รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 13 ปี (ปีการศึกษา
2545 ถึง ปีการศึกษา 2557) โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการ
อนุ มัติห ลั กสู ตรศิล ปกรรมศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2555 และเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 โดยเปิดสอนใน 3 แขนงวิชา และ 4 วิชาโท ซึ่งประกอบด้วย
1. วิชาเอก จานวน 3 แขนงวิชา
- แขนงวิชาเอกทัศนศิลป์
- แขนงวิชาเอกศิลปะการแสดง
- แขนงวิชาเอกศิลปะประยุกต์
2. วิชาโท จานวน 4 วิชา
- แขนงวิชาโททัศนศิลป์
- แขนงวิชาโทศิลปะการแสดง
- แขนงวิชาโทศิลปะประยุกต์
- แขนงวิชาโทดนตรีวิจักขณ์
ในปี ก ารศึก ษา 2557 หลั ก สู ตรศิล ปกรรมศาสตรบัณฑิ ต คณะศิล ปกรรมศาสตร์ ได้จั ด
ดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ.2557 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
คณะฯ ได้ ก าหนดนโ ยบายการประกั น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษาตามแนว ทางขอ ง
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้ พ ระราชบั ญญั ติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ที่เ น้น การพัฒ นาคุณ ภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมในระดับภูมิภาค โดยพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่ อง มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

กรอบการดาเนินงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ดาเนินงานประกันคุณภาพจัด
อยู่ในกลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี และคณะได้ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามกรอบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ต่างๆ เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ 5
องค์ประกอบมีผลการประเมินระดับดี (3.60) เมื่อพิจารณารวมกับองค์ประกอบตามอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริม รวม 6 องค์ประกอบมีผลการประเมินระดับดี (3.91) และเมื่อพิจารณารวมกับ
องค์ประกอบตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวม 8 องค์ประกอบมีผลการประเมินระดับพอใช้ (3.23)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต มีจานวน 6 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวม คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.20 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่ งชี้ที่มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก ได้แก่ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00
และกิจ กรรมนั กศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับ ต้องปรับปรุง ได้แก่ ผลการบริหารจัดการหลั กสูตรโดยรวม มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.84 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.78
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.56 และมีตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คือ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย มีจานวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก
ได้แก่ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ส่วนตัวบ่งชี้ด้านเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ในตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ในระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ 6 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ ผล
การประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาราย
ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ (นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
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เป็ น เอกลั กษณ์ของสถาบั น (มหาวิทยาลั ยวิจัย) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสั งคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 เท่ากัน
ส่วนตัวบ่งชี้ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม) มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 7 : องค์ประกอบสานักงาน ก.พ.ร. มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของนักศึกษา
ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน
องค์ประกอบที่ 8 : องค์ประกอบตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีจานวน 7 ตัวบ่งชี้ แต่ไม่
ประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 8.3 สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา และ 8.4 สัดส่วน
จานวนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 อยู่ใน
ระดับพอใช้
2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
2.3 ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
2.4 นางปฐมา อาแว

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
เลขานุการ

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
3.1 เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
3.2 เพื่อ ให้ ทราบถึงประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการดาเนิ นงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
3.3 เพื่อให้ ทราบจุ ดอ่อ น จุ ด แข็ง โอกาส อุป สรรค เพื่ อสนั บสนุ นการพัฒ นาคุณ ภาพอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3.4 เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดาเนินงาน
ปัจจุบัน
3.5 เตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. บทนา
4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อ
“โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์” ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ใน
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 240 (7/2543) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.
2543 ได้พิจารณาเรื่องโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจาก
โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ เป็น โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเห็นชอบให้นาเสนอ
ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป
สาหรับการจัดตั้งหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดตั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกากับที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งได้ดาเนินการรับนักศึกษารุ่น
แรกในปีการศึกษา 2545 จานวน 2 สาขาวิชา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา 2546 ได้
เปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะประยุกต์
จากการดาเนินการจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลา 12 ปี (ปีการศึกษา 2545 ถึง ปี
การศึกษา 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 ทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์และทางด้านประยุกต์ศิลป์ตามเจตนารมณ์การ
จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกไปพร้อมกัน และเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ทั้งหมด โดยเปิดสอนใน 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
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2547
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี)
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บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2548
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง 2 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2549
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2550
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2551
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2552
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2553
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2554
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2555
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556
บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ( 4 ปี)
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ( 4 ปี)
คณะศิล ปกรรมศาสตร์ เล็ ง เห็ นถึง ความส าคัญในการประเมิน คุณภาพภายนอก ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รวมถึงการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจภายใต้ กรอบการบริหารจัดการที่จากัด
เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวใน
การบริ ห ารจั ดการ อย่ างไรก็ตามคณะศิล ปกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการดาเนินงานภายใต้
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ขอบเขตต่างๆ โดยคานึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายหลักและในการประเมินคุณภาพแต่ละ
ครั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีระบบต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ภายใต้การแข่งขันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน
เพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ออกสู่ สั ง คม ชุ ม ชนและเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
4.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา/ปณิธาน
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ
ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์”
วัฒนธรรมองค์กร
ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง “Our Soul is for the Benefit of Mankind”
วิสัยทัศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่ “เป็นสถาบันที่มุ่งสู่การเป็นเลิศในการจัดการศึกษา
การท างานสร้ างสรรค์ และการวิจั ยทางด้ านศิ ล ปกรรม ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรมภาคใต้ เพื่อ ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559” โดยยึดปณิธาน “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลักการปฏิบัติภารกิจ
พันธกิจ
1. เป็ น แหล่ งบ่ มเพาะความรู้ในศาสตร์ศิล ปกรรม ที่ส อดคล้ องกับพันธกิจหลั กของ
มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล
2. เป็นผู้นาทางวิชาการในศาสตร์ศิลปกรรมที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ ที่มี
มาตรฐานในระดับชาติและสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3. ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ศิลปกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บนพื้นฐานของการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
ความเป็นเลิศ
1. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม (Research Quality)
2. การจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม (Learning Quality)
ค่านิยม
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานของคณะศิล ปกรรมศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันคณะได้ใช้
ค่านิยม PSU ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยในการร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยที่ P คือ professional การทางานอย่างมืออาชีพ S คือ Social Responsibility การ
ทางานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และ U คือ Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สมรรถนะหลัก

6

1) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) อาจารย์มีศักยภาพในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์
3) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบในหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อความเป็นเลิศ
ในศาสตร์ศิลปกรรม ให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเป็นคนดีของชาติ มุ่งสู่
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหาและมี
จิตสานึกช่วยเหลือสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานในทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพ ดารงด้วยคุณธรรม
จริยธรรมบนพื้นฐานความ
เป็นไทย มีทักษะชีวิต มี
จิตสานึกสาธารณะและ
สมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่
ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน

1. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
การศึกษา
4.การรับนักศึกษา
5.การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
6.ผลที่เกิดกับนักศึกษา
7.การบริหารและพัฒนาอาจารย์
8.ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
9.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
10.ผลที่เกิดกับอาจารย์
11.สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้
บรรลุ)
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 4 ข้อ
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 5 ข้อ
ร้อยละ 80
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 3 ข้อ
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 3 ข้อ
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 2 ข้อ
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 2 ข้อ
ร้อยละ 5.88
ร้อยละ 20
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 1 ข้อ
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 1 ข้อ

7

เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ระดับที่ต้องการให้
บรรลุ)
12.การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ ดาเนินการตามเกณฑ์
เรียนการสอน
สกอ. จานวน 1 ข้อ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ระดับที่ต้องการให้
บรรลุ)
1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
13.การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถใน
สกอ. จานวน 1 ข้อ
วิชาชีพ ดารงด้วยคุณธรรม 14.ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
ร้อยละ 90
จริยธรรมบนพื้นฐานความ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็นไทย มีทักษะชีวิต มี
15. ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
ดาเนินการตามเกณฑ์
จิตสานึกสาธารณะและ
สกอ. มีผลการประเมิน
สมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่
ระดับดี
ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน 16. อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. ร้อยละ 6.25
17. อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
ดาเนินการตามเกณฑ์
วิชาการ
สกอ. ร้อยละ 18.75
18. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
ดาเนินการตามเกณฑ์
จานวนอาจารย์ประจา
สกอ.
19. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 3 ข้อ
20. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาเนินการตามเกณฑ์
สกอ. จานวน 3 ข้อ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความเข้มแข็งในการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ศิลปกรรมสู่ความเป็นผู้นาทางด้านศิลปกรรมในระดับอาเซียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. พัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ให้มีความเข้มแข็ง
ในการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในศาสตร์
ศิลปกรรม

1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
จานวน 6 ข้อ
จานวนเงิน 25,000 บาทขึ้น
ไปต่อคน
ร้อยละ 20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. พัฒนาบุคลากรของ
1.ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะฯ สู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
รับการพัฒนาตนเองไม่ต่า
กว่า 2 ครัง้ ต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งแก่สังคมสูป่ ระชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. บูรณาการความรู้ใน
การบริการวิชาการแก่สังคม
ศาสตร์ศิลปกรรมสู่การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
อย่างหลากหลายและทั่วถึง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
สังคมและชุมชนภาคใต้

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
ดาเนินการตามเกณฑ์ สกอ.
จานวน 4 ข้อ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
1. เพื่อบริหารจัดการงานทานุ
ระบบและกลไกการทานุบารุง
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
จานวน 3 ข้อ
โดยการอนุรักษ์ และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการ
แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน และ
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 6. การบริหารและจัดการของคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้อง
กับการบริหารของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
1. เพื่อการดาเนินยุทธศาสตร์
1. การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
การบริหารจัดการองค์กร การเงิน ติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน จานวน 4 ข้อ
และสินทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ และเอกลักษณ์ของคณะ
โปร่งใส สอดคล้องกับการบริหาร 2. ระบบกากับการประกันคุณภาพ
ดาเนินการตามเกณฑ์สกอ.
ของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ
หลักสูตร
จานวน 5 ข้อ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 7. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยัง่ ยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะ 1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ศิลปกรรมศาสตร์สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

เป้าหมาย
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
มีกิจกรรม/โครงการที่สร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
จานวน 1 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 8. สร้างความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ระดับที่ต้องการให้บรรลุ)
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบ 1. ระบบและกลไกการประกัน
มีระบบการประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา สู่
คุณภาพการศึกษาภายใน
ภายในและระบบการประเมิน
บุคลากรทุกคน เพื่อเป็น
คุณภาพภายนอก
สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานใน 2. ผลประเมินการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินระดับดี
ระดับชาติและสากล
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด

11

4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

อธิ การบดี
กพร. สมศ. สกอ. ตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน
คณบดี
รองคณบดี (อาจารย์ศิริชยั พุม่ มาก)

ฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ
งานวิ ชาการ
งานวิ จยั และงานสร้งางรรค์

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
คณะกรรมการประจา
คณะศิ ลปกรรมศาสตร์

รองคณบดี (อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์)

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

งานนโยบายและแผน

แขนงวิชา
ทัศนศิลป์
แขนงวิชา
ศิลปะประยุกต์

งานพัสดุ

งานวิ เทศสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ

งานประชาสัมพันธ์

งานการเจ้าหน้ าที่

งานกิ จการนักศึกษา

งานการเงิ นและบัญชี

แขนงวิชา
ศิลปะการแสดง

งานอาคารและสถานที่
งานบริ การวิ ชาการ
งานสารบรรณ
งานทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานสารสนเทศ
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4.4 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

4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน จ านวน 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
มีแขนงวิชา ดังนี้
- แขนงวิชาทัศนศิลป์
- แขนงวิชาศิลปะการแสดง
- แขนงวิชาศิลปะประยุกต์
4.6 จานวนนักศึกษา (ปีการศึกษา 2557)
สาขาวิชา
ทัศนศิลป์
ศิลปะประยุกต์
รวมจานวนนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1
รหัส 57
17
19
36

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
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4.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้าราชการ (คน)
ที่

สาขาวิชา/ฝ่าย
ป.ตรี

พนักงานมหาวิทยาลัย (คน)

อยู่
ระหว่าง
ป.เอก**
ป.เอก**
ป.โท
ป.ตรี ป.โท
การ
(เทียบเท่า)
(เทียบเท่า)
ดาเนินกา
ร
6
-

พนักงาน
ราชการ

รวม

ป.ตรี

(คน)

-

6

1 สาขาวิชาทัศนศิลป์

-

2 สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

-

-

1

-

1

-

-

-

2

3 สาขาวิชา
ศิลปะประยุกต์
4 ฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป

-

1

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

3

2

-

-

1

6

-

-

-

3

2

-

-

-

5

6 คนงาน(เงินรายได้
คณะฯ)
รวม

(วุฒิการศึกษา มัธยม 3)
0

1

1

6

18

1
0

0

1

4.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
คณะฯ มี ง บประมาณมาจากงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่ น ดิ น โดย
งบประมาณเงิน
รายได้ในปีงบประมาณ 2557 มีรายรับทั้งหมด 1,179,900 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน เป็นเงิน 4,497,000 บาท
คณะฯ ใช้อาคาร 18 สาหรับการเรียนการสอน ปฏิบัติการ การบริหาร และอื่นๆ ได้แก่
1. ห้องสมุด เพื่อสืบค้นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ห้องสารสนเทศสาหรับคณาจารย์เพื่อค้นคว้าข้อมูลการทางานวิจัยและการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปกรรม
3. ห้องปฏิบัติการสาหรับการจัดการเรียนการสอน
4. ลาแมอาร์ต แกลลอรี่ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม
5. หอประชุม ขนาด 200 ที่นั่ง
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4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
คณะศิล ปกรรมศาสตร์ มีเอกลั กษณ์ที่เด่นในด้านศาสตร์ ศิล ปกรรม โดยเฉพาะพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบริหารสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมที่เน้นการอนุรักษ์ สืบ
สาน และสร้างสรรค์ที่มีมาตรฐาน
4.10 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
คณะฯ มี ก ารน าข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ที่ ผ่ า นมาเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาและมีการติดตามความ
คืบหน้าทุกครั้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 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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ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
และจุดที่ต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

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

ผลการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

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

งานประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานกิจการนักศึกษา

16

วิธีการประเมิน
5.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม)
1) การเตรียมการและวางแผนการตรวจเยี่ยม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดทาตาราง
ตรวจเยี่ยมเป็นลายลักษณ์อักษร
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ศึกษาเอกสารในเบื้องต้น ประกอบด้วย รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2557
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ
ประเมิน พร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และร่วมวิเคราะห์รายงาน เพื่อพิจารณาประเด็นข้อสงสัย
วางแผนการประเมิน
2) การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
- ประชุมวางแผนก่อนเริ่มประเมินคุณภาพภายใน
- ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน สอบถามความ
ประเด็นเพิ่มเติม
. - สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการประจาคณะ อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมิน วิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อย และข้อเสนอแนะตามรายด้านองค์ประกอบ
3) การดาเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
- สรุปผลการประเมินและนาเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ต่อที่ประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์
- จัดทาร่างรายงานประเมินคุณภาพ ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณา
- จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพในส่งให้คณะศิลปกรรมศาสตร์
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5.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง ประจาปี
การศึกษา 2557 และหลักฐานการอ้างอิงทั้งที่เป็นสารและเว็บไซต์ โดยพิจารณาในประเด็น ความ
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามนิยามของตัวบ่งชี้ ความถูกต้องครบถ้วนของตัวเลขในรายงานและในตาราง
2. ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง โดยพิจารณาในประเด็น ความถูกต้องครบถ้วนตรงตามนิยาม
ของตัวบ่งชี้
3. สัมภาษณ์
3.1 คณะผู้บริหาร กรรมการประจาคณะ อาจารย์ และบุคลากร
3.2 นักศึกษา และศิษย์เก่า
3.3 ผู้ใช้บัณฑิต
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6. ผลการประเมิน
6.1 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
รวม 5
องค์ประกอบ

6
7
8
รวม 8
องค์ประกอบ

I

6
3
1
1
2

0.78
2.57
-

4.50 1.84
5.00 5.00
3.00 3.00 3.00 -

2.20
4.19
3.00
3.00
3.00

13

1.23

3.71 3.42

2.90

5
1
7

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
0.00
2.38

ผลการประเมิน

26

O

คะแนน
เฉลี่ย

ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

P

ผลการประเมิน

ดี

พอใช้ พอใช้

-

4.74
-

4.74
0.00
3.33

1.80 3.71 4.36
ต้อง
ดี
ดี
ปรับปรุง

3.00

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

พอใช้
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6.2 จุดเด่น/จุดแข็งของคณะ 3-5 อันดับ
1) มีการเชื่อมโยงและบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นกับหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่ง
ก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะของบัณฑิต
2) นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ สืบเนื่องจากการเรียนการสอนที่สะท้อนอัตลักษณ์
3) ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่น และมีความพยายามในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคณะให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย
6.3 สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ
1) ในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการบริการวิชาการ แผนการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ควรกาหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผน และทาการประเมินความสาเร็จในระดับแผนตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดไว้
2) การบริหารความเสี่ยง ควรเน้นการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และบริหารความ
เสี่ยงเหล่านั้นให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3) ระบบกลไกการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
4) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย นาผลการวิเคราะห์ไป
ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์
จุ ด แข็ ง /แนวทางเสริ ม จุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา/ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง
ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะของบัณฑิต
2. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ สืบเนื่องจากการเรียนการสอนที่สะท้อนอัตลักษณ์
6.4

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทาแผนการทากิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยกาหนดวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้
ระดับแผนอย่างชัดเจน ดาเนินงานตามแผน ประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับต่างๆ จนถึงระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ประสานงานกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ในการกาหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการในการพิจารณาผลงาน เพื่อจัดแสดง
2. ก่อนนาผลงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้ตรวจสอบว่าสถานที่ที่นาไปเผยแพร่นั้ น มีการ
ดาเนิ น การตรวจสอบผลงานตามเกณฑ์ โดยมีค ณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมพิจารณาด้วย
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีจานวนอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานและนาเสนอผลงานให้มาก
ยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
---ไม่ม-ี --จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ศึกษาความต้องการของสังคมก่อนจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี จัดทาแผน
บริการวิชาการประจาปีให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จใน
ระดับแผนและระดับโครงการ และดาเนินการตามแผน ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัว บ่งชี้ ทั้งในระดับ แผนและระดับโครงการ (การประเมินเน้นการประเมินให้ ตรง (Valid) กับ
วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
---ไม่มี---จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน กากับ ติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผน และประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
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องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่น และมีความพยายามในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคณะให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรดาเนินการดังนี้
1. ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ตามแผนกลยุทธ์ในแต่ละปี
2. ประมาณการรายรับที่จะได้ตามงบปกติ
3. คานวณความแตกต่างระหว่าง (1) กับ (2)
4. ทา SWOT ทางการเงินของคณะ และจัดทากลยุทธ์การเงินให้ได้ตามข้อ (3)
5. หากไม่สามารถจัดหาเงินได้ตามข้อ (4) ควรปรับแผนกลยุทธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ควรดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร
2. วิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา พัฒ นาอาจารย์ พัฒนาบุคลากร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต
การบริหารความเสี่ยง ควรเน้นการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจ จัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
บริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
การจัดการความรู้ ควรดาเนินการดังนี้
1. กาหนดประเด็นความรู้สาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ ตามแผนกลยุทธ์
2. กาหนดกลุ่มบุคลากรเป้าหมายที่จะใช้ความรู้เหล่านั้น
3. แสวงหาบุคคลที่มี Tacit knowledge ตามประเด็นความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ให้มีผู้รับผิดชอบในการสกัดความรู้ และรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ
4. รวบรวม Explicit knowledge ที่มีอยู่ นามาสังเคราะห์และเก็บรวบรวมไว้ อย่างเป็น
ระบบ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายศึกษาและใช้ความรู้ที่จัดเก็บไว้
6. ประเมินผลการจัดการความรู้
ระบบการกากับประกันคุณภาพหลักสูตร จัดทาระบบและกลไกการกากับการดาเนินการ
ประกัน คุณภาพหลั กสู ตร ดาเนินการตามระบบประเมินผลความส าเร็จ และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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8. สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์
8.1 อาจารย์
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพร้อมและทั่วถึง
2. อาจารย์มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อหลักสูตรได้ดี
3. การทางานเป็นทีมระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การเบิกเงินสวัสดิการไม่ค่อยสะดวก
2. เอกสารที่เกี่ยวกับการเงินไม่ค่อยสอดคล้องกับวิทยาเขต
3. หัวหน้าสาขาทางานหนัก ควรให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านเอกสาร
4. ฝ่ายบริหารควรกาหนดแนวทางและทิศทางการบริหารงานของคณะให้ชัดเจนและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
8.2 บุคลากรสายสนับสนุน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. บุตคลากรมีความรู้ความสามารถ ตั้งใจทางาน ช่วยกันเป็นอย่างดี
2. บุคลากรสามารถทางานแทนกันได้ สามัคคีกัน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า
8.3 อาจารย์ประจาคณะ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สามารถนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของบัณฑิต
2. มีการประสานความร่วมมือระหว่างแขนงในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. อาจารย์มีความมุ่งมั่นและทุมเทในการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. อาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์ยังไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. คณะควรมอบหมายภาระความรับผิดชอบฝ่ายสนับสนุนในการเอื้อให้เกิดการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการให้บรรลุเป้าหมายของระบบการประกันคุณภาพ
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8.4 นักศึกษา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. อาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา มีการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
2. อาจารย์มีความสามารถสูง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สถานที่สาหรับฝึกปฏิบัติ มีไม่เพียงพอ
2. ต้องการอาจารย์ที่จบสาขา Graphic design โดยตรง ซึ่งยังไม่มีในคณะ
8.5 ศิษย์เก่า
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. อาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรมีการประชาสัมพันธ์จุ ดเด่น/ผลงานของคณะให้สังคมภายนอกรับทราบ
มากขึ้น
2. คณะควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัย
8.6 ผู้ใช้บัณฑิต
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. บัณฑิตที่จบมีศักยภาพและความรับผิดชอบสูง
2. มีความรู้ความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรบ่มเพาะให้บัณฑิตรู้จักการเข้าสังคมได้อย่างหลากหลาย
2. ควรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
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9. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
9.1 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1) มีการเชื่อมโยงและบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะของบัณฑิต
2) นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ สืบเนื่องจากการเรียนการสอนที่สะท้อนอัตลักษณ์
3) ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่น และมีความพยายามในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคณะให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย
9.2 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1) ในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการบริการวิชาการ แผนการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ควรกาหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผน และทาการประเมินความสาเร็จในระดับแผนตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดไว้
2) การบริหารความเสี่ยง ควรเน้นการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรื อปั จ จั ย ที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ ที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
บริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย นาผลการวิเคราะห์ไป
ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์
4) จัดทาระบบและกลไกการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ดาเนินการ
ตามระบบประเมินผลความสาเร็จ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5) ควรมีแผนการจัดการความรู้ ครอบคลุมอย่างน้อย 2 ภารกิจ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย และต้องมีผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและบันทึกที่นาไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่และนาไปปฏิบัติ
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10. ตารางแสดงผลการ Commit KPIs
คณะ/ภาควิชา

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับหลักสูตรปริญญาตรี

จานวน KPIs
ที่ Commit

จานวน KPIs
ที่ผ่าน

คิดเป็น
ร้อยละ

23
14

21
2

91.30
85.71

คะแนนผลการ
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)
3.00
1.84
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เอกสารประกอบวาระ 4

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

เอกสารประกอบวาระ 4

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

เอกสารประกอบวาระ 4

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
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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

