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คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการจัดการศึกษาของไทย เนือ่ ง
เพราะเปนการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องจากพันธกิจหลักของสถานศึกษา ที่ ตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งมีวัฒนธรรมที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข และรวมสรางสังคมใหเจริญรุงเรือง
ทั้งยังจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการในการสรางองคความรูแกมนุษยชาติอีกดวย
การจัด ทํารายงานประเมินตนเอง ในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของภาควิชาศิล ปกรรม
ศาสตรปการศึกษา 2555 นี้ นอกจากเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลว ยัง
ตองการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของภาควิชาอีกดวย เนื่องจากภาควิชามีบทบาท
หนาที่ในการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพอยางมีทักษะ
รวมทั้งตองพัฒนานักศึกษาใหถึงพรอมดานทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะ
การใชเ ทคโนโลยีส มัยใหม มีความสามารถในการสรางสรรคผ ลงานจนเปนที่ยอมรับ ทั้ ง ในระดับ ทองถิ่น
ประเทศชาติ และระดับนานาประเทศ
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานจัดการศึกษาของภาควิชาศิลปกรรมศาสตรปการศึกษา 2555 นี้ อาจยัง
มีตัวบงชี้ที่ดําเนินงานไมบรรลุอยู ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ยินดีนอมรับในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพในปการศึกษาตอไป

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ประวัติความเปนมา
ชื่อหนวยงาน
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ตั้ง
27 ถนนอินใจมี ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ รหัสไปรษณีย 53000 โทรศัพท 055-411096,
055-416601-31 ตอ 1405 หรือ 1429 โทรสาร 1420
ความเปนมาของภาควิชา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 "การศึกษาหมายความวา กระบวนการ "
เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรี ยนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ซึ่งการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ทั้งนี้ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทย และความรู อั น เป น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม
สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีปรัชญา คือ จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น ในการบริหาร
จัดการโปรแกรมวิชาที่ผานมา พบวามีปญหาหลายดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการประสานความ
รวมมือของบุคลากรในระดับหลักสูตรและโปรแกรมวิชา และดานการใชทรัพยากรรวมกัน เนื่องจากรูปแบบ
การบริหารจัดการระบบโปรแกรมวิชาไมสอดคลองกับบริบทและสภาวะปจจุบัน ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคเทาที่ควร ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตร ในระดับโปรแกรมวิชาเกิดความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงโครงสรางโปรแกรมวิชาใหมเปนระบบภาควิชา
โดยรวมหลักสูตรที่มีศาสตรเดียวกันและใกลเคียงกันมาจัดตั้งเปนภาควิชา เพื่อเกิดประสิทธิภาพและคลองตัว
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ในการบริหารจัดการอันจะสงผลใหระบบการจัดการศึกษาเปนไปตามปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และที่สําคัญมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังที่ไดกลาวในเบื้องตน
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 ประกอบดวยหลักสูตรจํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล และหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย มีพันธกิจหลัก
ในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใชกระบวนการ PDCA
(Plan-Do-Check-Act) ในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามพันธกิจ โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความเปนเลิศ
ทั้ง ดานความรู และทัก ษะความสามารถดานศิล ปกรรม ดนตรีส ากล และดนตรีไทย มีทัศนคติ ความคิด
สรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญาของภาควิชา
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหมีความรู ทักษะและความสามารถ ดานศิลปกรรม ดนตรี
สากล และดนตรี ไทย มีทั ศนคติ ความคิ ดสรา งสรรค มีคุ ณธรรม และจริย ธรรม เพื่อ พัฒ นาสัง คมและ
ประเทศชาติ
วิสัยทัศนของภาควิชา
ภาควิชามีจุดเนนในการผลิตบัณฑิตทางดานศิล ปกรรม ดนตรีส ากล และดนตรีไทย ที่ มี
คุณภาพ มีทักษะการใชเทคโนโลยีสมัยใหม สรางสรรคผลงานและวิจัยในศาสตรแหงศิลปและศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น บริ การวิชาการที่เ นน ดานวิชาการและปฏิบัติแกสัง คมทองถิ่นเพื่อนําไปพัฒ นาอาชีพ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหสังคมทองถิ่นไดตระหนักคุณคาภูมิปญญาของบรรพชนที่สรางสมมายาวนานจนเปน
เอกลักษณของตนเอง
พันธกิจของภาควิชา
1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปกรรม ดนตรีสากล และดนตรีไทย โดยเนน
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานวิชาการและทักษะ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
2. พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค นําผลการวิจัยและงานสรางสรรคมาใชพฒ
ั นาในการ
จัดการเรียนการสอน ทองถิ่น และประเทศชาติ
3. บริการวิชาการดานศิลปกรรม ดนตรีสากล และดนตรีไทย เพื่อเผยแพรองคความรูในการ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทัง้ พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
4. ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น และประเทศชาติ
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จุดมุงหมายของภาควิชา
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตรมงุ พัฒนาบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพเพื่อเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่น
ประเทศชาติ และมีสวนรวมพัฒนาประเทศกลุม อาเซียนอยางเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตรของภาควิชา
บริหารจัดการและพัฒนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตรเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจดานการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลดี และ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และประเทศชาติอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของภาควิชา
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และประสบการณ สามารถประกอบอาชีพหรือเปน
ผูประกอบการดานศิลปกรรม ดนตรีสากล และดนตรีไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค นําองคความรูมาใชในการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ
3. เพื่อบริการวิชาการดานศิลปกรรม ดนตรีสากล และดนตรีไทย เผยแพรองคความรูในกระบวนการ
เรียนการสอน การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
4. เพื่อดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น และประเทศชาติ
3. โครงสรางองคกร คณะกรรมการประจําของภาควิชาศิลปกรรมศาสตร
หัวหนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปกรรม

คณาจารย

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีสากล

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีไทย

เจาหนาที่
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4. ขอมูลบุคลากร
1. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตร TQF และ หลักสูตร พ.ศ. 2548)

ลําดับ

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

รายชื่อ

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติ
งานจริง*
1

1.

อ.จันทิมา ปกครอง

ค.ม.(ศิลปศึกษา)
ศ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ)

อาจารย
ประจํา

2.

อ.จาตุรันต
จริยารัตนกูล

อาจารย
ประจํา

1

1

3.

อ.ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย

อาจารย
ประจํา

1

1

4.

อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ

อาจารย
ขาราชการ

1

1

5.

อ.อนุตรา เฉิดเจิม

อาจารย
ขาราชการ

1

1

6.

อ.อภินันท ปานเพชร

อาจารย
ประจํา

1

1

7.

อ.วรวุฒิ ทาแกว

ศศ.ม.
(ทัศนศิลป(จิตรกรรม))
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
ศศ.ม.
(ทัศนศิลป(จิตรกรรม))
ศศ.บ.(ทัศนศิลป)
ศศ.ม.
(การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
ศ.บ.(ประยุกตศิลป)
ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เซรามิกส) )
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)
ศศ.ม.
(สื่อศิลปะและ
การออกแบบสื่อ)
ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป)
ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป)

1

1

8.

อ.สิโรตม ทองสม

ศศ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ)

อาจารย
ประจํา
อาจารย
ขาราชการ

1

1

8

8

รวม

* อาจารยปฏิบัตงิ านจริง : อาจารยปฏิบัตงิ าน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
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2. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตร TQF และ หลักสูตร พ.ศ. 2548)
ลําดับ

1.

7

รายชื่อ

ผศ.ดร.สมบัติ
เวชกามา

2.

อ.กันต อิสมันยี

3.

อ.บุญลอย จันทรทอง

4.

อ.พันธุเอก ใจหลวง

5.

อ.รวมพล บุญตัน

6.

อ. อมรรัตน
กานตธัญลักษณ
อ. ธีรราช ทองหลาง

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

ศศ.ด.รัฐประสาศศาศาสตร
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ. ดนตรี ศึ กษา (ดนตรี
ศึกษา)
ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา)
ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)
ศป.ม.มนุษยดุริยางควิทยา
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ค.ม. ดนตรีศึกษา
ค.บ. ดนตรีศึกษา
ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา)
ค.บ.ดนตรีศึกษา
(ดนตรีไทย-สากล)
ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา)
ศศ.บ. (ดนตรี)
ศศ.บ.ดนตรีสากล
รวม

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติ
งานจริง*

อาจารย
ประจํา
อาจารย
ประจํา
อาจารย
ประจํา
อาจารย
ประจํา

1

1

1

1

1

1

1

1

อาจารย
ประจํา
ประจํา

1

1

1
7

1
7

สถานภาพ

อาจารย
ขาราชการ

1

* อาจารยปฏิบัตงิ านจริง : อาจารยปฏิบัตงิ าน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
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3. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตร TQF)
ลําดับ

รายชื่อ

1.

อ.ดร.อํานาจ
บุญอนนท

2.

อ.ณัฐพงศ ปนดอน
ตอง

3.

อ.ประยงค รื่นณรงค

4.

อ.วัชระ
แตงเทศ

5.

อ.อรัญวดี แสงทอง

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติ
งานจริง*

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น)
ศศ.ม.ดนตรีวิทยา
ค.บ.ดนตรีศึกษา (ดนตรี
ไทย)
ศป.ม.(มานุษดุริยางควิทยา)
กศ.บ.(ดุริยางคศาสตรไทย)

อาจารย
ขาราชการ

1

อาจารย
ประจํา

1

1

ศป.ม.(มานุษดุริยางควิทยา)
ค.บ.ดนตรีศึกษา
(ดนตรีไทย)
ศศ.ม.ดุริยางคไทย
ค.บ.ดนตรีศึกษา (ดนตรี
ไทย-สากล)
ค.ม.ดนตรี(ดนตรีศึกษา)
ศศ.บ.(ดนตรีไทย)
รวม

อาจารย
ประจํา

1

1

อาจารย
ประจํา

1

1

อาจารย
ประจํา

1

1

5

5

* อาจารยปฏิบัตงิ านจริง : อาจารยปฏิบัตงิ าน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
5. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
สาขาวิชา
1. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม (TQF, 2548)
2. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล (TQF, 2548)
3. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย (TQF)
รวม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

2
1
3

6
5
4
15

ปริญญาเอก รวม

1
1
2

8
7
5
20
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6. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
สาขาวิชา
ศาสตราจารย
1. หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม
2. หลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรีสากล
3. หลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรีไทย
รวม

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
-

อาจารย

รวม

-

รอง
ศาสตราจารย
-

8

8

-

-

1

6

7

-

-

-

5

5

1

19

20

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร
3
15
1
1
20

รวม
3
15
1
1
20

7. ขอมูลวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ (ตัวบงชี้ที่ 2.13 การพัฒนาคณาจารย)
รายการ
อาจารย ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ วุฒิปริญญาตรี (คาน้ําหนัก ๐)
อาจารยประจํา ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ วุฒิปริญญาโท (คาน้ําหนัก ๒)
อาจารย ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ วุฒิปริญญาเอก (คาน้ําหนัก ๕)
อาจารยตําแหนงผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาตรี (คาน้ําหนัก ๑)
อาจารยตําแหนงผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาโท (คาน้ําหนัก ๓)
อาจารยตําแหนงผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก (คาน้ําหนัก ๖)
อาจารยตําแหนงรองศาสตราจารย วุฒิปริญญาตรี (คาน้ําหนัก ๓)
อาจารยตําแหนงรองศาสตราจารย วุฒิปริญญาโท (คาน้ําหนัก ๕)
อาจารยตําแหนงรองศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก (คาน้ําหนัก ๘)
อาจารยตําแหนงศาสตราจารย วุฒิปริญญาตรี (คาน้ําหนัก ๖)
อาจารยตําแหนงศาสตราจารย วุฒิปริญญาโท (คาน้ําหนัก ๘)
อาจารยตําแหนงศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก (คาน้ําหนัก ๑๐)
รวม

8. ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
1
2

ชื่อ – สกุล

นางวันเพ็ญ หนอแกว
นางเขมิกา ดาวัน

ตําแหนง
เจาหนาที่ปฏิบัติการประจําอาคาร
เจาหนาที่ปฏิบัติการประจําอาคาร
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9.ขอมูลนักศึกษา
สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5

1. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
2. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
3. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
รวม

รวม

10
-

21
-

23
-

17
-

8
-

79
-

16
-

13
-

18
-

13
-

-

60
-

10
36

34

5
46

5
35

5
13

25
164

9. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

1.4

ผลการ
ดําเนินงานป
2554/
คะแนน
5

2.1

5

2.6

5

ตัวบงชี้

แผนการพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรคไมนอย
กวา 15 เรื่อง
ทุกหลักสูตรดําเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
อยางครบถวน
ทุกหลักสูตรจัดทํารายละเอียดแนว
การสอนทุกรายวิชากอนเปดภาค
เรียนและทุกหลักสูตรจะตองเนน
1. สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองโดยเนนฝกทั้งในและนอก
หองเรียน
2. จัดการเรียนรูใหผูมีประสบการณ
หรือผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการสอน
3. จัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรคจํานวน
23 เรื่อง
ทุกหลักสูตรดําเนินการบริหารจัดการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาอยางครบถวน
ทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดแนวการสอนครบทุก
รายวิชากอนเปดภาคเรียนทุกรายวิชา
โดยดําเนินการ
1. สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองโดยเนนฝกทั้งในและนอก
หองเรียน
2. จัดการเรียนรูใหผูทรงคุณวุฒิเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการสอน
3. จัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2555/
คะแนน
5
5

5
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2.7

ผลการ
ดําเนินงานป
2554/
คะแนน
5

2.8

5

2.9

5

สํารวจการมีงานทําของบัณฑิต ความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต

3.1

5

จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
จัดบริการขอมูลขาวสารและจัด
โครงการพัฒนาประสบการณใน
วิชาชีพที่เปนประโยชนตอนักศึกษา

4.3

5

สนับสนุนใหคณาจารยขอทุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกใหมากขึ้น

4.4

5

4.5

5

สนับสนุนอาจารยใหสงผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปเผยแพร ทั้ง
ภายใน ภายนอกและตีพิมพผลงาน
ใหมากขึ้น
สนับสนุนอาจารยใหสงผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปเผยแพร และใช
ประโยชน ทั้งภายใน ภายนอก ให
มากขึ้น

ทุกหลักสูตรจัดทําแนวการสอนโดย
ระบุพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ทุกรายวิชา ภาควิชาไดจัด
โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และสนับสนุนใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมรวมทั้งแขงขันดาน
คุณธรรม จริยธรรม
บัณฑิตไดกรอกขอมูลการมีงานทํา
มากกวารอยละ 70 และดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ภาควิชาดําเนินการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา จัดบริการ
ขอมูลขาวสารและจัดโครงการพัฒนา
ประสบการณในวิชาชีพที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา
ภาควิชาไดดาํ เนินการใหคณาจารยขอ
ทุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกรวมจํานวน 13
ทุน เปนเงิน 550,300 บาท
อาจารยสงผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปเผยแพร ทั้งภายใน
ภายนอก และตีพิมพผลงาน จํานวน
15 ชิ้นงาน
อาจารยสงผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปเผยแพร และใช
ประโยชน ทั้งภายใน ภายนอก
จํานวน 7 ชิ้นงาน

4.6

3.5

สนับสนุนใหอาจารยทําผลงาน
วิชาการ บทความวิชาการ บทความ
วิจัย ไปตีพิมพเผยแพร ใหมากขึ้น

อาจารยทําผลงานวิชาการ บทความ
วิชาการ บทความวิจัย ไปตีพิมพ
เผยแพร จํานวน 5 ชิ้นงาน

ตัวบงชี้

แผนการพัฒนา
สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ ระหวาง
สถาบันและในระดับชาติ
กําหนดใหทุกรายวิชาระบุพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม ไวในแนวการ
สอน จัดโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและสนับสนุนใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมรวมทั้งแขงขันดาน
คุณธรรม จริยธรรม

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา
นักศึกษาของภาควิชาไดรับเชิญเขา
รวมและนําเสนอผลงานในระดับชาติ

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2555/
คะแนน
-

5
5

-

-

-

-
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5.1

ผลการ
ดําเนินงานป
2554/
คะแนน
5

5.2

5

คะแนนเฉลี่ย

4.65

ตัวบงชี้

แผนการพัฒนา
จัดทําโครงการบริการวิชาการแก
สังคมที่เนนบูรณาการกับงานวิจัยและ
การเรียนการสอน

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

ดําเนินงานจัดทําโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่เนนบูรณาการกับ
งานวิจัยและการเรียนการสอน นําผล
การประเมินมาปรับปรุงและ
เสนอแนะ โดยกําหนดใหมีอยางนอย
1 หลักสูตร ดําเนินการจัดทําโครงการ
สํารวจความตองการของชุมชน หรือ สํารวจความตองการบริการวิชาการ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
เพื่อกําหนดเปาประสงคและจัดทํา
หนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
โครงการบริการทางวิชาการตาม
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ จุดเนนของมหาวิทยาลัยและคณะ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
โดยกําหนดใหมีอยางนอย 1
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ดําเนินการจัดทําโครงการ

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2555/
คะแนน
5

5

5
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็งภาพรวมของภาควิชา
1. อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
2. หนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ
ติดตอประสานใหอาจารยและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ
3. ภาควิชากําหนดใหทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะวิชาชีพ
4. ภาควิชามีท รัพยากรในการสนับ สนุนการเรียนการสอนทั้ง ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ครอบคลุมทุกรายวิชา
5. ภาควิชาสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาแสดงผลงานในเวทีระดับทองถิ่น
ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนาภาพรวมของภาควิชา
1. งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย
2. กําหนดภาระงานอาจารยทุกคนใหสอนและวิจัยควบคูกัน
3. พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนทั้งดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหนักศึกษา
เขาประกวดแขงขัน และนําเสนอผลงานในเวทีระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. กําหนดใหนักศึกษาทําศิลปนิพนธ ดนตรีนิพนธอยางมีคุณภาพ
5. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทํางานวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เพื่อเผยแพรและจด
สิทธิบัตร
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
1. นักศึกษาไดรับโอกาสและฝกประสบการณจากการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน
2. ภาควิชาสนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยตีพิมพเผยแพร
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตร และนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
3. ภาควิชาสงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น (มรอ.)
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธีการคํานวณ

:

ผลลัพธ
ปการศึกษา

:

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพื้นฐานของภูมปิ ญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
หนวย

ตอ

กก

โครงการวิจ ัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือทองถิ่น

เรื่อง

25

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

คน

20

รอยละงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ

125 #DIV/0!

การคํานวนคะแนน
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน

125

คาคะแนนเต็ม 5

30

ผลคะแนนหนวยงาน

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
คะแนน 5

#DIV/0!
30

20.8333 #DIV/0!

รอยละ 125 คะแนน 20.83
คะแนน 5
คะแนน 5

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนน 5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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แนวทางในการพัฒนาในปตอไป

1. สนับสนุนใหอาจารยขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแพร จังหวัดนาน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
จากมหาวิทยาลัยและแหลงทุนวิจัยภายนอกใหมากขึ้น
2. สนับสนุนใหอาจารยประสานรวมมือกับหนวยงานภายนอกในทองถิ่นทัง้ ภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล เพือ่ สรางเครือขายการพัฒนาโจทยวจิ ัยและงานสรางสรรค รวมทัง้ สนับสนุนเงินทุนการวิจัยและ
งานสรางสรรค
3. สนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
เพื่อทองถิ่น จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตร ใหมากขึ้น
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

งานวิจัย
เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ทางเดี่ยวซอดวง
เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ทางเดี่ยวขิมสาย
เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางเดี่ยวซอดวง
เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางเดี่ยวซออู
เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น ทางเดี่ยวขิมสาย
เพลงนกขมิน้ 3 ชั้น ทางเดี่ยวขลุยเพียงออ
เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ทางเดี่ยวจระเข
เพลงเริงระบําดอกแกวบาน เถา
เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ทางเดี่ยวระนาดเอก
เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ทางเดี่ยวระนาดทุม
เพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ทางเดี่ยวฆองวงเล็ก
เพลงประตูสูหลวงพระบาง
เพลงบานเวียงแดนฝน
เพลงโรงเรียนบานเหลา จ.แพร
เพลงโรงเรียนบานวังหลวง จ.แพร
เพลงโรงเรียนแมหลาย จ.แพร
เครื่องปนดินเผา แมว
เครื่องปนดินเผา จานใบใหญ
โอบออมกอดไออุนในอกแม
ลมหายใจครั้งสุดทาย หมายเลข 5
วิถีแหงขาวสูการสรางสรรคจิตรกรรมไทยรวมสมัย

ผูวิจัย
ดร. อํานาจ บุญอนนท
ดร. อํานาจ บุญอนนท
ดร. อํานาจ บุญอนนท
ดร. อํานาจ บุญอนนท
ดร. อํานาจ บุญอนนท
นายณัฐพงศ ปนดอนตอง
นางสาวอรัญวดี แสงทอง
นางสาวอรัญวดี แสงทอง
นายประยงค รื่นณรงค
นายประยงค รื่นณรงค
นายประยงค รื่นณรงค
นายพันธุเอก ใจหลวง
นายพันธุเอก ใจหลวง
นายพันธุเอก ใจหลวง
นายพันธุเอก ใจหลวง
นายพันธุเอก ใจหลวง
นางสาวอนุตรา เฉิดเจิม
นางสาวอนุตรา เฉิดเจิม
นายวีระพันธ ใจสุบรรณ
นายณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย
นายวรวุฒิ ทาแกว

วันเดือนป
ที่แลวเสร็จ
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
พฤศจิกายน 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
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22
23
24
25
รวม

Space shape form on rice thai4/2012
Way of life to creative
ชื่อเหมือน
งานวิจัย เรื่อง วิถีแหงขาว
25 ผลงาน

นายวรวุฒิ ทาแกว
นายวรวุฒิ ทาแกว
นายวรวุฒิ ทาแกว
นายวรวุฒิ ทาแกว
9 ทาน

ธันวาคม 55
ธันวาคม 55
ธันวาคม55
ธันวาคม 55
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 :
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2.1 .สกอ), ก.พ.ร.14
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
ขอมูลที่ใช
:
ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ผลการดําเนินการ
กก

ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด



2

มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ภาควิชาดําเนินการเปดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีใหม สาขา
ศิลปกรรมศาสตร (ศศ.บ. 4 ป)
ในปการศึกษา 2555 ตามเกณฑ
มาฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
(TQF) จํานวน 3 หลักสูตร คือ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
และหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย
โดยดําเนินงานตามระเบียบ
คําสั่ง และขั้นตอนการเปด
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย

ภาควิชาดําเนินการปดหลักสูตร
ตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
สาขาศิลปกรรมศาสตร (ศศ.บ.
4 ป) จํานวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
และหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
สากล โดยดําเนินงานตาม
ระเบียบ คําสั่ง และขั้นตอนการ
ปดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย

หลักฐาน
2.1-1(1) ประกาศระเบียบ
คําสั่ง ขั้นตอนการเปด
หลักสูตร
2.1-1 (2) คูมือการเสนอ
หลักสูตร (ขั้นตอนการเปด
หลักสูตรใหม)
2.1-1 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
วาระแจงเพื่อทราบ เรื่อง แจง
ประกาศ ดังกลาว ใหทุก
หลักสูตรทราบ
2.1-1 (4) การดําเนินการเปด
หลักสูตร (หลักฐานจาก บกศ.
ดานการรับนักศึกษา)
2.1-2 (1) ประกาศระเบียบ
คําสั่ง ขั้นตอนการเปด
หลักสูตร
2.1-2 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
วาระการแจงเพื่อทราบ เรื่อง
การเปดหลักสูตร TQF และ
ปดหลักสูตรเกา พ.ศ.2548
2.1-2 (3) เอกสารเลมหลักสูตร
ศิลปกรรม ดนตรีสากล และ
ดนตรีไทย
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ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การ)
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน" กรณีที่ หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน ภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย

หลักสูตรศิลปกรรม หลักสูตร
ดนตรีสากล และหลักสูตรดนตรี
ไทย ทุกหลักสูตรดําเนินการจัด
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรม และ
หลักสูตรดนตรีสากล และตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งยังมี
การเรียนการสอนอยู ได
ดําเนินการจัดทําแนวการสอนทุก
รายวิชา ในภาคเรียนที่1-2/2555
และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน สมอ. 07 เสนอตอ
คณะ ซึ่งประเด็นหลัก
ประกอบดวย การบริหาร
หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน การสนับสนุนและ
การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
และรายงานความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปกรรม
หลักสูตรดนตรีสากล และ
หลักสูตรดนตรีไทย ตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ไดดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ตามประกาศ
มาตรฐานวิชา โดยทุกรายวิชา
ดําเนินการตั้งแต การจัดทํา มคอ.
3 มคอ. 5 การทบทวนผลสัมฤทธิ์
จากนักศึกษาไมนอยกวารอย 25
ของจํานวนนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาทั้งหมด และจัดทํา
รายงาน มคอ. 7 เสนอตอคณะ
นอกจากนีห้ ลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรีไทย (ศศ.บ.) ยังไดรับการ
รับรองจาก อคศ. ใหบัณฑิตที่จบ

2.1-3 (1) แนวการสอนทุก
รายวิชาของหลักสูตร
ศิลปกรรมและหลักสูตรดนตรี
สากล (พ.ศ. 2548) ภาคเรียน
ที่ 1-2/2555
2.1-3 (2) มคอ. 3 และแนว
การสอนประกอบ มคอ. 3 ทุก
รายวิชา หลักสูตร (TQF)
หลักสูตรศิลปกรรม หลักสูตร
ดนตรีสากล และหลักสูตร
ดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 12/2555
2.1-3 (3) รายงาน มคอ. 7
(หลักสูตรศิลปกรรม ดนตรี
สากล และดนตรีไทย)
2.1-3 (4) รายงาน สมอ. 07
(หลักสูตรศิลปกรรมและ
ดนตรีสากล)
2.1-3 (5) หนังสือรับรองจาก
สํานักงาน อคศ. เรื่อง รับรอง
วิชาชีพครู แกบัณฑิตปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีไทย (TQF)
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การศึกษา สามารถสอบบรรจุ
ประกอบอาชีพครูไดทุกสังกัด
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ ตามที่คณะไดแตงตั้ง
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ศิลปกรรมศาสตร และคําสั่ง
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร อยางนอยตาม แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรม ดนตรีสากล
ฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
และดนตรีไทย ภาควิชาและทุก
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ จะต หลักสูตรไดมีการประชุมในการ
องควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ดําเนินงานของหลักสูตร เชน
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
และอยาง นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด หลักสูตรศิลปกรรมและหลักสูตร
ในแตละป ทุกหลักสูตร
ดนตรีสากล ใหดําเนินการจัดทํา
แนวการสอนทุกรายวิชาในภาค
เรียนที่ 1-2/2555 และใหทุก
หลักสูตรจัดทํารายงาน สมอ. 07
ในปลายปการศึกษา เสนอตอ
คณะเพื่อพิจารณา สวนหลักสูตร
ใหม (TQF) หลักสูตรศิลปกรรม
หลักสูตรดนตรีสากล และ
หลักสูตรดนตรีไทย ดําเนินการ
จัดทํา มคอ. 3 แนวการสอน
ประกอบ มคอ. 3 มคอ. 5 การ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ ในภาคเรียนที่
1-2/2555 และจัดทํารายงาน
มคอ. 7 ในปลายปการศึกษา
2555 โดยทุกหลักสูตรสามารถ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ทุก
หลักสูตรกําหนด ไมนอยกวา
รอยละ 80

2.1-4 (1) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร และคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรศิลปกรรม ดนตรี
สากล และดนตรีไทย
2.1-4 (2) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2555 หลักสูตร
ศิลปกรรม ดนตรีสากล และ
ดนตรีไทย
2.1-4 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรทุก
หลักสูตร วาระการพิจารณา
เรื่อง การดําเนินงานของ
หลักสูตรทุกหลักสูตร เชน
แนวการสอน มคอ. 3 มคอ. 5
และ มคอ. 7
2.1-4 (4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
วาระการพิจารณา เรื่อง การ
กํากับดูแลการดําเนินงานของ
หลักสูตรทุกหลักสูตร เชน การ
พิจารณารายงาน สมอ. 07 ใน
ระบบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
แนวการสอน มคอ. 3 มคอ. 5
การทบทวนผลสัมฤทธิ์ มคอ. 7
การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ที่ตองผานอยาง
นอยกวารอยละ 80
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ เมื่อหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 2.1.5 (1) รายงานการประชุม
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 TQF หลักสูตรศิลปกรรม
คณะกรรมการประจําคณะ
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
หลักสูตรดนตรีสากล และ
วาระการพิจารณา เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน หลักสูตรดนตรีไทย ไดรับการ
เปด-ปดหลักสูตร ตามขอ 1-2ในขอ 4กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
รับรองจากสํานักงาน
3 การจัดทําหลักสูตรเขาสู
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะต
องควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตร

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) คณะกรรมการประจํา
คณะไดกําหนดใหทุกหลักสูตรใน
ภาควิชา ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐาน TQF อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาไดประชุมเพื่อ
กํากับติดตามใหทุกหลักสูตร
ดําเนินการบริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF โดย
พิจารณาใหทุกหลักสูตร
ดําเนินงานผานทุกตัวบงชี้
มากกวารอยละ 80

ระบบ TQF)
2.1-5 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ทุกหลักสูตร วาระการ
พิจารณา เรื่อง การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามระบบ
TQF
2.1-5 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
วาระการพิจารณา เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรตาม
ระบบ TQF

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 1-5 คะแนน 5
5 ขอ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป

1. พัฒนาและเปดหลักสูตรใหม ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 3 หลักสูตร
2. ทุกหลักสูตรดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 :
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6, ก.พ.ร.10, ก.พ.ร.13)
:
:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ


ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
การจัดการเรียนการสอนที่เนน
หลักสูตร
ผูเรียนเปนสําคัญ คณะได
กําหนดใหทุกภาควิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ภาควิชาไดกําหนดใหทุกหลักสูตร
และอาจารยทุกทานดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

หลักฐาน
2.6-1 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การ
ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(27 ก.ค. 2554)
2.6-1 (2) แผนกลยุทธเพื่อ
พัฒนาคณะ
2.6-1 (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วาระการพิจารณา เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.6-1 (4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
วาระการพิจารณา เรื่อง การ
ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่
สอดรับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ
ของคณะ
2.6-1 (5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรทุก
หลักสูตร วาระการพิจารณา
เรื่อง การดําเนินการจัดการ
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ทุกรายวิชาของทุกหลั กสูต ร มีร ายละเอีย ดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี )
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่
กํ า ห น ด ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ



3

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบั ติทั้ งในและนอกห องเรีย นหรือจากการทํ า
วิจัย



4

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือใน
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ที่สอดรับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ
ภาควิชา
การจัดการเรียนการสอนของ
2.6-2 (1) แนวการสอนทุก
ภาควิชา กําหนดใหทุกรายวิชา รายวิ ช าทุ ก หลั ก สู ต ร (พ.ศ.
ของทุกหลักสูตร ดําเนินการ
2548) ภาคเรียนที่ 1-2/2555
จัดทํารายละเอียดแนวการสอน 2.6-2 (2) มคอ. 3 และแนว
กอนเปดภาคเรียนที่ 1-2 ป
การสอนประกอบ มคอ. 3 ทุก
การศึกษา 2555 โดยรายวิชาใน รายวิ ช าทุ ก หลั ก สู ต ร (TQF)
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2548) จัดทํา ภาคเรียนที่ 1-2/2555
แนวการสอน และหลักสูตรใหม
(TQF) จัดทํา มคอ. 3 พรอมแนว
การสอนประกอบ มคอ. 3 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ทุกหลักสูตรในสังกัดภาควิชา
2.6-3 (1) แนวการสอน
มีรายวิชาซึ่งจัดการเรียนรูที่
-หลั กสู ต ร ศิ ล ป กร ร ม วิ ช า
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ศิลปะพื้นบาน
ตนเอง โดยเนนการฝกทักษะ
-ห ลั กสู ต ร ด น ต รี ไท ย วิ ช า
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
สามารถนํานักศึกษาไปแสดงผล -หลั ก สู ต รดนตรี ส ากล วิ ช า
งานทั้งภายในและภายนอก
ปฏิบัติรวมวงแจส
สถาบัน
2.6-3 (2) คําสั่งและหนังสือขอ
ความอนุเ คราะหวงดนตรีไ ทย
และวงดนตรีสากล
2.6-3 (3) โครงการแสดง
ผลงานนักศึกษาศิลปกรรม
2.6-3 (4) ภาพและผลงานของ
นักศึกษา
ทุกหลักสูตรในสังกัดภาควิชา มี 2.6-4 (1) แนวการสอน
รายวิชาที่จัดการเรียนรูโดยใหผมู ี -หลักสูตรศิลปกรรม วิชา
ประสบการณหรือผูทรงคุณวุฒิ
ศิลปะพื้นบาน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการ -หลักสูตรดนตรีไทย วิชา
สอน เพื่อเนนใหนักศึกษาไดรับ ดนตรีพิธีกรรม
ความรูและประสบการณใน
-หลักสูตรดนตรีสากล วิชา
ศาสตรของรายวิชาเพิ่มเติม
ปฏิบัติรวมวงแจสปอบปูลา
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2.6-4 (2) หนังสือเชิญวิทยากร
2.6-4 (3) ภาพและผลงานของ
นักศึกษา
มีการจั ด การเรีย นรู ที่ พั ฒ นาจากการวิ จัย หรื อ ทุกหลักสูตรในสังกัดภาควิชา มี 2.6-5 (1) แนวการสอน
จากกระบวนการจัด การความรูเ พื่ อพั ฒ นาการ รายวิชาที่จัดการเรียนรูที่มีการนํา -หลักสูตรศิลปกรรม วิชา
เรียนการสอน
งานวิจัยมาใชในการเรียนการ
คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการ
สอน เพื่อพัฒนาความรูและ
ออกแบบ
ประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา -หลักสูตรดนตรีไทย วิชา
ดนตรีพิธีกรรม
-หลักสูตรดนตรีสากล วิชา
วิจัยทางดนตรี
2.6-5 (2) สรุปผลการจัดการ
ความรูใ นรายวิชา
- วิชา คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อ
การออกแบบ
- วิชา ดนตรีพิธีกรรม
- วิชา วิจัยทางดนตรี
2.6-5 (3) ภาพและผลงานของ
นักศึกษา
2.6-5 (4) งานวิจัยนักศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการให
2.6-6 (1) รายงานผลการ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
นักศึกษาทําการประเมินความพึง ประเมินอาจารยผูสอนทุก
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
พอใจอาจารยผูสอนทุกทาน ใน รายวิชา ทุกหลักสูตร ในภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต ปลายภาคเรียนที่ 1-2 ป
เรียนที่ 1 -2/2555
ละรายวิชาตองไมต่ํากวา จากคะแนนเต็ม 3.51 การศึกษา 2555 โดยมีประเด็น
5
การประเมินดานคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
เมื่อสิ้นปการศึกษา 2555
2.6-7 (1) รายงานการประชุม
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ ภาควิชาไดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมบริหารภาควิชา
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา บริหารภาควิชา เพื่อทบทวนการ วาระการพิจารณา เรื่อง ผล
จัดการเรียนการสอน และพัฒนา การประเมินอาจารยผูสอน
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
แนวทางในการพัฒนา การ
เรียนการสอนตามผลการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ประเมินของนักศึกษา โดย
เรียนการสอน ตามผลการ
กําหนดใหอาจารยทุกทาน
ประเมินรายวิชา
ดําเนินการทําแผนปรับปรุง
2.6-7 (2) แผนปรับปรุง
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ประสิทธิภาพการสอนทุกรายวิชา ประสิทธิภาพการสอนตามผล
การประเมินของนักศึกษา

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ดําเนินการ 7 ประเด็น ขอที่ได 1-7 คะแนน 7
7 ขอ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป

1. สงเสริมใหทกุ หลักสูตรจัดการเรียนการสอนทีม่ ีรายวิชาทีส่ งเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจ ากการปฏิบัติทงั้ ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัยใหมากขึ้น
2. สงเสริมใหทกุ หลักสูตรนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวยสอนในมหาวิทยาลัยที่มเี นื้อหาหลักของ
หลักสูตรมากขึ้น
3. สงเสริมใหทกุ หลักสูตรทําผลงานวิจัยของอาจารยมาใชในกระบวนการการเรียนการสอนใหมาก
ขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 2.9 :

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน (1 .สมศ) ป 1

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธีการคํานวณ

:
:

ผลผลิต
ปการศึกษา

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบวิชาชีพอิสระ ภายใน ป 1
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
หมายเหตุ
- ผูตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบการศึกษาในปนั้น ๆ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 5 เทากับ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ
ผลการดําเนินงาน
ปกศ.ที่จบ

2554

จํานวนบัณฑิตที่จบในปการศึกษา 2554

4

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

4

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา

4

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
รอยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

100

ร ้อยละบัณฑิตมีงานทํา

100

คาคะแนน 5

100

ผลคะแนน

5

X 100
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ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

รอยละ 71.4 คะแนน 5
5
5

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
5

คะแนนประเมินตนเอง
5

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป

1. สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุกคน
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

:

ระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
(สกอ.3.1)

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช

:
:

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:

กระบวนการ
ปการศึกษา

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ขอ 7

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา



2

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาทุกชั้น
ป เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาทํา
หนาทีจ่ ัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ คณะ ภาควิชา และทุกหลักสูตร
นักศึกษา
ไดจัดใหมีบอรดขอมูลขาวสาร
และเว็บไซตของคณะ ภาควิชา
และทุกหลักสูตร เพื่อบริการ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ แก
นักศึกษา ไดแก ปฏิทินการศึกษา
และประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการตาง ๆ องคความรูจาก
การจัดกิจกรรม ขาวสาร
นักศึกษาแสดงผลงาน ขาวสาร
นักศึกษาชนะการแขงขัน
ขาวสารการจัดประกวดแขงขัน
จดหมายขาว และอื่น ๆ เปนตน

หลักฐาน
3.1-1 (1) คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษา ปการศึกษา 2555
3.1-1 (2) แบบบันทึกการให
คําปรึกษา

3.1-2 (1) ภาพกิจกรรมจาก
บอรดขาวสาร และเว็บไซด
เผยแพรขาวสาร ของภาควิชา
และทุกหลักสูตร
3.1-2 (2) ภาพกิจกรรมจาก
บอรดขาวสาร และเว็บไซด
เผยแพรขาวสาร ของคณะ
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มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

ตามนโยบายการจัดการศึกษาที่
เนนความเปนเลิศทั้งดานวิชาการ
และทักษะวิชาชีพของภาควิชา
ในปการศึกษา 2555 ภาควิชาจึง
ไดจัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
พัฒนาความรูทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพเพื่อมุงสูความเปน
เลิศ
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
ศิษยเกา
พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
นอกจากเพื่อพัฒนานักศึกษา
ปจจุบันแลว ภาควิชายังได
ประชาสัมพันธแกศิษยเกา ทาง
เว็บไซด
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ประสบการณใหศิษยเกา
ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล ของ
ภาควิชาโดยหลักสูตรดนตรีสากล
ไดกําหนดวัตถุประสงค และจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพดนตรีสากลดาน
การบริหารจัดการวงโยธวาทิตทั้ง
แกศิษยปจจุบัน ศิษยเกา และ
ผูสนใจทั่วไป
มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ ภาควิชาดําเนินการจัดทํารายงาน
1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการในดานตอไปนี้
1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา = มาก
2. ดานการจัดบริการขอมูล
ขาวสาร = มาก
3. ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแตนักศึกษา = มาก

3.1-3 (1) สรุปรายงาน
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล

3.1-4 (1) ภาพเว็บไซดของ
ภาควิชา หลักสูตรศิลปกรรม
ดนตรีสากล และดนตรีไทย

3.1-5(1) สรุปรายงานโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การบริหารจัดการวงโยธวาทิต
และการพัฒนาทักษะการบรรเลง
ขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานสากล
3.1-5 (2) ภาพกิจกรรมศิษยเกา
จากเว็บไซดคณะ ภาควิชา และ
หลักสูตรดนตรีสากล

3.1-6 (1) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ
คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา การจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา
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รวม = มาก

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

3.1.6 (2) แบบประเมินและ
สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาตอการรับ
บริการ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาได 3.1-7 (1) รายงานการประชุม
ประชุม เพื่อพิจารณานําผลการ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ประเมินคุณภาพการใหบริการมา ที่มีวาระ เรื่อง การนําผลการ
ใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ประเมินคุณภาพของการ
จัดบริการที่สนองตอความ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลใน
ตองการของนักศึกษา ตามเกณฑ การพัฒนาการจัดบริการที่
การประเมินที่คุณภาพการ
สนองความตองการของ
ใหบริการทุกขอตองไมต่ํา 3.51 นักศึกษา
จากคะแนนเต็ม 5
3.1-7 (2) โครงรางการวิจัย
การพัฒนาฐานขอมูลภาควิชา

ดําเนินการ 7 ประเด็น ขอที่ได 1-7 คะแนน 7
7 ขอ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป

1. บริหารจัดการการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตของนักศึกษา และจัดกิจกรรม
โครงการเพือ่ พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จัดบริการขอมูลขาวสาร เวปไซด ของภาควิชา เพื่อเผยแพรและพัฒนาความรู ประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 :

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ


ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ภาควิชาไดดําเนินการจัดทําแผน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ตามระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม ตามระเบียบ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และสอด
รับกับกลยุทธของคณะ



2

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก ภาควิชาไดดําเนินงานตามแผนงาน
สังคมกับการเรียนการสอน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม
โดยจัดทําโครงการบริการวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาซึ่งจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษา 2555

3

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก ภาควิชาไดดําเนินงานตามแผนงาน
สังคมกับการวิจัย
โครงการบริการวิชาการแกสังคม
โดยจัดทําโครงการบริการวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่บูรณาการกับการวิจัย ซึ่งนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการไดนําองคความรูที่

หลักฐาน
5.1-1 (1) ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริการ
วิชาการแกสังคม
5.1-1 (2) แผนกลยุทธของคณะ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
5.1-1 (3) แผนงานโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมของ
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ป
การศึกษา 2555 และรายงานผล
การดําเนินงาน
5.1-2 (1) แนวการเรียนการสอน
วิชาวิจัยทางดนตรี หลักสูตรดนตรี
สากล
5.1-2 (2) สรุปรายงานโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
บริหารจัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้นพื้นฐาน
สูมาตรฐานสากล
5.1-3 (1) งานวิจัยนักศึกษา
5.1-3 (2) สรุปรายงานโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
บริหารจัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้นพื้นฐาน
สูมาตรฐานสากล
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4

5

ไดมากําหนดโจทยวิจัย และ
ดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ นําผลงาน
เปนชิ้นงานในรายวิชา การวิจัยทาง
ดนตรี หลักสูตรดนตรีสากล
มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาได
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม ดําเนินการประชุมเพื่อประเมินผล
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
ความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย จากการ
จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
โดยความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน พิจารณาจาก
ขอมูลอาจารย นักศึกษา และ
ผูรับบริการ สวนความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย
พิจารณาจากขอมูลอาจารยและ
นักศึกษาที่ทําวิจัย ในฐานะ
ผูรับบริการ
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร คณะกรรมการบริหารภาควิชาได
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
ประชุมเพื่อพิจารณานําผลการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
ประเมินโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการวง
โยธวาทิตและการพัฒนาทักษะการ
บรรเลงขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานสากล
มาปรับปรุงแผนโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่เนนการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

5.1-4 (1) สรุปรายงานโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การบริหารจัดการวงโยธวาทิต
และการพัฒนาทักษะการบรรเลง
ขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานสากล
5.1-4 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
วาระการพิจารณา เรื่อง การ
ประเมินผลสําเร็จของโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม ที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

5.1-5 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
วาระการพิจารณา เรื่อง การนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
5.1-5 (2 แผนโครงการบริการ
วิชาการ ที่ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ และผล
การประเมินโครงการ
5.1-5 (3) ภาพเว็บไซดเผยแพร
กิจกรรมโครงการ
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ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 1-5 คะแนน 5
5 ขอ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป

1. จัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่เนนบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
2. นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาปรับปรุงกระบวนการบูรณาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

: กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2)

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ


ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน



2

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน
ภาควิชาโดยหลักสูตรดนตรีสากล
ไดสํารวจความตองการดานการ
บริการวิชาการในหนวยงาน
สถานศึกษาและครูอาจารย ใน
พื้นที่ จ.อุตรดิตถ สุโขทัย แพร
และนาน ฯ เพื่อกําหนดกรอบ
ประเด็นและสาระในการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ตามจุดเนนในพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และคณะ

หลักฐาน
5.2-1 (1) รายงานสํารวจความ
ตองการการบริการวิชาการ
ของครูอาจารยโรงเรียนในเขต
พื้นที่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ
สุโขทัย แพร และนาน ฯ
5.2-1 (2) สรุปผลการสํารวจ
ความตองการการบริการ
วิชาการของครูอาจารย
โรงเรียนในเขตพื้นที่ในพื้นที่
จ.อุตรดิตถ สุโขทัย แพร และ
นาน ฯ
5.2-1 (3) แผนงานโครงการ
บริการวิชาการของภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2555
5.2-1 (4) สรุปรายงาน
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล
ภาควิชาโดยหลักสูตรดนตรีสากล 5.2-2 (1) สรุปรายงาน
ไดจัดทําโครงการอบรมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนาเชิง
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร ปฏิบัติการเรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
จัดการวงโยธวาทิตและการ
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มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม



4

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ

พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล ตาม
ความตองการการบริการวิชาการ
ของครูอาจารยโรงเรียน ในพื้นที่
จ.อุตรดิตถ สุโขทัย แพร และ
นาน เพื่อพัฒนาองคความรูดาน
วงโยธวาทิต และเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งดานการดนตรี
ใหกับเยาวชนนักเรียนในสังคม
ทองถิ่น ใหมีมาตรฐานระดับ
สากล
ภาควิชาโดยหลักสูตรดนตรีสากล
ไดทําการประเมินประโยชนและ
ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการ จากการจัดทําและ
ดําเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล
คณะกรรมการบริหารภาควิชาได
ประชุมเพื่อนําผลการประเมิน
โครงการโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล ไป
พัฒนาระบบ กลไก และแนวทาง
การจัดกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ และใหคําเสนอแนะ โดย
กําหนดปรับปรุงแผนงาน
โครงการบริการวิชาการของ
ภาควิชาใหมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนตอสังคมมากที่สุด

พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล
5.2-2 (2) ใบตอบรั บ เข าร วม
โครงการ
5.2-2 (3) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ
5.2-2 (4) หนังสือเชิญวิทยากร
5.2-2 (5) ภาพการจัดกิจกรรม
โครงการ
5.2-3 (1) สรุปรายงาน
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล

5.2-4 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ศิ ล ปกรรมศาสตร วาระการ
พิจารณา เรื่ อง การนําผลการ
ประเมิ น โครงการไปพั ฒ นา
ระบบ กลไก และแนวทางการ
จัด กิจกรรมการใหบ ริการทาง
วิชาการ และใหคําเสนอแนะ
5.2-4 (2) แผนงานโครงการ
บริการวิชาการ ที่ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาและ
ผลการประเมินโครงการ
5.2-4 (3) คําสั่งแตงตั้ง
วิทยากรเพื่อใหบริการวิชาการ
ประจําภาควิชา
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5

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ภาควิชาโดยหลักสูตรดนตรีสากล
ไดมีการจัดทํารายงานสรุป
โครงการ และนําผลจากการ
ใหบริการมาถายทอดและ
เผยแพรสูสาธารณชน ในเว็บไซด
ของคณะ และภาควิชา

5.2-5 (1) เว็บไซตภาพ
กิจกรรมและรายงานการสรุป
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล
5.2-5 (2) รายงานสรุป
โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตและการ
พัฒนาทักษะการบรรเลงขั้น
พื้นฐานสูมาตรฐานสากล
5.2-5 (3) เอกสารที่ใช
ประกอบโครงการอบรม
สัมมนา

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 1-5 คะแนน 5
5 ขอ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป

1. สํารวจความตองการการบริการวิชาการดานศิลปกรรม ดนตรีสากล และดนตรีไทยเพื่อวาง
แผนการจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคมอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ
2. นําความรูที่ไดจ ากการบริการวิชาการถายทอด และเผยแพรสูสาธารณชนทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อใหสังคมสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป
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บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุ/ไม
บรรลุ

คะแนน

เปาหมายป
ตอไป

บรรลุ

5
5

รอยละ 121.1

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

4
5
5
4.67

5 ขอ
7 ขอ
5

บรรลุ

5
5

7 ขอ

บรรลุ
บรรลุ

5
5
5

5 ขอ
5 ขอ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.4

รอยละ 30
รอยละ 121.1
ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1
2.6
2.9

5 ขอ
4 ขอ
7 ขอ
7 ขอ
ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1
7 ขอ
7 ขอ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1
5.2

5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย รวมทุกองคประกอบ

4.92
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ตาราง ส.2 สรุปผลการดําเนินงานแยกตามองคประกอบ
องคประกอบ
ปจจัยนําเขา

คะแนนเฉลี่ย
กระบวนการ ผลผลิต

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
5. การบริการวิชาการแกสังคม
รวม

คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร
อาจารย ดร.อํานาจ บุญอนนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา
อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
อาจารยสิโรตม ทองสม
อาจารยจันทิมา ปกครอง
อาจารยณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย
อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล
อาจารยวรวุฒิ ทาแกว
อาจารยบุญลอย จันทรทอง
อาจารยพันธุเ อก ใจหลวง
อาจารยกันต อิสมันยี
อาจารยอมรรัตน กาญธัญลักษณ
อาจารยรวมพล บุญตัน
อาจารยธีรราช ทองหลาง
อาจารยวัชระ แตงเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวม
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อาจารยอรัญวดี แสงทอง
อาจารยประยงค รื่นณรงค
อาจารยณัฐพงศ ปนดอนตอง
อาจารยอภินันท ปานเพชร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

.....................................................
(อาจารย ดร. อํานาจ บุญอนนท)
หัวหนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร

