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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับคณะ
ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5-6 
ตุลาคม 2558 จากเอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการเยี่ยมชมสถานที่ 
ผลการประเมินการด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.38 อยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้ เมื่อจ าแนกในส่วนของปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.82 ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 ระดับคุณภาพดี และ ผลการ
ด าเนินงานด้านผลลัทธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 ระดับคุณภาพดี  

จ ำแนกรำยองค์ประกอบ (ตำรำง ป. 1) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ และผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ และ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ระหว่างวันที่  5-6 

ตุลาคม 2558 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์ภรณี  ศิริโชติ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์สายเพชร  อักโข กรรมการ 
3. อาจารย์เหมวรรณ  เหมะนัค กรรมการ 
4. อาจารย์รินทร์ลภัส  ชัยหิรัญกิตติ ์ กรรมการ 
5. อาจารย์พิชญาภรณ์  สุวรรณกูฏ  กรรมการ 
6. นางสาวสายใจ  จันเวียง เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ในภาพของนโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภาครัฐซึ่งเห็นความส าคัญของการ

พัฒนางานอาชีพในชุมชน การถักทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก งานโลหะ งานจักสาน 
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เครื่องเรือนและอ่ืน ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบกับ แนวความคิดของรองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่ งมีแนวคิดและตระหนักถึงความส าคัญในการสืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น  ท่านจึงได้เสนอโครงการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบและได้เริ่ม
ด าเนินการภายใต้การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2546  

การเรียนการสอนในคณะเริ่มในปี พ.ศ. 2547 โดยการเปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์ ระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือที่จะสร้าง
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นผู้เชื่อมโยงการศึกษาด้านการ
ออกแบบและการสืบสานพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจักสาน สิ่งทอ งานโลหะและ
งานหัตถศิลป์อ่ืนๆของท้องถิ่น โดยใช้หลักการออกแบบ บูรณาการกับมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นงานร่วมสมัยหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต  ภายใต้ปรัชญา “ศึกษา
และเข้าใจคุณค่าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อน ามาสู่การพัฒนาการออกแบบรับใช้สังคมยุคใหม่”  

เมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  คณะได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะผลิต
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณสมบัติและคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านในทุกแขนง สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

2. มีความรู้ในหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์และ
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยตนเอง 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพปัจจุบัน คณะได้เปิดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีการเรียนการสอนในสามกลุ่ม
วิชาได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์ 
ซึ่งปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2553  

ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น แนวทางใน
การสร้างพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ยังคงใช้ฐานแนวคิดเรื่องการศึกษา
และพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นเป็นส าคัญ 

วิสัยทัศน์ 
เรียนรู้จากภูมิปัญญา  พัฒนาสู่สากล 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม  2558 

4 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
ที่มา : การแบ่งส่วนงานภายในคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบตามมติที่ประชุมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2555 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 
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โครงสร้างการบริหาร คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
หมายเหตุ  *  เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนในระดับตรี 
จ านวน1 หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภา

มหาวิทยาลัย 
อนุมัติ 

สกอ. 
รับทราบ 

กพ. รับรอง
คุณวุฒิ 

1. หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ศิลปประยุกต์บัณฑิต
(การออกแบบ
อุตสาหกรรม) 

26 พ.ค. 2555 - - 
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ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

คณะ 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 
ตรี โท เอก 

อาจาร
ย์ 

ผศ. รศ. ศ. 
รวม

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ 

0 14 6 13 5 2 0 7 20 

 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบัติงาน 
ลา

ศึกษา 
ปฏิบัติงาน 

ลา
ศึกษา 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษา รวม 

คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ 

22 0 0 0 22 0 22 

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

โท ตรี 
ต่ ากว่าป.

ตรี 
ประกาศนียบั

ตร 
รวม 

1. ข้าราชการ - - - - - 
2.พนักงานมหาวิทยาลัย 2 9 - - 11 
3. ลูกจ้างประจ า - - - - - 
4. ลูกจ้างชั่วคราว - 1 - 2 3 
5.ลูกจ้างประเภทจ้างเหมา - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2 10 - 2 14 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 57) 68 - 68 

2 (รหัส 56) 84 - 84 

3 (รหัส 55) 27 - 27 

4 (รหัส 54) 62 - 62 

5 (รหัส 53)  94 2 96 

6 (รหัส 52)  97 - 97 

นศ.ตกค้าง (รหัส 50-51)  100 2 102 

รวม 532 4 536 

 
 
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 
 

หลักสูตร 
ระดับ 

รวม (คน) 
ป.โท ป.เอก 

 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - 8 8 

รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 8 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

คุณภาพภายในของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557  ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปะ-
ประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการ
ตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ ได้ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 
1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม การ
สัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557 ให้คณะศิลป-
ประยุกต์และการออกแบบ ภายใน 30 วัน 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น Common data 
set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจ
ประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม  2558 

10 

 

ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ปีการศึกษา 2557 ซึ่งคู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557  ได้ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ  5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณาผลการประเมินเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดย
คณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.38 คะแนน 
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
            8.02    3.324 พอใช้ 

สกอ. 
1.1 

ผลการบริหาร
จัดการ
หลกัสูตร
โดยรวม 

O สัดส่วน คะแนน 3.28 3.28 3.1  3.28 3.28 พอใช้ 

         - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลกัสูตร) 

3.28   3.28    

         - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับ
หลักสูตร 

   8    

         - จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน อ.1 
ระดับหลกัสูตร 

   5    

         - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 1   1    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
         - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.     800.00   

สกอ. 
1.2 

อาจารย์
ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ คะแนน  31.82 26   3.75 ดี 

         - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง 

   22    

         - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ    0    

         - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 0.00  7 31.82 3.98  

         - ป.ตรี    0    

         - ป.โท    15    

         - ป.เอก 7.00   7    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
         - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 22   22    

สกอ. 
1.3 

อาจารย์
ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

I ร้อยละ คะแนน  3.03 35   2.92 พอใช้ 

      จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ทั้งหมด 

36.36 3.03  8 36.00 3.03  

         - ต าแหน่ง ผศ. 5.00   5    

         - ต าแหน่ง รศ. 3.00   3    

         - ต าแหน่ง ศ. 0.00   0    

         - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

   14    

         - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 22   22    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
สกอ. 
1.4 

จ านวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ า 

I สัดส่วน คะแนน  0.00 0   0.00 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

        · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปี
การศึกษา 2557 

130.02    260.71   

           - ปริญญาตรี 129.10    129.53   
         - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก) 0.92    131.18   

           - ปริญญาโท 0    0.83   

           - ปริญญาเอก 0.917    130.35   

        · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

22    22.00   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม  2558 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์

ประจ า 
5.91    11.85   

        · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

8    8.00   

        ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -26.13    48.13   

        เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  0.00    0.00   

        ความแตกต่าง ( ค่าคะแนน กรณี 
คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ระหว่าง 
10.01 - 20 ) 

23.06    -14.06   

สกอ. 
1.5 

การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

P ข้อ คะแนน 6 5.00 4  6 5.00 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
1.00    1   

        2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

1.00    1   

        3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

1.00    1   

        4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.00    1   
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา

ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

1.00    1   

        6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

1.00    1   

สกอ. 
1.6 

กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ คะแนน 6 5.00 5  6 5.00 ดีมาก 

        1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

1.00    1   
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

1.00   5 1   

        (1) คุณธรรม จริยธรรม 1.00    1   

        (2) ความรู้ 1.00    1   

        (3) ทักษะทางปัญญา 1.00    1   

        (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1.00    1   

        (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.00    1   
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
1.00    1   

        4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

1.00    1   

        5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.00    1   

        6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

1.00    1   

           #DIV/0!    3.20 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
สกอ. 
2.1 

ระบบและ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนา
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

P ข้อ คะแนน 6 5.00 5  6 5.00 ดีมาก 

        1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.00    1   

        2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

1.00    1   

        -       ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ

1.00      
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
งานสร้างสรรค ์

        -       ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

1.00      

         -       สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

1.00      

        -       กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

1.00      
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
1.00    1   

        4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

1.00    1   

        5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1.00    1   

        6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.00    1   
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
สกอ. 
2.2 

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
* 

I สัดส่วน  - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก 

10,103.69 2.02 2174 30,000.00 1,363.64 0.27 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

         - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 
60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

       

      บาท  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน 0.00   -    

      บาท  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก 222281.25   30,000.0    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
      คน  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
22   22    

           - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

22   22.0    

           - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

0   -    

สกอ. 
2.3 

ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย  

O ร้อยละ  - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  

#DIV/0! #DIV/0! 13 3.8 17 4.32 ดี 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
         - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
20 ขึ้นไป   

       

         - รวมจ านวนผลงานวิจัย 0   3    

         - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 0   1.6    

      ชิ้น  -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

-   1.0    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0.2    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
      ชิ้น  -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(0.40) 

-   1.0    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0.4    



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม  2558 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
      ชิ้น   -   ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

(0.40) 
-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

-   -    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
      ชิ้น  -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
(1.00) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น   -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) -   1.0    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   1    



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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30 

 

ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
      ชิ้น   -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น   -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
(1.00) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

-   -    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

         - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 0   7    

         - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
สร้างสรรค์ 

0   2.2    

      ชิ้น  - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20) 

-   6.0    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   1.2    
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
      ชิ้น  - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน (0.40) 
-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

-   -    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0    

      ชิ้น  - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

-   1.0    

        ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   1    



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
         - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ทั้งหมด 
0   22    

           - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

-   22.0    

           - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

-   -    

สกอ. 
3.1 

การบริการ
วิชาการแก่
สังคม  

P ข้อ คะแนน 6 5.00 4  3 3.00 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        1. จัดท าแผนการบริการวิชาการ

ประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

1.00    1   

        2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

1.00    1   

        3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

1.00    1   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ

แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

1.00    0   

        5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

1.00    0   

        6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับสถาบัน 

1.00    0   

สกอ. 
4.1 

ระบบและ
กลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

P ข้อ คะแนน 6 5.00 5  3 3.00 พอใช้ 

        1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

1.00    1   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

1.00    0   

        3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.00    1   

        4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.00    0   

        5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.00    0   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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37 

 

ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

1.00    1   

        7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

    0   

           5.00    4.00 ดี 

สกอ. 
5.1 

การบริหาร
ของคณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของ

P ข้อ คะแนน 7 5.00 7  4 3.00 พอใช้ 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม  2558 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

คณะ/สถาบัน 

        1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

1.00    1   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม  2558 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

1.00    0   

        3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1.00    0   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

1.00    1   

        5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมี
อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1.00    0   

        6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1.00    1   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ  

1.00    1   

สกอ. 
5.2 

ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ คะแนน 6 5.00 4  6 5.00 ดีมาก 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        1. มีระบบและกลไกในการก ากับการ

ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

1.00    1   

        2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

1.00    1   

        3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

1.00    1   



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
เป้าหมาย 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 
        4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม

ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา  

1.00    1   

        5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

1.00    1   

        6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

1.00    1   

คะแนนการประเมิน (สกอ.)  #DIV/0!  ค.กก.ประเมิน 3.38  
        - จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน  13    13   

ผลการประเมินตนเอง (สกอ.)  #DIV/0!    พอใช้  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 
 1. ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557 เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
5 การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

(รายละเอียดตามตารางที่ ป.2 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ) 
 

ตารางท่ี ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 0.34 5.00 3.28 3.38 พอใช้ 
2. การวิจัย 3 0.27 5.00 4.32 3.20 พอใช้ 
3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 1.82 4.14 3.80 3.38 พอใช้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50    การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานของคณะระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานของคณะระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานของคณะระดับดีมาก 
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2. จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

การก าหนดตัวชี้ความส าเร็จของโครงการและการประเมินผลโครงการต้องก าหนดและประเมินให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
ควรมีการวางแผนการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ให้เพียงพอเพ่ือให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดหรือจัด
ภาระงานสอนให้เหมาะสม เนื่องจากค่าท่ีได้ติดลบ ควรเพ่ิมภาระงานสอนมากข้ึนหรือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ขึ้นจนอัตราส่วนของ FTES เหมาะสม 
 
 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 
 
มีงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าเสนอได้ในระดับนานาชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หาช่องทางในการหาเงินสนับสนุนงานวิจัย 
2. ควรมีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยของคณะเพราะที่มีเป็นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
การน าเสนอผลงานควรเสนอในวารสารที่ได้รับการรับรอง 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินตัวบ่งชี้ของแผน 
2. ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1. ในการจัดท าแผนการบริการวิชาการควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนให้ชัดเจนและควรประเมินตัว

บ่งชี้ของแผน 
2. ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
3. ควรมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนทุกโครงการ 

 
 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
2. ไม่มีการน าผลประเมินไปปรับปรุง 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
2. ควรมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนทุกโครงการ และมีการประเมินโดยน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงทุกกกิจกรรม/โครงการ 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนพัฒนาบุคลากรควรจะเป็นแผนที่ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร/คณะที่ชัดเจนปัจจุบันเป็นแผน
ที่ยังไม่สะท้อนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. คณะควรศึกษาวิธีการต่อไปนี้จากผู้รู้หรือมหาวิทยาลัย 
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สัดส่วนค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
3. ขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ท าให้เห็นถึงความ

เสี่ยงที่ชัดเจนของคณะ  
4. การก าหนดตัวชี้ความส าเร็จของโครงการและการประเมินผลโครงการต้องก าหนดและประเมินให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5. เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดท าโครงการใดการประเมินโครงการต้องประเมินโครงการ เดียวกับโครงการที่

ได้รับอนุมัติ (กรณีของโครงการที่ได้รับอนุมัติคือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ในการประเมินระบุว่า ประเมินโครงการศึกษาดูงานและปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ของคณะ)  

6. การจัดการความรู้ยังไม่ได้ด าเนินการ/ปฏิบัติจริง จนถึงข้ันการได้แนวปฏิบัติที่ดี สิ่งที่ด าเนินการเป็น
เพียงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1. ควรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร พร้อม

ทั้งตัวชี้วัดของแผนเพ่ือให้แผนมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ครบทุกด้าน 
2. ควรมีการก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่สามารถน ามาก าหนดเป้าหมายการลดความเสี่ยงที่ชัดเจน และก าหนด

เป้าหมายตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดได้จริง 
3. ควรมีการถอดบทเรียนการจัดการความรู้เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2557 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ห้อง AP 201 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 
เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินในระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือแบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและรับฟังการรายงานผลการด าเนินงาน 
พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน  

10.0 0 –12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จาก

การตรวจเอกสารหลักฐาน 
13.30-16.00  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน  ดังต่อไปนี้ 

13.30-14.00 น. - ผู้บริหารคณะ/กรรมการบริหารคณะ 

14.00-14.30 น. - หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   
- ประธานหลักสูตร 

14.30-15.00 น. - นักศึกษา 

15.00-15.30 น. - ผู้แทนอาจารย์ 

15.30-16.00 น. - นายจ้าง ศิษย์เก่า (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 

16.00-16.30 น. - ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

16.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
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วันที่ 6 ตุลาคม 2558 
เวลา กิจกรรม 

08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการ

เสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา ขั้นตอนการน าเสนอ พิจารณาด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
- น าเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- น าเสนอจุดอ่อน จุดแข็งและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
- ค่าคะแนน 

16.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นแก่ผู้บริหารและบุคลากร
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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2.  ภาพถ่าย 

 
 

 
  

คณบดีรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
 
 
 




