไหวของคณะ เพื่อสร้าง
ผู้ปกครอง เป็นต้น
ภาพลักษณ์ทดี่ ีและประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะในเรื่องของ กิจกรรมที่โดดเด่นในช่องทางต่าง ๆ
จุดเด่นหลักสูตร
ทั้งวารสาร เว็บไซต์ คลื่นวิทยุ
ผลงาน และการ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ
ประกอบอาชีพใน
ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
อนาคต
มั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา
และผูป้ กครองตลอดจนสังคมภายนอก
ได้รจู้ ักคณะมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผล
ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่อไป

คณะฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็น
ที่รู้จักมากขึน้ พร้อมทั้งได้รับการ
ประสานงานและความร่วมมือใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ทางด้านศิลปะจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในการศึกษาต่อในคณะเป็น
อย่างมาก

งานประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานกิจการนักศึกษา
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องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

การผลิตบัณฑิต
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้ = ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
1.84
ตัวหาร
1
ผลลัพธ์
1.84
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.43

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

1.84

1.84 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดั บหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมผลการดาเนินงานเท่ากับ 1.84 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คานวณ
เป็นคะแนนการประเมินตนเองได้เท่ากับ 1.84 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศปศ.1.1-01 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : การดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นการดาเนินงานแบบรวมศูนย์เพียง 1 หลักสูตร ดังนั้น
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตรจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะในพร้อมกัน ซึ่งจะทาให้เห็นถึงความทับซ้อนของ
หลักสูตรและคณะและอาจทาให้เข้าใจได้ว่า บทบาทเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นหน้าที่ของคณะมากกว่าหน้าที่ของหลักสูตรทาให้การประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งต้องใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อกับหลักสูตรโดยตรง อาจจะไม่สอดคล้องกับระบบการบริหารแบบรวมศูนย์เช่นนี้
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องค์ประกอบ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

การผลิตบัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปัจจัยนาเข้า
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป
เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
1
ตัวหาร
16
ผลลัพธ์
6.25
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6.25

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

6.25

0.78 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 16 คน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.75 และคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 6.25 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คานวณเป็นการประเมินตนเองได้เท่ากับ 0.78 คะแนน ทั้งนี้ มี
อาจารย์กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอีกจานวน 3 ท่าน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยสาเร็จการศึกษาในปี 2559 เป็นต้นไป
รายการหลักฐาน
ศปศ.1.2-01 ชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

การผลิตบัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยนาเข้า
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
3
ตัวหาร
16
ผลลัพธ์
18.75
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
18.75

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

18.75

1.56 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 16 คน มีผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ และผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ซึ่งรวมผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75
เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คานวณเป็นการประเมินตนเองได้เท่ากับ 1.56 คะแนน ทั้งนี้ มีอาจารย์ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาเสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ท่าน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เตรียมที่จะยื่นขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อีกจานวน 1 ท่าน
รายการหลักฐาน ศปศ.1.2-01 ชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

การผลิตบัณฑิต
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปัจจัยนาเข้า
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา กับเกณฑ์มาตรฐานและนามา
เทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่า หรือต่ากว่าที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัตไิ ตรยางศ์ดังนี้
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็น 5 คะแนน
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 20 กาหนดเป็น 0 คะแนน
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ
20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ผลลัพธ์
-9819.16
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
1

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-9819.16

0 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา เท่ากับ 359.47 และมีอาจารย์ประจา จานวน 16 คน ค่าความ
แตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ -9819.16 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คานวณ
เป็นการประเมินตนเองได้เท่ากับ 0 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศปศ.1.4-01 ระบบคานวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา (FTES) (http://intranet.pn.psu.ac.th/ftes/index.php)
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

การผลิตบัณฑิต
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัด
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะมีการจัดทาแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ศปศ.1.5-01 สรุ ป การประชุ ม ฝ่ า ยกิ จ การ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน มีการจัดบริการให้ นักศึกษาพบสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรม
คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตร์
กากับ ติดตาม และมีกลุ่มสโมสรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา ศปศ.1.5-02 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
แผนและจัดกิจกรรม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มี นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ความเป็ น เลิ ศทางวิ ชาการ มี คุณ ธรรมจริย ธรรมในการดาเนิน ชีวิ ต พร้ อมทั้ ง ศปศ.1.5-03 ปฏิ ทิน กิ จ กรรม/โครงการงาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเพื่อสร้างความรัก กิจการและพัฒนานัก ศึกษา คณะศิลปกรรม
สามัคคี เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการเรียน การใช้ชีวิต ศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัวและสร้างทัศนคติที่ดีในการ
เรียนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน โดยมีรูปแบบหรือใช้กิจกรรมการบรรยายสิ่งที่ควรรู้จากฝ่ายวิชาการ มี
การแนะนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยน สอบถามปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษา
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ มีการแนะ ศปศ.1.5-04 เว็ปไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
แนวเรื่องการเรียนการสอน สิ่งที่นกั ศึกษาจาเป็นต้องทราบ มีการแนะนาให้รู้จัก
ศปศ.1.5-05 บอร์ดประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย แนะนาระบบการ
ปฏิบัติงานหรือการติดต่อประสานงานภายในคณะ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดย
ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศสาหรับนักศึกษาใหม่และแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของ
สาขาวิชาต่างๆ ในกรณีที่มีข่าวสารหรือการให้บริการต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงการใช้
สื่อออนไลน์ เช่น facebook ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวด
วงศิลปะ การรับสมัครงานให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันไปพร้อมกันอีกด้วย
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
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คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทางาน
ศปศ.1.5-06 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตหลังสาเร็จการศึกษา โดยการร่วมแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การทางาน การศึกษาต่อของรุ่นพี่ คณาจารย์ พร้อมให้แนวความคิดใน
การดาเนินชีวิตเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในงานปัจฉิมนิเทศ
หรือการเชิญศิษย์เก่ามาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ หรือจัดแสดงงานร่วมกัน
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นน้องได้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อการออกเป็นศิลปินที่ดีต่อไป
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ศปศ.1.5-08 รายงานการประชุม
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อทราบและร่วมกันหาแนวทางในการ คณะกรรมการประจาคณะ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา โดยได้
มอบหมายให้รองคณบดีทรี่ ับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษานาไปขับเคลื่อนผ่าน
โครงสร้างการทางานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาและงานวิชาการ รวมถึงผสาน
ความร่วมมือจากสาขาวิชาต่าง ๆ ในการนาข้อมูลจากผลการประเมินดังกล่าวไป
พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละ
สาขาวิชาต่อไป
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
การจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีการ
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง รวมทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ศิษย์เก่าจะได้รับข่าวสารจากช่องทางดังกล่าว และมีความสนใจที่จะเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมอยู่เสมอ โครงการ/กิจกรรมที่จดั ขึ้นนั้นยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
ศิษย์เก่าได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัยต่อไป
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
3
6 ข้อ
5 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้

การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ
ผลการคานวณ
ผลลัพธ์
ผลการประเมินตนเอง
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัด
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมี ศปศ.1.5-01 สรุ ป การประชุ ม ฝ่ า ยกิ จ การ
กลุ่มสโมสรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนและจัดกิจกรรม นักศึกษาพบสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรม
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากากับ ติดตาม ภายใต้การกากับดูแลของกองกิจการนักศึกษา ศาสตร์
ร่วมกั บฝ่ายกิจการนักศึ กษาของคณะ และยังมีแผนการใช้งบประมาณด้ว ยการ ศปศ.1.5-02 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
พิจารณาร่วมกันระหว่างกองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของคณะเพื่อให้ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
การด าเนิ น งานในแผนดั งกล่ า วสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามทิ ศ ทางที่ ไ ด้ ว างไว้ และมี ศปศ.1.5-03 ปฏิ ทิน กิ จ กรรม/โครงการงาน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เพียงพอและเหมาะสม
กิจการและพัฒนานัก ศึกษา คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
ข้อมูลบุคคลจากกองกิจการนักศึกษา
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ได้ จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วน
ทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย
1)คุณธรรม จริยธรรม
2)ความรู้
3)ทักษะทางปัญญา

รายการหลักฐาน
ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงิ น รายได้
ประจาปีการศึกษา 2557
ศปศ.1.5-01 สรุ ป การประชุ ม ฝ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษาพบสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
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4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ศปศ.1.5-..... มคอ.3, มคอ.5, มคอ.7
5)ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่ า งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความรั ก สามั ค คี เป็ น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ใ นการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อี ก ทั้ งเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการปรั บ ตั ว และสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการเรี ย นระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในรายงานผลโครงการ/กิจกรรมและ
มคอ.ในรายวิชาต่าง ๆ
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
กองกิจการนักศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาในภาพรวมของ ศปศ.1.6-02 โครงการบนเส้นทางแห่งความ
ทั้งวิทยาเขต ได้จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาอย่าง ร่วมมือ
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ในส่วนของคณะ ศปศ.1.6-03 โครงการสัมมนาศักยภาพผู้น า
ศิลปกรรมศาสตร์ ยังกาหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมภายใต้รูปแบบ PDCA ตาม นักศึกษา
กระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งมีการให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใน
โครงการต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรืออาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน
 4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ในการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ คณะศิลปกรรมศาสตร์มี ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
การประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลังจากสิ้นปีการศึกษา งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะ ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์จะต้องนารายงานประเมินความสาเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
บทสรุปโครงการที่รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะ/องค์การบริหาร
องค์การนักศึกษา เพื่อรายงานไปยังกองกิจการนักศึกษาถึงกระบวนการดาเนินงาน
ตามแผนในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่งการประเมินผลความสาเร็จจะรวบรวม
โดยงานกิจการนักศึกษาของคณะร่วมกับสโมสรนักศึกษา รวมถึงรองคณบดีที่ดูแล
ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อรับทราบ
 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลังจากที่มีการนาผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่งต่อให้กับรองคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา จะ
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มีการนาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ภาพรวมของการทากิจกรรมนักศึกษาของแต่ละ
โครงการและในภาพรวมของวิทยาเขต เพื่อนามาพิจารณาในการอนุมัติโครงการและ
การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรนักศึกษาต่างๆ ในการทากิจกรรมนักศึกษาใน
ครั้งต่อไป โดยกระบวนการดังกล่าวองค์การบริหารองค์การนักศึกษาจะเป็นผู้บริหาร
จัด การในการอนุ มัติ โ ครงการและงบประมาณให้ เกิ ด ความเหมาะสมกั บ ผลการ
ประเมินดังกล่าวต่อไป และสโมสรนักศึกษาจะนาประเด็นสาคัญดังกล่าวเข้าสู่การ
หารือในสโมสรนักศึกษาเพื่อรับทราบแนวทางให้เหมาะสมกับทิศทางขององค์การ
บริหารองค์การนักศึกษาต่อไป ด้วยวิธีการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาชุดเก่า และชุด ใหม่ภายใต้การดูแลของรองคณบดีที่รับ ผิดชอบด้านงาน
กิจการนักศึกษา
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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การวิเคราะห์ SWOT ตามองค์ประกอบที่1
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะฯ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดทักษะทางด้านศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ให้นักศึกษา
และคณาจารย์อย่างเต็มที่
- คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษา
- คณาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่ไม่ห่างจากนักศึกษามาก ทาให้เกิดความใกล้ชิด ความสนิทสนม ทาให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ง่าย

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรรีบดาเนินการแก้ไขและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยเร็ว
- ควรเร่งผลักดันให้อาจารย์ที่มีอายุราชการครบตามเกณฑ์เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว
- ควรกระตุ้นให้อาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้เร่งดาเนิ นการให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
เหมาะสมโดยเร็ว
- ควรปรับสัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ.ในอัตราส่วน 1 :
8 หรือให้ใกล้เคียงมากขึ้นกว่าเดิม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบ 2 การวิจัย

องค์ประกอบ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

การวิจัย
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
กระบวนการ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3-4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ
ผลการคานวณ
ผลลัพธ์
ผลการประเมินตนเอง
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศปศ.2.1-01 เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการรวบรวมผลงานทางวิชาการและ เว็บไซต์สานักวิจัยและพัฒนา
งานสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถสืบค้นและแสดงถึงประเด็นทาง
วิชาการทีอ่ าจารย์ได้ดาเนินการไปแล้ว ตลอดจนการใช้ระบบ
สารสนเทศด้านงานวิจยั ที่พัฒนาโดยสานักวิจยั และพัฒนาซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พิจารณาขอทุนและรับทราบความเคลื่อนไหว นโยบายและทิศทางที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อให้อาจารย์สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการขอรับทุนและทางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อไป
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
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ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนางานต่างๆ ทั้งในด้าน
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชน โดย
จัดให้มีระบบการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ โดย
มีการจัดตั้งผู้รบั ผิดชอบในการกากับดูแลและสนับสนุนการวิจัยของ
คณะฯ ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณมา
เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริม
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนและ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งคณะฯ ยังมีห้องรวบรวมข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลใน
การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติและ
ศิลปินชั้นเยี่ยม สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมระดับชาติและนานาชาติ, ห้องสารสนเทศสาหรับ
คณาจารย์เพื่อค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการทาวิจัยและการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปกรรม รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่เพื่ออานวยความ
สะดวกสาหรับการสร้างสรรค์ผลงานของคณาจารย์ มีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย/สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีหอประชุม
ขนาด 200 ที่นั่ง เพื่อรองรับการนาเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และมีลาแมอาร์ต แกลลอรี่ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม
ตลอดจน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตสาหรับคณาจารย์และนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน
หรือสืบค้นข้อมูลและใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางต่าง ๆ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น
ประติมากรรม การออกแบบ เซรามิค ศิลปะการแสดงและดนตรี
เป็นต้น
ในส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่สาคัญทั่วทั้งคณะอีกด้วย
สาหรับการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์นั้น ทางคณะฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริม
การเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กิจกรรม ม.อ.วิชาการ
การประชุมเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม workshop
สร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ประเทศ

รายการหลักฐาน
ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์

- ศูนย์ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา
- ห้องนวล-กมล ทัศนาญชลี
- ห้องสารสนเทศ
- พื้นที่ปฏิบัติการงานสร้างสรรค์
- เว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- หอประชุม
- ลาแมอาร์ต แกลลอรี่
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จีนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะด้วยเช่นกัน
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยมีกองทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์คณะ การศึกษา 2557
ศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร ยื่นเสนอขอทุน
ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
รวมถึงสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรหาแหล่งทุนจากภายนอก สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทั้งทีเ่ ป็นจานวนเงินและการสนับสนุนในมิติอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์อีกด้วย
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมนาเสนองานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ใน การศึกษา 2557
การประชุมวิชาการ และจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัย/งาน
ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการทาวิจยั และงาน สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์
สร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปราชการ
เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและการเสนองานวิจัยต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและความถนัดของคณาจารย์แต่ละคน
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยทีม่ ี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแผนการพัฒนาส่งเสริมด้าน
ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระ การศึกษา 2557
งานอาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการ
ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเข้าสู่เวทีในระดับต่าง ๆ และเป็นที่ สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ศปศ2.1-05 รายงาน TOR
การขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งได้
มีการจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์และ
งบประมาณสาหรับการพัฒนาตนเองจานวน 15,000 บาท/คน/ปี
ทั้งนี้ คณะฯ มีการสร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจยั
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ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยการเสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการประจาคณะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบ
รางวัลตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ คณะฯ ยัง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกีย่ วข้องกับความสาเร็จในการทางาน
สร้างสรรค์และวิจยั ของคณาจารย์ไปยังสื่อต่าง ๆ ทั้งระดับคณะ
วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ สร้างชวัญ
และกาลังใจให้กับคณาจารย์อีกด้วย
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาเนินการตามระบบและกลไกการ ศปศ.2.1-06 ประกาศ
คุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรือง อัตราการ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีศูนย์ทรัพย์สินทาง จัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์
ปัญญา ม.อ. และคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาของ
เว็บไซต์สานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
MOU ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และ
ข้อตกลง ร่วมกับ สกว.ในการดูแลและจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา นอกจากนี้ ผลงานทางด้านงานสร้างสรรค์ที่เกีย่ วข้องกับงาน
ศิลปกรรมจะมีลิขสิทธิ์ด้วยตัวผลงานเองโดยอัตโนมัตติ าม
พระราชบัญญัติที่เกีย่ วข้องอีกด้วย
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

6 ข้อ

5 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

การวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2.เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ
180,000
14
12,857.14
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
25,000

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

12,857.14 บาท

2.57คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : งบประมาณส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นจานวนทุน แต่เป็นค่าเดินทางและค่าที่พักในการ
เก็บข้อมูลวิจัยโดยเทียบเคียงเป็นจานวนเงินแล้วนามารวมกับงบประมาณเงินทุนส่วนอื่นๆ
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก จานวน 180,000
บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. งบประมาณภายนอก จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 120,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบการดารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญีป่ ุ่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่
เกาะโอกินาวา” วารสาร JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2557 โดย ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
60,000 บาท หน่วยงาน บริษัท สยามออร์ชาร์ต กรุ๊ป
1.2 ชื่อผลงาน “บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในเทศกาล อะซะกุสะคันนง” วารสาร JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.
2558 โดย ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 60,000 บาท หน่วยงาน บริษัท สยามออร์ชาร์ต กรุ๊ป
2. งบประมาณภายใน จานวน 2 เรื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ศริ ิชัย พุ่มมาก ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ สุนทรียะในความคิด งบประมาณทีไ่ ด้รับการสนับสนุน 30,000 บาท
2. อาจารย์นุรตั นา หะแว ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ จินตภาพจากจิตใต้สานึก งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 30,000 บาท
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกและภายในเท่ากับ 180,000 บาท
โดยมีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน จานวน 14 คน คิดเป็นอัตราส่วน 12,857.14 บาท : คน เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินได้เท่ากับ 2.57
คะแนน
รายการหลักฐาน
ศปศ.2.2-01 สรุปรายการทุนวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557
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องค์ประกอบ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

การวิจัย
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ปัจจัยนาเข้า
1.เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้

เกณฑ์การประเมิน

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2.เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

20.6

ตัวหาร

14

ผลลัพธ์

5
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 20

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

152.86

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ที่

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

1

ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์. “อิทธิพลของศาสนาและความเชื่อทีส่ ่งผลต่อพัฒนาการของดนตรีในวิถี
มลายู”, 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, บทความการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเปลีย่ นแปลงทาง
วัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเล”. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ศิริชัย พุ่มมาก. มอบผลงานสร้างสรรค์ให้แก่หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่, 10 กรกฎาคม 2557
ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ในการจัดทา ส.ค.ส. ประจาปีพุทธศักราช 2557,
31 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์. 2557. งานสร้างสรรค์ (ประเภทดนตรี) ชื่อผลงาน “เพลงมาร์ชโรงพยาบาล
ปัตตานี”, โรงพยาบาลปัตตานี
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการ “ครูศิลปะมัธยมศึกษา”, 6 ธันวาคม 2556 –
3 มกราคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อการตกแต่งผนังภายในอาคาร Project : Art for
PSU.Pride ติดตั้งที่สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,
4 มีนาคม 2557 ณ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการศิลปกรรมสาขาวิชาศิลปะประยุกต์, 2-30 เมษายน
2557ณ ลาแมร์อาร์ต แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Clay Ative RAKU” , 1-30 สิงหาคม 2557
ณ ลาแมร์อาร์ต แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Memory at Lanta” , 1-30 สิงหาคม 2557
ณ ลาแมร์อาร์ต แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในชื่อชุด “สู่สันติภาพชายแดนใต้”,
13 สิงหาคม 2557 – ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
สุธินี อินทนี. ผลงานสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางทัศน์ศลิ ป์ Art workshop , 1 กรกฎาคม 2557
ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
นิแอ นิแต. โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรมหล่อโลหะสาริดและแสดงผลงานสร้างสรรค์ , 17 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรธรรมราช
นิแอ นิแต. ผลงานสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางทัศน์ศิลป์ Art workshop , 1 กรกฎาคม 2557 ณ หอ
ศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
นิแอ นิแต. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในชื่อชุด “สู่สนั ติภาพชายแดนใต้”,13 สิงหาคม
2557 – ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
นิแอ นิแต. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Clay Ative RAKU” ,ในระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม
2557 ณ ลาแมร์อาร์ต แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นิแอ นิแต. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Memory at Lanta” , 1-30 สิงหาคม 2557
ณ ลาแมร์อาร์ต แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อัฏฐพล คงพัฒน์. ผลงานสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางทัศน์ศิลป์ Art workshop , 1 กรกฎาคม 2557
ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
อภิรักษ์ โพธิทัพพะ. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Clay Ative RAKU” , 1-30 สิงหาคม 2557
ณ ลาแมร์อาร์ต แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อภิรักษ์ โพธิทัพพะ. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการ “Memory at Lanta” , 1-30 สิงหาคม 2557
ณ ลาแมร์อาร์ต แกเลอรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์งาน “ผ้าดีที่ชายแดนใต้”,
23-25 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
อภิรักษ์ โพธิทัพพะ. โครงการปฏิบัติงานศิลปกรรม ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ “ภาพพิมพ์จากป่าสงวน”,
20 มิถุนายน 2557
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์. “บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในเทศกาล อะซะกุสะคันนง” วารสาร
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ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์. “การศึกษาเปรียบเทียบการดารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศ

0.40

ญี่ปุ่นระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอกินาวา” วารสาร JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.
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ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลป์ 1 “New-S”,
29 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เฮือนศิลป์ใจ๋ยอง จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์. “การศึกษาเปรียบเทียบการดารงอยู่ของดนตรีชาติพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างเกาะฮอกไกโดและหมู่เกาะโอกินาวา”. วารสาร JSN JOURNAL ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2557
(หน้า 23 – 40)
ศิริชัย พุ่มมาก. เรื่อง ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่,
10-13 กรกฎาคม 2557ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์ นิทรรศการโครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมภิ าคอาเซียน,
2-5 กรกฎาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 “The 3nd Asean Art
Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ
ครั้งที่ 9 , 28-29 สิงหาคม 2557 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
สุธินี อินทนี. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 “The 3nd Asean Art
Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 สัญจร ณ หอศิลป์สานักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริชัย พุ่มมาก. ผลงานสร้างสรรค์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการ
นานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2014” , 27-31 ตุลาคม 2557
ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
สุธินี อินทนี. ผลงานศิลปกรรม หลักสูตรเซรามิคสร้างสรรค์ , 13 กันยายน 2557
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อัฏฐพล คงพัฒน์. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 สัญจร “The 3nd
Asean Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อัญชนา นังคลา. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 สัญจร “The 3nd
Asean Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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สุดารัตน์ สุกาพัฒน์. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 สัญจร “The 3nd
Asean Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นิแอ นิแต. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 สัญจร “The 3nd Asean Art
Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 หอศิลป์สานักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อภิรักษ์ โพธิทัพพะ. ผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 “The 3nd Asean
Art Exhibition”, 4-31 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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รายการหลักฐาน
ศปศ.2.3-01 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณาจารย์มีความมุ่งมั่นและมีผลงานทั้งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ครอบคลุมศิลปกรรม
แขนงต่าง ๆ
- มีการเผยแพร่ผลงานในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรจะมีการขอทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

การบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานโครงการ
ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
บริการวิชาการทีเ่ ป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และสอดคล้องกับ ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ
ความต้องการของสังคม มีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมพร้อมทั้งเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการนาเอาผลการ
ประเมินจากรอบปีทผี่ ่านมา มาประกอบการพิจารณาว่าโครงการใดมี
ความเหมาะสมที่จะดาเนินการต่อหรือไม่หรือควรจัดโครงการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน และพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมโดยผ่านคณะกรรมการประจา
คณะ
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
สังคมที่เป็นไปตามแผนและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดย
สอดคล้องกับแผนงานของจังหวัด มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการนามาใช้แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยโครงการต่างๆ เหล่านีจ้ ะเสนอเข้าแผนของ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงแผนปฏิบตั ิการประจาปีของคณะที่มีความ
สอดคล้องกัน พร้อมทั้งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบตั ิจริง อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับ
งานวิจัย โดยการนาผลการวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์และนาความรู้
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอด
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 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานบริการ
ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ
วิชาการ ซึ่งโครงการทีจ่ ัดเป็นการบริการแบบให้เปล่าทุกโครงการ
 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อ
พิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ของแผนการปฏิบัติงานโครงการทุกโครงการ และมีการนาเสนอเข้าที่
ศปศ.1.5-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
คณะ
 5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ ได้นาผลการประเมินโครงการต่าง ๆ มาทบทวนและพิจารณาใน ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการบริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น โครงการ
หลักสูตรระยะสั้นสาหรับครู-อาจารย์ทางด้านศิลปะและผูส้ นใจทั่วไป
ซึ่งเป็นโครงการทีด่ าเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื้อหา และความหลากหลายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น เช่น การเกณฑ์เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน ศปศ.3.1-02 กิจกรรม มอ.วิชาการ
ระดับหน่วยงาน/สถาบัน โดยร่วมจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่
สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรม มอ.วิชาการ กิจกรรมวันเด็ก
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าทุกโครงการ
2. มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมศิลปกรรมทุกแขนง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการปรับรูปแบบในบางกิจกรรม/โครงการให้เป็นโครงการทีส่ ามารถหารายได้เข้าคณะฯ
2. ควรขยายกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นทีม่ ากกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานการเรียนการสอนที่ตอบสนองพันธ โครงสร้างการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจ ทั้ง 4 ด้า นของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งรวมถึ งบทบาทด้ านการทานุ บารุงศิ ลปะและ
วั ฒ นธรรม เนื่ อ งจากเป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ กากับ ติดตามและ
ดูแลภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และมีงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงานหนึ่งในฝ่ายสนับสนุน
วิ ช าการเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามแผนและนโยบายของคณะ โดยมี
คณะกรรมการประจาคณะและ/หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งขึ้น เป็นผู้
ดาเนินงาน รวมถึงมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยมี
อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ
 2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงิ น รายได้
ที่สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปกรรม คานึงถึงภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2557
ร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและ
ศปศ.4.1-02 แผนงานกิจกรรม/โครงการงาน
หน่วยงานอื่น ๆ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผ่านแผนงานต่าง ๆ ทั้ง แผนงาน
ด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
บริหาร แผนงานจัดการศึกษา แผนงานการวิจัย แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศปศ.4.1-03 แผนงบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น
เป็นต้น นอกจากนี้ คณะฯ มีการดาเนินงานและประเมินผลโครงการ พร้อมทั้ง
ประจาปีการศึกษา 2557
จัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการ และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานของคณะเป็ น การบริ ห ารงานแบบรวมศู น ย์ ศปศ.1.5-08 รายงานการประชุม
ตลอดจนเป็นคณะที่มีขนาดเล็ก ดังนั้น คณะจึงกาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มีหน้าที่ในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ
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รวมถึ งการด าเนิ น งานทางด้ า นท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะด้วยเช่นกัน
 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ในการจั ด กิ จ กรรม/โครงการต่ า งๆ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จ ะมี ก าร ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
สอดแทรกกิจกรรมหรือเนื้อหาด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการดังกล่าว
 5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
เนื่องจากภาระหน้าของคณะศิลปกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการทานุบารุง ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหลัก และมีการบริหารงานแบบรวมศูนย์ จึงมีการบูรณา
การภารกิจต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน การวิจัย/งานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ โดยคณะฯ ได้ นาผลการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ มาทบทวนและพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและบริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น โครงการหลักสูตรระยะสั้นสาหรับครู -อาจารย์ทางด้าน
ศิลปะและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ทุกปี ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื้อหา และความหลากหลายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่า ง ๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น การเกณฑ์เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
 6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและด้านทานุ ศปศ.2.1-01 เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเว็ปไซต์คณะ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อ ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
สิ่ งพิ ม พ์ สถานี วิ ท ยุ แ ละสื่ อ อื่ น ๆ ทั้ งในระดั บ คณะ วิ ท ยาเขตและมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้งการจัดนิทรรศการโครงการต่าง ๆ
 7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ดังต่อไปนี้
จดหมายข่าว
1. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประติมากรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวง เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
วัฒนธรรม
ภาพถ่ายกิจกรรม
2. คณาจารย์ของคณะ ได้รับการตัดสินให้เข้าร่วมโครงการของสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา
3. นักศึกษาวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ได้รบั รางวัลที่ 3 ในการประกวดเพลงกล่อม
ลูกสี่ภาค เนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชยในการสร้างสรรค์ผลงานของกระทรวง
48

วัฒนธรรมในโครงการศิลปินแห่งชาติสญ
ั จร
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3 ข้อ

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

7 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- นักศึกษาและคณาจารย์มีผลงานที่มีมาตรฐานระดับชาติอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
- มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการ
บริการวิชาการเข้าไว้ด้วยกันอย่างเด่นชัด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มาก
ขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ

องค์ประกอบ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

การบริหารจัดการ
การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของคณะ
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุม่ สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ ได้จั ดทาแผนกลยุท ธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555- ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
2559) รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา ศาสตร์
คณะ ซึ่งกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์นั้น คณะได้นาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ศปศ.5.1-01 แผนปฏิบัติการประจาปี 2557
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดั บอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ศปศ.5.1-02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(พ.ศ.2551-2554) แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงิ น รายได้
มาประกอบการจัดทาและเป็นแนวทางในการดาเนินงานและกาหนดกรอบการ ประจาปีการศึกษา 2557
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับทุกแผนงาน นอกจากนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการ ศปศ.4.1-03 แผนงบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อ ประจาปีการศึกษา 2557
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มี ก ารน าข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว ศปศ.5.1-03 การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยต่อหัว
นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2557 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัตตานี มาใช้ในการจัดทาประมาณการคาของบประมาณแผ่นดิ นในแต่ละปี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
เป็นข้อมูลวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ โดยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการ/ ปัตตานี
กิจกรรม โดยคานึงถึงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ ศปศ.1.6-01 แผนงบประมาณเงิ น รายได้
จัดการเรียนการสอน และการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์
ประจาปีการศึกษา 2557
ศปศ.4.1-03 แผนงบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น
ประจาปีการศึกษา 2557
 3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
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คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ไ ด้ วิ เ คราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งและปั จ จั ย ที่ ศปศ.5.1-04 แบบติดตาม ปย.2
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง ตามบริ บ ทของคณะและพิ จ ารณาตั ว บ่ ง ชี้ ต ามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.
2555-2558 รวมทั้งตัวบ่งชี้ของ สกอ.และสมศ. เพื่อพิจารณา Top Goals โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพของคณะ ซึ่งจะเลือกตัวบ่งชี้ที่ผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพไม่ ผ่ า นเกณฑ์ มาจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ในปี
การศึกษา 2557 มีการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับประเด็นดังนี้
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3. การตีพิมพ์และเผยแพร่บทความทางวิชาการทางด้านศิลปกรรม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ดาเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
10 ประการดังนี้
ศาสตร์
1) หลักประสิทธิผล มีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ศปศ.5.1-05 คาสั่งแต่งตั้งคณบดีและรอง
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยม มีระบบการบริหารแบบรวมศูนย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เพื่อให้เกิดการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ ศปศ.5.1-06 คาสั่งแต่งตั้งรักษาการใน
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายและมีการติดตาม ประเมินผล พัฒนาและ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ศปศ.5.1-07 รายงานการบริหารงบประมาณ
2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารกระบวนการทางานที่มุ่งเน้นในการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้เทคโนโลยีที่ ศปศ.5.1-08 ระบบงานคลังและพัสดุ
ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนเช่นการใช้ระบบเอกสาร ระบบ Competency ระบบTOR http://intranet.pn.psu.ac.th/
Online และระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยในการทางาน การใช้ทรัพยากร
แรงงาน และระยะเวลาอย่ า งคุ้ ม ค่ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ขั้ น ตอนการจั ด สรร
งบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการจัดทารายงานการเงินสม่าเสมอและถูกต้อง
รายงานผ่านคณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหารเพื่อทราบ และการวางแผนการ
กาหนดอัตรากาลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน
3) หลักการตอบสนอง มีการให้บริการที่สามารถดาเนินได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สามารถตอบสนองตามความหวัง ความต้องการ ของ
ผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผูร้ ับบริการ ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้ทันท่วงที และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการของคณะที่ได้มาจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร
4) หลักภาระรับผิดชอบ มีการกาหนดภาระหน้าที่ของการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรผ่านการเสนอข้อตกลงภาระ
5) หลักความโปร่งใส มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม และมีการ
กระจายข้อมูลข่าวสารของคณะอย่างเปิดเผยให้แก่บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง
6) หลักการมีส่วนร่วม มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆของคณะร่วมทั้งการเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
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กิจกรรม/โครงการที่คณะได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น
7) หลักการกระจายอานาจ มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆในการดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
8) หลักนิติธรรม มีการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9)หลักความเสมอภาค มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร คณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต
10)หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมทีมบริหารและประชุม
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการดาเนินงานของคณะในวาระ
ต่างๆ
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ มีการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะทางด้านศิลปกรรมต่าง ๆ จากคณาจารย์มา เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
เก็บรวบรวมไว้ที่ระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ มีทั้งงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และบทความทางวิชาการไว้ยังฐานข้อมูลของคณะ ซึ่งสามารถสืบค้นได้โดยง่ายใน
เว็บไซต์ของคณะฯ ความรูด้ ังกล่าวเป็นความรูเ้ ฉพาะทางที่คณาจารย์แต่ละท่านมมี
ความเชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งการสังเคราะห์ความรู้จากตนเอง และการรวบรวมความรู้
ในประเด็นทีส่ นใจของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น เรื่องศิลปะการออกแบบที่ อ.สุดารัตน์
สุกาพัฒน์ ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง เรื่องของดนตรีในวิถีอิสลาม ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ก็มีการนามาเผยแพร่โดย ผศ.ดร.
นภดล ทิพยรัตน์ รวมถึงวิชาความรู้เกี่ยวกับการทาผ้าบาติก โดย อ.ศุภชัย สร้อยจิต
และนายสุชัญญ์ พฤกษวัลต์ ตลอดจนวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของ อ.ศิริชัย พุ่มมาก เป็นต้น
 6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการกากับ ติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ศปศ.5.1-09 รายงาน TOR
ด้วยแนวทางการพิจารณาจากการประเมิน TOR ของบุคลากรสายวิชาการและสาย เอกสารการติดตามความก้าวหน้าของ
สนับ สนุ น นอกจากนี้ ยังมี การติ ดตามความคืบ หน้า ในแผนพัฒ นาตนเองของ แผนพัฒนาบุคลากร
คณาจารย์บางส่วนที่มีเงื่อนไขผูกพันกับการรับเข้าเป็นอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยมี
การประสานงานกับคณะอย่างใกล้ชิดในกรณีที่อาจารย์บรรจุในวุฒิปริญญาโทและยัง
ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
 7. ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะทีไ่ ด้ปรับให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ศปศ.5.1-10 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน โดยมีการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพ ซึ่งมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอ
มหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน โดยมีการกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และกาหนดผู้รับผิดชอบของ
แต่ละตัว มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อผู้บริหารและนาผลการประเมินเข้า
วาระพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนต่อไป
คณะฯ ได้นาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งใน
ส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงการทางาน ทาให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานเพิ่มจากปีที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของคณะ โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้ บัณฑิ ต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน ได้เข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพภายในเป็นประจาทุกปี โดยจะมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของคณะ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
-

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

7 ข้อ

5 คะแนน

ศปศ.5.1-11 รายงานประจาปีการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
ศปศ.5.1-12 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

การบริหารจัดการ
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. มีระบบและกลไกการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีการดาเนินงาน ศปศ.5.2-01 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
ตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบ บัณฑิต (มคอ.2)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยเฉพาะตัวบ่งชี้หลักข้อ 1-5 ศปศ.1.1-01 รายงานประจาปีการประเมิน
ดังนี้
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงายผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หลักสูตรมีแนวทางการกาหนดผู้สอนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทานุ บารุ งศิล ปะและวั ฒนธรรม โดยได้ ปรึก ษาหารือ ร่วมกันใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะ ทั้งคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการ
วิชาแกนและวิชาศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัยของอาจารย์รว่ มกับกระบวนการเรียนการสอน
ในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม การออกแบบ ดนตรี
นาฏยศิลป์และด้านอื่น ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นลักษณะเฉพาะของรายวิชาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ผู้สอนจะต้องนา
ผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง
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เสมอมา นอกจากนี้จะมีการนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนเพื่อนาไปบริการ
วิชาการแก่ชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไป โดยกาหนดเป็นแผนงานประจาปีในโครงการ
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อาทิเช่น โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปกรรมสาหรับ
ครู-อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป และโครงการโรงเรียนในฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ เป็น
ต้น
 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา โดยมี ศปศ.5.2-01 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรแขนงวิชาละ 3 คน ทั้งนี้ คณะฯ มีระบบ กลไกและแนว บัณฑิต (มคอ.2)
ศปศ.1.1-01 รายงานประจาปีการประเมิน
ทางการรับและการบริหารอาจารย์ ดังนี้
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ
1. คณะฯ มีการวิเคราะห์อัตรากาลังโดยคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ประจา 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ต่อนักศึกษาตามแนวทางมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งงานแผนคณะฯ จะเป็นผู้ดาเนินการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
และเสนอคณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. มีคณะกรรมการคัดเลื อกบุคลากรตาแหน่ งอาจารย์รับผิ ดชอบใน
กระบวนการคัดเลือก ซึ่งกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของอาจารย์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและกระจายตามแขนงวิชาต่างๆอย่างทั่วถึง
3. คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย และฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ให้กับอาจารย์ใหม่ทุกท่าน
4. เมื่อถึงรอบปรับปรุงหลักสูตร หรือมีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาศึกษา
ต่อ จะมีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพิจารณารายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยคานึงถึงคุณวุฒิ/สาขาวิชาของอาจารย์ที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิด
สอน
5. เสนอคณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
6. ส่งงานหลักสูตร กองบริการการศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
หลักสูตรมีแนวทางการกาหนดผู้สอนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทานุ บารุ งศิล ปะและวั ฒนธรรม โดยได้ ปรึก ษาหารือ ร่วมกันใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะ ทั้งคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการ
56

วิชาแกนและวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความ
ชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยคานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทางาน และผลงาน
วิชาการของผู้สอน
2. ก าหนดผู้ ส อนให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นจากผู้ ส อนที่ มี ค วามช านาญ
หลากหลาย เพื่ อ ให้ มี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นามุ ม มองหรื อ ความคิ ด จากผู้ ส อน
หลากหลายความรู้และประสบการณ์
3. มีการกากับมาตรฐานการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของ
อาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4. การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) ทุกรายวิชา และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา
5. ต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้
ประสบการณ์ เวลาในการให้คาปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา
6. มี ก ารก ากั บ ให้ อ าจารย์ พิ เ ศษที่ ม าท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ส อนต้ อ งมี
ประสบการณ์ตรงในสาขาที่สอน
7. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน และการสอนแบบ Active Learning
8. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การ
เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
9. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา คือ
โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพนักศึกษาใหม่ในศาสตร์ศิลปกรรม
10. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทางาน/การประกอบอาชีพ
11. การเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการ
ช่วยเหลือด้านการหางานทา/การเผยแพร่ผลงาน)
12. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
13. การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจาก
จานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
14. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
15. การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา
16. มี ร ะบบก ากั บ การท างานของอาจารย์ ผู้ ส อนที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษาเต็มที่ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
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คณะมีระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมโดยการแจ้งรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จาเป็นในที่ประชุม จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชาดาเนินการแจ้งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ในจัดหาให้กับผูส้ อนและผู้เรียน โดยผ่านงานพัสดุ งานวิชาการ งานโสตทัศนูปกรณ์
หรือส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติจากคณบดีหรือรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
ในการให้การสนับสนุนต่อไป
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั การประเมินคุณภาพ
ศปศ.1.1-01 รายงานประจาปีการประเมิน
ภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ
น้อย คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.84 คะแนน และได้รายงานผลการประเมินให้กรรมการ 2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ประจาคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการนาข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรใน
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมของอาจารย์ผสู้ อน การบูรณาการภาษาอังกฤษ คณะ
กับการเรียนการสอน ตลอดจนคะแนนจากการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ มา
-รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาแกน
หารือร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อกาหนดทิศทางและหาทาง และวิชาศึกษาทั่วไป
ออกเพื่อตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการวิชาแกนและวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังนาข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตร
ให้รายวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวมากขึ้น
ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหม่
 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะมีหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีการ
ศปศ.1.1-01 รายงานประจาปีการประเมิน
ประเมินในการกากับมาตรฐานผ่านตามเกณฑ์ทุกประการ
คุณภาพ ปีการศึกษา 2557/ปีงบประมาณ
2557 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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การ SWOT ตามองค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะฯ มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์ทาให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของคณะ ซึ่งเป็นคณะที่มีขนาด
เล็ก
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม

องค์ประกอบ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)
ผลผลิต
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รบั การเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบ ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อความเป็นเลิศในศาสตร์ศิลปกรรม ให้ ศาสตร์
บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเป็นคนดีของชาติ มุ่งสู่การผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหา
และมีจิตสานึกช่วยเหลือสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานในทุกภาคส่วน
และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา การนา

ลงสู่การปฏิบัติผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา “กิจกรรมเสริม
หลักสูตร” และการติดตามขยายผล
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มี ร ะบบส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา ศปศ.1.5-03 ปฏิทินกิจกรรม/โครงการงาน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการ และปฏิบัติตาม กิจการและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรม
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ
ศาสตร์
 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตากว่
่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ศปศ.6.1-01 สรุปผลแบบประเมินความพึง
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.62
พอใจของบุคลากรต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการส่งเสริม
อัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2557
 4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ มีโครงการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมที่หลากหลายและ
ภาพข่าว
ผลงานดังกล่าวมีหลายส่วนที่เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาทิเช่น โครงการสร้างสรรค์ผลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และนาผลงานดังกล่าวมอบให้กับ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อเป็นการก่อให้เกิดความจงรักภักดี
และสานึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย
นอกจากนี้ ยังมีการประพันธ์บทเพลงให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี คือ เพลง
มาร์ชโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อสร้างสานึกร่วมความรัก ความสามัคคี ตลอดจนสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อีกด้วย
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับอัตลักษณ์
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ดังต่อไปนี้
จดหมายข่าว
1. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประติมากรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวง เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
วัฒนธรรม
ภาพถ่ายกิจกรรม
2. คณาจารย์ของคณะ ได้รับการตัดสินให้เข้าร่วมโครงการของสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา
3. นักศึกษาวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ได้รบั รางวัลที่ 3 ในการประกวดเพลงกล่อม
ลูกสี่ภาค เนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชยในการสร้างสรรค์ผลงานของกระทรวง
วัฒนธรรมในโครงการศิลปินแห่งชาติสญ
ั จร
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม)
ผลผลิต
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

หมายเหตุ

“๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีที่คณะดาเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดาเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

ผลการดาเนินงาน
4

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

3.69

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

3.69

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

3.69

3.69 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ใช้ข้อมูลการสารวจของมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิอุดมศึ กษาแห่งชาติ พบว่า มีจานวนผู้ สาเร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรี ทั้งหมดจานวน 1 8 คน จานวนผู้สาเร็ จ
การศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 คน ผลการ
ประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF คะแนนการประเมิน
ตนเองเท่ากับ 3.69 คะแนน
รายการหลักฐานศปศ.6.2-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน(มหาวิทยาลัยวิจัย)
ผลผลิต
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมุ้งเน้น พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความ ศาสตร์
เข้มแข็งในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ศิลปกรรมสู่ความเป็นผู้นา
ทางด้านศิลปกรรมในระดับอาเซียน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีก ารสร้างระบบการมี ส่วนร่ว มของผู้เ รียนและ ศปศ.2.1-03 ประกาศกองทุนวิจัยและงาน
บุคลากร ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรทั้ง สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์
สายวิชาการและสายสนับสนุน และมีงบประมาณสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่ไป
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
มหาวิทยาลัยได้จัดทาการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์และ
ศปศ.6.3-01 รายงานผลการประเมินความ
บุคลากรต่อการดาเนินงานที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย”
คิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านการสนับสนุนการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ ของ
ต่อการดาเนินงานของ
คณาจารย์และบุคลากร มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเสริมสร้าง
และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย” ปี
การศึกษา 2557
 4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทิศทางในการดาเนินงานไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย ศปศ.2.3-01 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดาเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม/ ประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการ
โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
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วิชาการ
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ดังต่อไปนี้
จดหมายข่าว
5. นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประติมากรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวง เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
วัฒนธรรม
ภาพถ่ายกิจกรรม
6. คณาจารย์ของคณะ ได้รับการตัดสินให้เข้าร่วมโครงการของสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปกรรม
ไทยในสหรัฐอเมริกา
7. นักศึกษาวิชาโทดนตรีวิจักขณ์ได้รบั รางวัลที่ 3 ในการประกวดเพลงกล่อม
ลูกสี่ภาค เนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชยในการสร้างสรรค์ผลงานของกระทรวง
วัฒนธรรมในโครงการศิลปินแห่งชาติสญ
ั จร
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ
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องค์ประกอบ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยเสริมสร้าง
สุขภาพ)
ผลผลิต
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

-

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4-5 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ดาเนินการตามนโยบาย “มหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพ” โดยจัดทาแผนการดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย กาหนดกิจกรรมร่วมกับ
คณะให้การสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพกายและใจของบุคลากรเพือ่ สร้าง
บรรยากาศในการทางานที่ดี โดยสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการจัดทาประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)ประจาปี 2557 ทั้งนี้คณะฯ มีการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
โดยคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพให้บุคลากรประจาปี ยังสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการเพื่อที่จะนาผลการดาเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขในการจัด
กิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน
จากการที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ ร่วมกับสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะหน่วยงานต่างๆในวิทยาเขตปัตตานี จัดขึ้น ทาให้บุคลากรของคณะฯ ได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา 5
ประสาน โครงการตรวจสุขภาพประจาปี และ โครงการ Happy workplace
เป็นต้น
 4. มีผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรของคณะ คือ คุณสุกัญญา มุกดามนต์ เป็นวิทยากรแกนนาในการจัดตั้ง

รายการหลักฐาน
ศปศ.2.1-02 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
ศปศ 6.4-01 หนังสือการสมัครประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
ศปศ 6.4-02 การตรวจสุขภาพประจาปี
ศปศ 6.4-03 กีฬา 5 ประสาน
ศปศ 6.4-04 โครงการ Happy workplace

รายการหลักฐาน

รายการหลักฐาน
ศปศ 6.4-01 หนังสือการสมัครประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
ศปศ 6.4-02 การตรวจสุขภาพประจาปี
ศปศ 6.4-03 กีฬา 5 ประสาน
ศปศ 6.4-04 โครงการ Happy workplace
รายการหลักฐาน
ภาพข่าวจากมหาวิทยาลัย
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ชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพร่างกาย และ
จิตใจของบุคลากรของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

4 คะแนน

รายการหลักฐาน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่
ยั่งยืน)
ผลผลิต
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

-

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4-5 ข้อ

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินตนเอง
 1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่เป็นไป
ตามวงจรคุณภาพ PCDA โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร ซึ่งคณะฯ
ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.
2551 และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ เป็นเกณฑ์การดาเนินงานของคณะ
และผ่านการพิจารณาคณะกรรมการประจาคณะ
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

รายการหลักฐาน
ศปศ.3.1-01 แผนปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการ

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

 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการทีม่ ีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน สามารถ
นาความรู้จากงานบริการวิชาการไปปรับใช้ได้
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คณะฯ ได้จดั กิจกรรมโดยนานักศึกษาออกค่ายพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนา
ศปศ.1.5-07 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
อิสลามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้มอบหมายให้นักศึกษานาความรู้
ทางด้านศิลปกรรมไปพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในแก่โรงเรียนดังกล่าวแล้ว
ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์และเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับคณะและ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.

องค์ประกอบ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5
ชนิดของตัวบ่งชี้

องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

40

50

60

80

100

สาหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดให้ใช้เกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

ตัวตั้ง

35

ตัวหาร
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ผลลัพธ์

53.85

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
50

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

53.85

2.38 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษและ
รายวิชา 417-102 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 65 คน จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) จานวน 35 คน เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คานวณเป็นคะแนนการประเมินตนเองได้เท่ากับ 2.38 คะแนน
รายการหลักฐาน ศปศ.6.5- 01 ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย
(มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม)
ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 8 เท่ากับ 5 คะแนน
1. จานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ (นับตามปีการศึกษา) ไม่ว่าจะไปเรียนตามหลักสูตร/โครงการ
อื่นๆ โดยให้มีการทาหนังสือขออนุมัติไปต่างประเทศ
2. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น (นับตามปีการศึกษา) สามารถนับได้ทุกกรณี ไม่ว่านักศึกษา
จะเป็นผู้จัดหรือนักศึกษาเข้าร่วม
เชิงปริมาณ

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

4

ตัวหาร

128

ผลลัพธ์

0.03

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
12

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

20.31

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีนักศึกษาจานวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ UniMAP-PSU AEC Camp 2015 ณ Universiti Malaysia
Perlis
2. นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกับนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการหลักฐาน
ศปศ.8.1-01 ประกาศนียบัตรของนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย
ศปศ.8.1-02 รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน
1. การนับจานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
2. การนับจานวนนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

36

ตัวหาร

60

ผลลัพธ์

ร้อยละ 60

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
50

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

ร้อยละ 60

3.75 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์กาหนดแผนรับนักศึกษา จานวน 60 คน มีนักศึกษามารายงานตัวจานวน 36 คน
ผลการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 60 เมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คานวณเป็นคะแนนการประเมินตนเองได้
เท่ากับ 3.75 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศปศ.8.2-01 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 9 เท่ากับ 5 คะแนน
1. การนับจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
3. การนับจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

-

ตัวหาร

-

ผลลัพธ์

-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
รายการหลักฐาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สัดส่วนจานวนหลักสูตรนานาชาติ
ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
1. การนับจานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
2. การนับจานวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

-

ตัวหาร

-

ผลลัพธ์

-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
รายการหลักฐาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

76

องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
1. อาจารย์ชาวต่างประเทศต้องมาทาการสอน 1 เทอม หรือ 1 รายวิชา
2. ให้นับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (โดยยึดตามการถือสัญชาติของอาจารย์ที่ระบุไว้ในPassport)
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ทางานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาช่วยทาการสอน จะ
สามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทาการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1
รายวิชา
4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศทีท่ างานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาช่วยทาการสอน
จะสามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทาการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1
รายวิชา
5. การนับจานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและจานวนอาจารย์ทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

-

ตัวหาร

-

ผลลัพธ์

-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
-

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่มีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนในปีการศึกษา 2557
รายการหลักฐาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จานวน Visiting Professor
ปัจจัยนาเข้า
ระดับคณะ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
จานวน 1 ท่าน จานวน 2 ท่าน จานวน 3 ท่าน

คะแนน 4
จานวน 4 ท่าน

คะแนน 5
จานวน 5 ท่านขึ้นไป

ระดับมหาวิทยาลัย
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ จานวน 30 ท่าน = 5 คะแนน
1. ให้ทาการนับเฉพาะกรณีที่เชิญมาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน (นับตามปีการศึกษา) เช่น
สัมมนา บรรยาย ฯลฯ ไม่ทาการนับกรณีที่เชิญมาเพื่อเยี่ยมชม/ดูงาน
2. กรณี Visiting Professor มาหลายครั้ง สามารถนับซ้าได้ (นับได้ทั้งจานวนคนและจานวนครั้ง) ให้
นับตามจานวนครั้งของการมา เช่น 2 คน มา 2 ครั้ง นับ 4 โดยให้คณะรายงานข้อมูล จานวนคน/
จานวนครั้ง
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ทางานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ร่วมกับ ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้
4. กรณีเป็นอาจารย์ ชาวต่างประเทศที่ทางานและสังกัดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย มาจัดกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกับ ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้
5. นับเฉพาะที่มีตาแหน่งทางวิชาการที่เป็น full Professor หรือ Emeritus Professor
6. นับทั้ง Visiting Professor ที่มาทางานใน ม.อ. และ Professor ของ ม.อ. ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting
Professor ในต่างประเทศ
6. หลักฐานต้องมีเป็นจดหมายเชิญเป็น Visiting Professor เป็นทางการ
เชิงปริมาณ

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

-

ตัวหาร

-

ผลลัพธ์

-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

4

4

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
78

ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มี Visiting Professor ในปีการศึกษา 2557 จานวน 4 คน
รายการหลักฐาน
ศปศ 8.6-01 สรุปการจัดกิจกรรม
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
ปัจจัยนาเข้า
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน
1. การนับจานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับต่างประเทศ โดยให้นับตามปีงบประมาณ
2. ตัวหารของตัวบ่งชี้ คือ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน โดยนับตามปีการศึกษา
เชิงปริมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการคานวณ
ตัวตั้ง

-

ตัวหาร

-

ผลลัพธ์

-

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
1

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอาจารย์ทาโครงการวิจยั ร่วมกับต่างประเทศ จานวน 5 เรื่อง จากอาจารย์ประจานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.71 เทียบคะแนนเท่ากับ 5.00
รายการหลักฐาน
ศปศ 8.7-01 หลักฐานโครงการวิจยั ร่วมกับต่างประเทศ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ สรุปผลประเมินจากกรรมการคาชี้แจง
ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูล
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ระบุหมายเลข 1 ในข้ อที่มีการดาเนินงาน
ข้ อมูลถ่ วง
ผลการ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
คะแนน
นา้ หนัก ดาเนินงาน
1
2
3
4
5
6
7

กรอกข้อมูล

แบบฟอร์ มคานวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ (คณะกลุ่ม ข. และ ค.2)
องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร

องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินหลักสูตร
หลักสูตรทั้งหมด
1.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก อาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอก
(5คะแนน = ร้อยละ40 ขึ้นไป )
อาจารย์ประจาคณะ
ทั้งหมด
1.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
อาจารย์ประจาที่ดารง
วิชาการ
ตาแหน่ง- ทางวิ
ผูช้ ่วยชาการ
(5คะแนน = ร้อยละ60 ขึ้นไป)
ศาสตราจารย์
- รอง
ศาสตราจารย์
- ศาสตราจารย์
อาจารย์ประจาคณะ
ทั้งหมด
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
(5คะแนน = ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ10) จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อปี
สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.5 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

คิดคะแนน
จานวน คะแนน
เทียบเกณฑ์
ข้ อที่ได้ (ระดับ)

ผลการ
ประเมิน
2.20

1.84

ต้ องปรับปรุง
1.84

1.84

1.84

6.25

0.78

0.78

18.75

1.56

1
1
16
3

1.56

2
1
0
16
180.84

0.00

0.00

22.47
8
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

6
5

5.00
4.00

5.00
4.00
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร

เชิงปริมาณ
ข้ อมูลถ่ วง
ผลการ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
คะแนน
นา้ หนัก ดาเนินงาน

องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนา
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

1

(5คะแนน = ร้อยละ 30 ขึ้นไป)

1

1

1

1

6

5.00

5.00
2.57

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12857.14

2.57

2.57

จานวนเงินวิจยั
จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจยั
จานวนเงินวิจยั
จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจยั

จานวนเงินวิจยั
จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจยั

180000
14
0

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1

2.57

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

(5คะแนน = 25,000 บาทขึ้นไป)

7

ผลการ
ประเมิน

ดี

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(5คะแนน = 50,000 บาทขึ้นไป)

1

คิดคะแนน
จานวน คะแนน
เทียบเกณฑ์
ข้ อที่ได้ (ระดับ)

4.19

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

(5คะแนน = 60,000 บาทขึ้นไป)

เชิงคุณภาพ
ระบุหมายเลข 1 ในข้ อที่มีการดาเนินงาน
2
3
4
5
6

6.07
5.00
ถ่วงน้ าหนักผลงานฯ
ค่าน้ าหนัก 0.20
ค่าน้ าหนัก 0.40
ค่าน้ าหนัก 0.60
ค่าน้ าหนัก 0.80
ค่าน้ าหนัก 1.00

0
0
0
0
0
0

0.00

0.00

0.00
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(5คะแนน = ร้อยละ 30 ขึ้นไป)

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร
จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจยั

เชิงปริมาณ
ข้ อมูลถ่ วง
ผลการ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
คะแนน
นา้ หนัก ดาเนินงาน

ถ่วงน้ าหนักผลงานฯ
ค่าน้ าหนัก 0.20
ค่าน้ าหนัก 0.40
ค่าน้ าหนัก 0.60
ค่าน้ าหนัก 0.80
ค่าน้ าหนัก 1.00

เชิงคุณภาพ
ระบุหมายเลข 1 ในข้ อที่มีการดาเนินงาน
2
3
4
5
6

1

คิดคะแนน
จานวน คะแนน
เทียบเกณฑ์
ข้ อที่ได้ (ระดับ)

7

0
0
0
0
0
0

0.00

0.00

0.00

3.4
0.2
0
1.2
0
2

24.29

6.07

5.00

ผลการ
ประเมิน

จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจยั
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

(5คะแนน = ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

ถ่วงน้ าหนักผลงานฯ
ค่าน้ าหนัก 0.20
ค่าน้ าหนัก 0.40
ค่าน้ าหนัก 0.60
ค่าน้ าหนัก 0.80
ค่าน้ าหนัก 1.00

จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจยั
องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริ หารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ

1
0
2
0
2
14
0

3.00
1

1

1

3

3.00

3.00

พอใช้
3.00
พอใช้

1

1

1

1

1

3

3.00

3.00

4

3.00

3.00

3.00
1

1

พอใช้
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร

เชิงปริมาณ
ข้ อมูลถ่ วง
ผลการ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
คะแนน
นา้ หนัก ดาเนินงาน

1

5.2 ระบบกากับประกันคุณภาพหลักสูตร

เชิงคุณภาพ
ระบุหมายเลข 1 ในข้ อที่มีการดาเนินงาน
2
3
4
5
6
1
1
1
1

7

คิดคะแนน
จานวน คะแนน
เทียบเกณฑ์
ข้ อที่ได้ (ระดับ)
4
3.00
3.00

ผลการ
ประเมิน

2.90

ค่ าเฉลี่ย 5 องค์ ประกอบ
สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน

พอใช้

องค์ ประกอบที่ 6 องค์ ประกอบตามอัตลักษณ์

4.74

6.1 ผลการบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
(นักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม)

1

6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
(ความพึงพอใจผูใ้ ช้บณั ฑิตด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม)

3.69

3.69

1

1

1

1

5

5

3.69

5.00

ดีมาก

3.69

6.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (มหาวิทยาลัย
วิจยั )

1

1

1

1

6.4 ผลการชี้นา ป้องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย
เสริ มสร้างสุขภาพ)

1

1

1

6.5 ผลการชี้นา ป้องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน(การจัดการ
ทรัพยากรที่ยงั่ ยืน)

1

1

1

1

5

5

5.00

1

4

5

5.00

1

4

5

5.00

3.41

ค่ าเฉลี่ย 6 องค์ ประกอบ

พอใช้
องค์ ประกอบที่ 7 องค์ ประกอบสานักงาน ก.พ.ร.

0.00

7.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู ้ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นศ.สอบผ่าน

8

(5คะแนน = ร้อยละ 100)

นศ.เข้าสอบ

65

12.31

0.00

0.00

องค์ ประกอบที่ 8 ตัวบ่ งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
8.1 จานวนนักศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศหรื อเข้า
ร่ วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จดั ในประเทศ
ไทย (มีโครงการรองรับ หรื อมีโครงการร่ วม)

ต้ องปรับปรุงเร่ งด่วน

3.33

นักศึกษา ม.อ.ไป
ต่างประเทศหรื อเข้าร่ วม
กิจกรรม

6.00

นักศึกษาทั้งหมด

128.00

4.69

3.91

3.91

พอใช้

เอกสารประกอบวาระ 4

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้
8.2 ระดับความสาเร็ จในการรับนักศึกษาได้ตาม
เป้าหมาย

8.3 สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา

รายละเอียดตัวตั้ง
รายละเอียดตัวหาร

เชิงปริมาณ
ข้ อมูลถ่ วง
ผลการ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
คะแนน
นา้ หนัก ดาเนินงาน

นักศึกษาที่มารายงานตัว

36.00

นักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผน

60.00

จานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา

1

เชิงคุณภาพ
ระบุหมายเลข 1 ในข้ อที่มีการดาเนินงาน
2
3
4
5
6

7

คิดคะแนน
จานวน คะแนน
เทียบเกณฑ์
ข้ อที่ได้ (ระดับ)

60.00

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผลการ
ประเมิน

จานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด
8.4 สัดส่วนจานวนหลักสูตรนานาชาติ
สาหรับคณะที่เปิ ดสอนเฉพาะระดับปริ ญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ
ระดับป.ตรี
หลักสูตรระดับป.ตรี ท้งั หมด

สาหรับคณะที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด
8.5 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ

อาจารย์ชาวต่างประเทศ
อาจารย์ท้งั หมด

8.6 จานวน Visiting Professor
8.7 จานวนโครงการวิจยั ร่ วมกับต่างประเทศ

ค่ าเฉลี่ย 8 องค์ ประกอบสาหรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน

Visiting Professor

4.00

4.00

4.00

4.00

โครงการวิจยั ที่ทาร่ วมกับ
ต่างประเทศ

7.00

50.00

50.00

5.00

อาจารย์และนักวิจยั ที่
ปฏิบตั ิงานจริ ง

14.00

3.00
พอใช้

แบบฟอร์ มแผน-ผลการดาเนินงานระดับคณะ ปี การศึกษา 2557-2561
คณะ......ศิลปกรรมศาสตร์......
แผน
ผล

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสู ตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์

คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน
ข้อ
ข้อ

ข้อ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

2557

2558

ปี การศึกษา
2559

2.43
2.43
6.25
6.25
18.75
18.75

2.43

2.43

2.43

2.43

6.25

6.25

6.25

6.25

18.75

18.75

18.75

18.75

1
0
3
3
3
3

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

6
6

6

6

6

6

2560

2561

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้
2.2 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริ หารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตร
องค์ ประกอบที่ 6 ตัวบ่ งชี้ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่ งเสริม
6.1 ผลการบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

สัดส่ วน
ร้อยละ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

2557
25000
25000
20
20

ปี การศึกษา
2558
2559
25000
25000

2560
25000

2561
25000

20

20

20

20

ข้อ

แผน
ผล

4
4

4

4

4

4

ข้อ

แผน
ผล

3
3

3

3

3

3

แผน

4

4

4

4

ผล
แผน
ผล

4
4
5
5

5

5

5

5

แผน
ผล

5
5

5

5

5

5

ข้อ
ข้อ

ข้อ

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้
6.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
6.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
6.4 ผลการชี้นา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมใน ประเด็นที่ 1
ภายใน สถาบัน (มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ)
6.5 ผลการชี้นา ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมใน ประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยงั่ ยืน)
องค์ ประกอบที่ 7 ตัวบ่ งชี้ สานักงาน ก.พ.ร
7.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
องค์ ประกอบที่ 8 ตัวบ่ งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
8.1 จานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมกับ
นักศึกษาต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรื อมี
โครงการร่ วม)
8.2 ระดับความสาเร็ จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้ าหมาย (ระดับ
ปริ ญญาตรี เฉพาะชั้นปี ที่ 1)

คะแนน
ข้อ

ข้อ

ข้อ

ร้อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

แผน
ผล
แผน
ผล

2557
5
3.93

แผน

5

ผล

5

แผน

5

ผล

5

แผน

5

ผล

5

แผน

50

ผล

53.85

แผน

12

ผล

12

แผน

50

ผล

91.66

2558
5

ปี การศึกษา
2559
5

2560
5

2561
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

50

50

50

12

12

12

12

50

50

50

50

องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้
8.3 สัดส่ วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
8.4 สัดส่ วนจานวนหลักสูตรนานาชาติ
8.5 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
8.6 จานวน Visiting Professor
8.7 จานวนโครงการวิจยั ร่ วมกับต่างประเทศ

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

2557

2558

ปี การศึกษา
2559

2560

2561

ไม่ ประเมิน ไม่ ประเมิน ไม่ ประเมิน ไม่ ประเมิน ไม่ ประเมิน
คณะไม่ มีหลักสู ตรนานาชาติ
0
0
4
4
1
1

0

0

0

0

4

4

4

4

1

1

1

1

