
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร(มคอ.7)/   
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดบัหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต พ.ศ 2555 

คณะบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

(1 มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
 

         วนัท่ีจดัท าขอ้มูล  8  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ   2559 

      วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูล  22 เดือน  สิงหาคม พ.ศ   2559 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 2 

ค าน า 
การรายงานการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7)/การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2555) เป็นกลไกท่ีมีความส าคญั
ในการสร้างความเช่ือมัน่แก่สังคม ทั้งในดา้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบ
เป้าหมาย ภารกิจ และกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินตามแผนของบณัฑิต/มหาวิทยาลยัราชภฏั  บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบบัน้ี ไดน้ าแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ฉบบัปีการศึกษา 2558 ท่ีใชต้วับ่งช้ี 
และเกณฑก์ารประเมินภายในของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีสาระส าคญั 12 ตวับ่งช้ี ท่ี
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558 ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 โดยในรายงาน
การประเมินไดร้วบรวมกิจกรรมและผลการด าเนินงานของหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม เพื่อเผยแพร่เป็นขอ้มูลอา้งอิงและใชเ้ป็นแนวทางเพื่อการพฒันาในทุกๆ ดา้นให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ศิลปกรรม  รวมถึงบุคคลากรที่เกี่ยวข ้องที่ให้ความร่วมมือในการให้ข ้อมูล รวมทั้ งระดมความรู้

ความสามารถจนท าให้รายงานผลการด า เนินการของหลักสูตร (มคอ.7)/รายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม  ฉบับน้ี

เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 3 

สารบัญ 

 
 

 ปก 
 ค าน า 
 สารบัญ  
 หมวดที ่  1 

 
 
 
 
ขอ้มูลทัว่ไป 

หน้า 
1 
2 
3 
4 

 หมวดที ่  2 อาจารย ์   28 
 หมวดที ่  3 นกัศึกษาและบณัฑิต 38 
 หมวดที ่  4 ขอ้มูลสรุปรายวชิาของหลกัสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 55 
หมวดที ่  5 การบริหารหลกัสูตร 80 
หมวดที ่  6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมินอิสระ 83 
หมวดที ่  7 แผนการด าเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 84 
สรุปผลการประเมินตนเองและทศิทางการพฒันา      88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 4 

รายงานผลการด าเนินงานการของหลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ พ.ศ 2555 
คณะ บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา 2558  วนัที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทัว่ไป 

 
หลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท 
รหัสหลกัสูตร  
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

มคอ. 2 ปัจจุบนั 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังท่ี/วนัท่ีให้
ความเห็นชอบ/อนุมติั 
จากสภามหาวทิยาลยั) 

1. รศ.พีระพงษ ์ กุลพิศาล 1. รศ.พีระพงษ ์ กุลพิศาล สภาอนุมติัหลกัสูตร
เม่ือวนัท่ี 15 มีค.2555
และ สกอ.ใหค้วาม
เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 20 
สค.2555 
 

2. รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ 2. รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ 
3. รศ.ประไพ  วีระอมรกุล 3. รศ.ประไพ  วีระอมรกุล 
4 .รศ.ประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์ 4. รศ.ประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์ 
5. รศ.อศันีย ์ ชูอรุณ 5. รศ.อศันีย ์ ชูอรุณ 

 
สถานทีจั่ดการเรียนการสอน อาคาร100ปี ศรีสุริยวงศ ์ชั้น 8 
 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
1. รศ.พีระพงษ ์ กุลพิศาล 
2.  รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ 
3.  รศ.ประไพ  วีระอมรกุล 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 5 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒิุ (ทุกระดบั

การศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายงุาน 

สถาบนั ปี พ.ศ. 
1 นายพีระพงษ ์ กลุพิศาล รองศาสตราจารย ์ M.S. 

 
 
กศ.บ. 

Elementary Education Art 
Education 

ศิลปศึกษา-ภาษาองักฤษ 

Bemidji State University, 
USA. 
 
วทิยาลยัวชิาการศึกษา
ประสานมิตร 

2520 
 
 

2514 

43 ปี 
4 เดือน 
14 วนั 

2 นายสมชาย  พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย ์ M.A. 
 
กศ.บ. 
 

 Art Education 
 
 ศิลปศึกษา-ประวติัศาสตร์ 

 

University of South Carolina, 
USA. 
วทิยาลยัวชิาการศึกษา  
ประสานมิตร 

2523 
 

2514 

42 ปี 
4 เดือน 
14 วนั 

3 นางประไพ  วรีะอมรกลุ รองศาสตราจารย ์ กศ.บ. 
 
ปม.ช. 
 
 

อาชีวศึกษา 
 
ประติมากรรม 

วทิยาลยัวชิาการศึกษา
ประสานมิตร 
สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ฯวทิยาเขตเพาะช่าง 

2514 
 

2510 

39 ปี 
4 เดือน 
7 วนั 

4 นายประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน ์ รองศาสตราจารย ์ ผ.ม. 
ค.บ. 
 

ผงัเมือง 
ศิลปศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

2527 
2517 

36 ปี 
3 เดือน  
26 วนั 

5 นายอศันีย ์ ชูอรุณ รองศาสตราจารย ์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

 ภาพพิมพ ์  

 ภาพพิมพ ์  

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2523 
2517 

40 ปี 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 6 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ (ทุกระดบัการศึกษา) สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายงุาน 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 นายพีระพงษ ์ กลุพิศาล รองศาสตราจารย ์ M.S. 
 
 
กศ.บ. 

Elementary Education Art 
Education 

ศิลปศึกษา-ภาษาองักฤษ 

Bemidji State University, USA. 
 
 
วทิยาลยัวชิาการศึกษาประสานมิตร 

2520 

 
 

2514 
 

43 ปี 
4 เดือน 
14 วนั 

2 นายสมชาย  พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย ์ M.A. 
 
กศ.บ. 

 

 Art Education 
 
 ศิลปศึกษา-ประวติัศาสตร์ 

 

University of South Carolina, USA. 
 
วทิยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมิตร 
 

2523 
 

2514 

42 ปี 
4 เดือน 
14 วนั 

3 นางประไพ  วรีะอมรกลุ รองศาสตราจารย ์ กศ.บ. 
 
ปม.ช. 

 

อาชีวศึกษา 
 
ประติมากรรม 

วทิยาลยัวชิาการศึกษาประสานมิตร 
สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ฯ วทิยาเขตเพาะช่าง 

2514 
 

2510 

39 ปี 
4 เดือน 
7 วนั 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 7 

อาจารย์ผู้สอน   
 
1. รศ.พีระพงษ ์ กลุพิศาล 
2. รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ 
3. รศ.ประไพ  วีระอมรกุล 
4. รศ.ประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์ 
5. ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑม์า 
6. รศ.ดร.ปรเมสฐ ์ บุญศรี 
7. ดร.วสิิทธ์ิ   โพธิวฒัน์ 
8.ดร.บนัลือ  ขอรวมเดช 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 8 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารยป์ระจ าในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ (ทุกระดบัการศึกษา) สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายงุาน 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 นายพีระพงษ ์ กลุพิศาล รองศาสตราจารย ์ M.S. 
 
 
กศ.บ. 

Elementary Education Art 
Education 

ศิลปศึกษา-ภาษาองักฤษ 

Bemidji State University, 
USA. 
 
วทิยาลยัวชิาการศึกษา
ประสานมิตร 

2520 
 
 

2514 

43 ปี 
4 เดือน 
14 วนั 

2 นายสมชาย  พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย ์ M.A. 
 
กศ.บ. 
 

 Art Education 
 
 ศิลปศึกษา-ประวติัศาสตร์ 

 

University of South Carolina, 
USA. 
วทิยาลยัวชิาการศึกษา  
ประสานมิตร 

2523 
 

2514 

42 ปี 
4 เดือน 
14 วนั 

3 นางประไพ  วรีะอมรกลุ รองศาสตราจารย ์ กศ.บ. 
 
ปม.ช. 
 
 

อาชีวศึกษา 
 
ประติมากรรม 

วทิยาลยัวชิาการศึกษา
ประสานมิตร 
สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ฯวทิยาเขตเพาะช่าง 

2514 
 

2510 

39 ปี 
4 เดือน 
7 วนั 

4 นายประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน ์ รองศาสตราจารย ์ ผ.ม. 
ค.บ. 
 

ผงัเมือง 
ศิลปศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

2527 
2517 

36 ปี 
3 เดือน  
26 วนั 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารยป์ระจ าในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ (ทุกระดบัการศึกษา) สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายงุาน 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

5 ดร.ลินดา  เกณฑม์า ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

 (การศึกษาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน) 
 (ภาษาและวรรณคดีไทย)   
 (ภาษาไทย)  

มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2553 
2533 
2531 

33 ปี  
1 เดือน  
1 วนั 

6 ดร.ปรเมสฐ ์ บุญศรี รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
 
ศ.บ. 

 (การศึกษาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน) 
 (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) 
เกียรตินิยมอนัดบั 2 
(เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) 

มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2552 
2533 
 
2524 

19 ปี 
5เดือน 
9 วนั 

7 ดร.วสิิทธ์ิ   โพธิวฒัน์ - ค.ด. 
ศ.ม. 
ศศ.บ. 

พฒันศึกษา 
 นฤมิตศิลป์ 
 ออกแบบนิเทศศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

2555 
2545 
2539 

18 ปี 
11เดือน 
7 วนั 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ท่ีเป็นอาจารยพ์ิเศษจากภายนอกมหาวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ (ทุกระดบัการศึกษา) สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 
1 ดร.บนัลือ  ขอรวมเดช - ปร.ด 

ค.ม. 

ค.บ. 

ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย 

ศิลปศึกษา  

ศิลปศึกษา  

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2556 
2533 
2524 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การก ากบัมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 5 คน ตรงตาม มคอ. 2 

ดงัน้ี 
1. รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์ กุลพิศาล 
2. รองศาสตราจารยส์มชาย  พรหมสุวรรณ 
3. รองศาสตราจารยป์ระไพ  วรีะอมรกุล 
4. รองศาสตราจารยป์ระสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์ 
5. รองศาสตราจารยอ์ศันี  ชูอรุณ 

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนมีคุณสมบติัจบการศึกษา
ตรงตามหลกัสูตรและมีต าแหน่งทางวชิาการระดบั             
รองศาสตราจารย ์

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร 

จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการเป็นไปตาม มคอ.2  จ  านวน 3 คน ดงัน้ี 
1.รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์ กุลพิศาล 
2. รองศาสตราจารยส์มชาย  พรหมสุวรรณ 
3. รองศาสตราจารยป์ระไพ  วรีะอมรกุล 

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน 1.อาจารยผ์ูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 4 คน
และมีต าแหน่งทางวชิาการระดบัรองศาสตราจารย ์5 คน 
2.อาจารยผ์ูส้อนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงและเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรทุกคน 
3.อาจารยผ์ูส้อนทุกคนมีประสบการณ์การสอนไม่นอ้ยกวา่ 
5 ปี 

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษา
การคน้ควา้อิสระ 

1.อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัมีต าแหน่งทางวชิาการ
ระดบัรองศาสตราจารยทุ์กคน 
2.อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัมีประสบการณ์ดา้น
การวจิยั 
3.อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 
4.อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัไดรั้บการเสนอและ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) 
1.อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ,ผู ้ช่วยศาสตราจารย์และมี
การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
2.อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมคุณวุฒิการศึกษาตรง
หรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
3.อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม มีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์   

1..อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์มีต าแหน่งทางวิชาการระดบั
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์หรือการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
- ศ.วโิชค  มุกดามณี 
-ดร.วสูิตร  โพธ์ิเงิน 
-ดร.บนัลือ  ขอรวมเดช 
-รศ.ดร.โกสุม  สายใจ 
2.อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์มีคุณการศึกษาตรงและ
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
3.อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์มีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรน้ี 

9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ในระดบับณัฑิตศึกษา 

ในการให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ก าหนดให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมนักศึกษาภายใต้การดูแลให้
ค  าปรึกษาไม่เกิน 5 คน และ หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปี2555 มีนักศึกษาทท่ีสอบ     
เคา้โครงวทิยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2558 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามี
ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ในระหวา่งปีการศึกษา2555
ถึง ปีการศึกษา 2558 ด าเนินการท าผลงานวจิยัแลว้ 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

สาขาวิชาศิลปกรรม ได้ด าเนินการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ตาม
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้หลกัสูตรมี
ความเป็นปัจจุบนัทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ภาครัฐ และสามารถแข่งขนัได้เม่ือมีการเปิดเสรีทางการ
ศึกษาของประชาคมอาเซียน โดยสาขาวิชาศิลปกรรมได้
พฒันาและปรับปรุงหลักสูตร จากเดิมของปี 2550 เป็น
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) หลักสูตรปี 2555 และ
ครบรอบการปรับปรุงหลกัสูตรในปี 2560 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีผล
การด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1.มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานในภาคเรียนท่ี 1และ2 
2.มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบมคอ.2 ท่ีสอดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา 
-รายละเอียดของหลกัสูตร(มคอ.2) ฉบบั 2555  ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ. วนัท่ี 20 ส.ค. 2555 และมีหนงัสือ
ประทบัตราเพื่อแจง้ใหท้ราบผลการพิจารณาจากส านกังาน
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกวชิา 
4.มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5 ท่ีเปิดสอนร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน/ 
1 ภาคการศึกษา 
 

 
หมายเหตุ  

1. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑก์ารประเมิน ขอ้ 1 ขอ้ 2  ขอ้ 11 และ 
ขอ้ 12  

2. เกณฑ์การประเมินขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 9 กรณีท่ีคุณสมบติั/ภาระงาน ของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม        
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ใ ห้ ร ะ บุ ก า ร ข อ อ นุ มั ติ จ า ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด้ ว ย
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แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือ
นกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติั

จาก 
สภา

มหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ         
คน้ควา้
อิสระ 

1 นายพีระพงษ ์                
กลุพิศาล 

รศ. M.S. 
 

กศ.บ. 

Elementary 
Education Art 
Education 
ศิลปศึกษา 
ภาษาองักฤษ 

1.งานวจิยั เร่ือง
การศึกษาแนว
ปฏิบติัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา ระดบั
บณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฎั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

  1.นายวสนัต ์  
รักพว่ง 
 

5663311002 จิตรกรรมผสานจุดสี
ภาพทิวทศัน์
ส่ิงก่อสร้างสะทอ้นใน
น ้ า:กรณีศึกษาผลงาน
ของ ปอล ซียคั 
ระหวา่งปี  ค.ศ.  
1863-193 

 

2.งานสร้างสรรคร่์วม
โครงการปฏิบติัการ
ทางทศันศิลป์และ
นิทรรศกาลนานาชาติ 
คร้ังท่ี 10 ณ วทิยาลยั
เพาะช่าง มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 

 

  2.นายพลวษิณ์  
สุภารี 

5663311008 จิตรกรรมนามธรรม 
เสน้และสี:กรณีศึกษา
ผลงานของวาซีลี คนั
ดินสกี ท่ีสร้างข้ึน 
ระหวา่งปี ค.ศ.               
1910-1922 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 15 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือ
นกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติั

จาก 
สภา

มหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ         
คน้ควา้
อิสระ 

        3.น.ส.พรรณธร  
โภคสุวรรณ 

5663311009 จิตรกรรมเหนือจริง
เน้ือหาความเป็น
เคร่ืองจกัรมนุษย:์
กรณีศึกษาผลงานของ  
ฮานสี รุดอลสั  กีเกอร์ 
ระหวา่งปี ค.ศ.             
1972-1983 

 

  4.นางอาภรณ์  
ทองใสพร 

5663311011 สตรีกบัลวดลายผา้
ปาเตะ๊ในจิตรกรรม 
 

 

2. นายสมชาย               
พรหมสุวรรณ 

รศ. M.A. 
 

กศ.บ. 

 

Art Education 
 

ศิลปศึกษา-
ประวติัศาสตร์ 

พฒันาการทางดา้น
ศิลปะของเด็กวยั               

7-12 ปี 

  1.นายวสนัต ์       
รักพว่ง 
 

5663311002 จิตรกรรมผสานจุดสี
ภาพทิวทศัน์
ส่ิงก่อสร้างสะทอ้นใน
น ้ า:กรณีศึกษาผลงาน
ของ ปอล ซียคั 
ระหวา่งปี ค.ศ.            
1863-193 
 

 

  2.นายพลวษิณ์  5663311008 จิตรกรรมนามธรรม  



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 16 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือ
นกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การ

คน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติั

จาก 
สภา

มหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ         
คน้ควา้
อิสระ 

สุภารี เสน้และสี:กรณีศึกษา
ผลงานของวาซีลี คนั
ดินสกี ท่ีสร้างข้ึน 
ระหวา่งปี ค.ศ. 1910-
1922 

  3.น.ส.พรรณธร  
โภคสุวรรณ 

5663311009 จิตรกรรมเหนือจริง
เน้ือหาความเป็น
เคร่ืองจกัรมนุษย:์
กรณีศึกษาผลงานของ  
ฮานสี รุดอลสั  กีเกอร์ 
ระหวา่งปี ค.ศ. 1972-
1983 

 

  4.นางอาภรณ์  
ทองใสพร 

5663311011 สตรีกบัลวดลายผา้
ปาเตะ๊ในจิตรกรรม 

 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 17 

แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/
การคน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

1 นางประไพ   
วรีะอมรกลุ 

รศ. กศ.บ. 
 
ปม.ช. 
 
 

อาชีวศึกษา 
 
ประติมากรรม 

จิตรกรรมฝาผนงั
ในพระอุโบสถวดั

พระเชตุพน
วมิลมงัคลาราม
และวดัราชสิทธา
รมราชวรวหิาร 

  1.นายวสนัต ์         
รักพว่ง 
 

5663311002 จิตรกรรมผสาน
จุดสีภาพทิวทศัน์
ส่ิงก่อสร้าง
สะทอ้นในน ้ า:
กรณีศึกษาผลงาน
ของ ปอล ซียคั 
ระหวา่งปี ค.ศ. 
1863-193 

 

        2.นายพลวษิณ์   
สุภารี 

5663311008 จิตรกรรม
นามธรรม เสน้
และสี:กรณีศึกษา
ผลงานของวาซีลี 
คนัดินสกี ท่ีสร้าง
ข้ึน ระหวา่งปี 
ค.ศ. 1910-1922 

 

  3.น.ส.พรรณธร  
โภคสุวรรณ 

5663311009 จิตรกรรมเหนือ
จริงเน้ือหาความ
เป็นเคร่ืองจกัร

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 18 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/
การคน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

มนุษย:์กรณีศึกษา
ผลงานของ  ฮาน
สี รุดอลสั  กีเกอร์ 
ระหวา่งปี ค.ศ. 
1972-1983 

  4.นางอาภรณ์  ทอง
ใสพร 

5663311011 สตรีกบัลวดลาย
ผา้ปาเตะ๊ใน
จิตรกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 19 

แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวทิยานิพนธ์ 
/การคน้ควา้อิสระ 

ช่ือวารสารวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพปี์ท่ี/
ฉบบัท่ี วนั-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพแ์ละเลขหนา้) 

วารสารหรือส่ือส่ิงพิมพว์ิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบตัร 

- - - - - - 
- - - - - - 

 
แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา นบัรวมผลงาน 5 ปียอ้นหลงั ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558  
                กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 
รหสันกัศึกษา ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

1 รศ.พีระพงษ ์ กลุพิศาล   1.นายวสนัต ์ รักพว่ง 
 

5663311002 จิตรกรรมผสานจุดสีภาพทิวทศัน์
ส่ิงก่อสร้างสะทอ้นในน ้ า:กรณีศึกษาผลงาน
ของ ปอล ซียคั ระหวา่งปี ค.ศ. 1863-193 

 

    2.นายพลวษิณ์  สุภารี 5663311008 จิตรกรรมนามธรรม เสน้และสี:กรณีศึกษา
ผลงานของวาซีลี คนัดินสกี ท่ีสร้างข้ึน 
ระหวา่งปี ค.ศ. 1910-1922 

 

    3.น.ส.พรรณธร  โภคสุวรรณ 5663311009 จิตรกรรมเหนือจริงเน้ือหาความเป็น
เคร่ืองจกัรมนุษย:์กรณีศึกษาผลงานของ  
ฮานสี รุดอลสั  กีเกอร์ ระหวา่งปี ค.ศ. 
1972-1983 

 

    4.นางอาภรณ์  ทองใสพร 5663311011 สตรีกบัลวดลายผา้ปาเตะ๊ในจิตรกรรม  



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 20 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 
รหสันกัศึกษา ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

2 รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ   1.นายวสนัต ์ รักพว่ง 
 

5663311002 จิตรกรรมผสานจุดสีภาพทิวทศัน์
ส่ิงก่อสร้างสะทอ้นในน ้ า:กรณีศึกษาผลงาน
ของ ปอล ซียคั ระหวา่งปี ค.ศ. 1863-193 

 

    2.นายพลวษิณ์  สุภารี 5663311008 จิตรกรรมนามธรรม เสน้และสี:กรณีศึกษา
ผลงานของวาซีลี คนัดินสกี ท่ีสร้างข้ึน 
ระหวา่งปี ค.ศ. 1910-1922 

 

    3.น.ส.พรรณธร  โภคสุวรรณ 5663311009 จิตรกรรมเหนือจริงเน้ือหาความเป็น
เคร่ืองจกัรมนุษย:์กรณีศึกษาผลงานของ  
ฮานสี รุดอลสั  กีเกอร์ ระหวา่งปี ค.ศ. 
1972-1983 

 

    4.นางอาภรณ์  ทองใสพร 5663311011 สตรีกบัลวดลายผา้ปาเตะ๊ในจิตรกรรม  
3 รศ.ประไพ  วรีะอมรกลุ   1.นายวสนัต ์ รักพว่ง 

 
5663311002 จิตรกรรมผสานจุดสีภาพทิวทศัน์

ส่ิงก่อสร้างสะทอ้นในน ้ า:กรณีศึกษาผลงาน
ของ ปอล ซียคั ระหวา่งปี ค.ศ. 1863-193 

 

    2.นายพลวษิณ์  สุภารี 5663311008 จิตรกรรมนามธรรม เสน้และสี:กรณีศึกษา
ผลงานของวาซีลี คนัดินสกี ท่ีสร้างข้ึน 
ระหวา่งปี ค.ศ. 1910-1922 

 

    3.น.ส.พรรณธร  โภคสุวรรณ 5663311009 จิตรกรรมเหนือจริงเน้ือหาความเป็น
เคร่ืองจกัรมนุษย:์กรณีศึกษาผลงานของ  
ฮานสี รุดอลสั  กีเกอร์ ระหวา่งปี ค.ศ. 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 21 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 
รหสันกัศึกษา ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

1972-1983 
    4.นางอาภรณ์  ทองใสพร 5663311011 สตรีกบัลวดลายผา้ปาเตะ๊ในจิตรกรรม  

 
 
แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา มีผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ นบัรวมผลงาน 5 ปียอ้นหลงั  
                ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวจิยั 
ระยะเวลาท าวจิยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1 รศ.พีระพงษ ์ กลุพิศาล  แนวปฏิบติัการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั 
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา   

1 ปี/2558 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั 
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
  

 

2 รศ.ประไพ  วรีะอมรกลุ การส่ือความหมายในจิตกรรมฝาพนงั
พระอุโบสถวดัราชสิทธาราม 
(อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ) 

1 ปี/2558 
 

ก าลงัด าเนินการของบประมาณ
จากมหาวทิยาลยัราชภฎั 
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

  
2 รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ 

  
  
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 22 

 แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                 ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลกัฐาน 
ผา่น ไม่ผา่น 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 
80มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด า เ นินงาน
หลกัสูตร 

           สาขาวิชาศิลปกรรรมไดมี้การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม ทบทวนการ
ด าเนินงานการเรียนการสอนของหลกัสูตร และนกัศึกษาการประชุมในแต่ละคร้ังมี
อาจารยป์ระจ า ภาคเรียนละ 1 คร้ัง หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะใชว้ธีิการส่ือสาร
เทคโนโลยเีป็นคร้ังคราว อาจารยป์ระจ าทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตรไม่นอ้ย
กวา่ ร้อยละ 80 

 

 

MFA-P1.1-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา 
ศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

            สาขาวชิาศิลปกรรรมไดพ้ฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาโท สาขาศิลปกรรม โดยสาขาวชิา
ศิลปกรรมไดพ้ฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร จากเดิมของปี 2550 เป็นกรอบ
มาตรฐานวชิาชีพ (TQF) หลกัสูตรปี 2555 (ไดรั้บอนุมติัจาก สกอ. เม่ือวนัท่ี 20 
ส.ค. 2555)  

 

 

MFA-P1.1-02 รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  มคอ .2 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

             สาขาวิชาศิลปกรรม มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ส าหรับ
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านส่ง
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และสาขาวิชาได้น าเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอน และส่งมอบให้ทางฝ่ายวิชาการของบณัฑิตวิทยาลยั
ในการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในล าดับ
ต่อไป 
 

 

 

MFA-P1.1-03 รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวชิา ตาม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี
1/2558 และ2/2558 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 23 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลกัฐาน 
ผา่น ไม่ผา่น 

4.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนครบทุกรายวชิา 

 

สาขาวิชามีไดด้ าเนินการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ตามโครงสร้างของหลกัสูตร โดยประธาน
สาขาวชิาเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด และก ากบั ติดตามการด าเนินการและการรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.  5 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาให้อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านไดรั้บทราบ โดย
ภาคเรียนท่ี 1 สาขาวิชาเปิดการสอน 3 รายวิชา และก าหนดให้ส่งแบบ มคอ. 5 
ภายในวนัท่ี 15สิงหาคม 2558 และภาคเรียนท่ี 2 สาขาวิชาเปิดการสอน 2 รายวิชา
ภายในวนัท่ี 9 มกราคม 2559 

ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
และสาขาวชิาไดน้ าเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
และส่งมอบให้ทางฝ่ายวิชาการของบณัฑิตวิทยาลยัใน การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในล าดบัต่อไป  

 

 

MFA-P1.1-04 รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5                  
ภาคการศึกษาท่ี1/2558 และ2/2558 
 

5.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัปี
การศึกษา 

- สาขาวิชาได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนทุกท่านให้
รับทราบ และระดมความคิดเห็นในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 เพื่อทบทวนการบริหารจดัการหลกัสูตรในทุกดา้น โดย
หลงัจากส้ินภาคเรียนท่ี 2/2558 สาขาวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มและแนวทางการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ของทางมหาวิทยาลยัราช
ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  สาขาวิชาไดจ้ดัส่งแบบ มคอ.7 มอบให้ทางฝ่ายวิชาการ 
และบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ท่ีก าหนดให้ส่งแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศึกษา ซ่ึงจากนั้น
บณัฑิตวทิยาลยัจะน าไปสู่การพิจารณารายละเอียดในล าดบัต่อไป 

   MFA-P1.1-05  รายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ประจ าปีการศึกษา 2558 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 24 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลกัฐาน 
ผา่น ไม่ผา่น 

6.มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
อยา่งนอ้ยร้อยละ  25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

          สาขาวชิามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอน โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวชิาไดเ้ปิด
การสอน 2 รายวิชา และไดพ้ิจารณาให้รายวิชา 5226101 สุนทรียศาสตรกับ
ทศันศิลป์ 5226108 สัมมนาทางศิลปะ ท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2558 โดย
กระบวนการในการทวนสอบฯ นั้ นทางฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ผูด้  าเนินการดงัน้ี 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและผลการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา 

2.  อาจารย์ผู ้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ในกลุ่มวิชาอย่างน้อย 2 คน           

ทวนสอบ 

3. ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุก

รายวชิาท่ีเปิดสอน 

4. คณะกรรมทวนสอบผลสมัฤทธ์ิและผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาประชุม

เพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิและผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์หลงัส้ินสุดการเรียน

การสอน  

 

 

MFA-P1.1-06 
-ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
ระดบับณัฑิตศึกษา 
MFA-P1.1-07 
- แบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา         
ปี2558 (ท.05) 
- สรุปผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นกัศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
 

7.มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน   กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 สาขาวชิาศิลปกรรมมีการประชุมอาจารยป์ระจ าสาขาทุกคนเพื่อปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7            
ปีท่ีแลว้ 

  MFA-P1.1-08 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร สาขาวชิาศิลปกรรม 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 25 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลกัฐาน 
ผา่น ไม่ผา่น 

8 .อาจารย์ให ม่  (ถ้า มี )  ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียน
การสอน 

สาขาวชิามีการด าเนินการรับอาจารยใ์หม่   MFA-P1.1-09 
-บนัทึกคุณสมบติัอาจารย ์

9.อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง 
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง 

- สาขาวชิาศิลปกรรมมีการประชุมอาจารยป์ระจ าสาขาทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
- โครงการฝึกปฏิบติักิจกรรมกระบวนการทางทศันศิลป์และถ่ายทอดวฒันธรรม
สองฝ่ังโขง(ไทย-ลาว) ของนกัศึกษาศิลปกรรมรุ่นท่ี 6                                                      
ระหวา่งวนัท่ี 26-30 เมษายน 2559 จงัหวดัหนองคาย 
 
- อบรมภาษาองักฤษ โครงการ Proficiency English Camp of BSRU Educators 
and Staff  2-4 ก.ค. 2559 
 
- อบรมเร่ือง CHE QA Online การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 
 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการร่วมสนองงานการประชุมวชิาการละ
นิทรรศการ อพ.สธ.มบส. คร้ังท่ี7 ทรัพยากร:ไทยหวนดูทรัพยส่ิ์งสินตน                       
ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหวา่งวนัท่ี 19-24 มีนาคม 2559 

 

 

MFA-P1.1-10 
 --ส าเนาค าสัง่ท่ี จ หนองคาย 
MFA-P1.1-11 
-เล่มรายงานโครงการฝึกปฏิบติักิจกรรม
กระบวนการทางทศันศิลป์และถ่ายทอด
วฒันธรรมสองฝ่ังโขง(ไทย-ลาว) 
MFA-P1.1-12 
-ประกาศนียบตัรส าหรับการเขา้ร่วม
กิจกรรมโครงการอบรมภาษาองักฤษ  
MFA-P1.1-13 
-เอกสาร CHA 
MFA-P1.1-14 
- ค  าสัง่ไปราชการจงัหวดัขอนแก่น 

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
 

บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ    
-  อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “รู้เท่าทนักฎหมาย ห่างไกลความรับผดิ” 
 
-การฝึกอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบติังาน 
 

  MFA-P1.1-15  
-ส าเนาค าสัง่แต่งตั้ง 
MFA-P1.1-16 
-สรุปรายงานการอบรม 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 26 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลกัฐาน 
ผา่น ไม่ผา่น 

 
11.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

สาขาวชิาศิลปกรรม ไดส้ ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม และได้
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย โดยมีผลการประเมิน
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 เพ่ือน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันา
และบริหารจดัการหลกัสูตรใหมี้คุณภาพต่อไป 
 

 

 

MFA-P1.1-17  
รายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยท่ีมีต่อ
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาศิลปกรรม 

 
12.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

ยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

  - 
 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 27 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P1.1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวชิา ศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 

2558 
MFA-P1.1-02 รายละเอียดของหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  

มคอ .2 
MFA-P1.1-03 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตาม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี1/2558 และ2/2558 
MFA-P1.1-04 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5   ภาคการศึกษาท่ี1/2558 และ2/2558 
MFA-P1.1-05   รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 
MFA-P1.1-06 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ระดบับณัฑิตศึกษา 
MFA-P1.1-07 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา   ปี2558  (ท.05 ส าหรับ

ผูท้รงคุณวฒิุ) 
สรุปผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF 

MFA-P1.1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร สาขาวชิาศิลปกรรม 
MFA-P1.1-09 บนัทึกคุณสมบติัอาจารย ์
MFA-P1.1-10 ส าเนาค าสัง่ท่ี จ.หนองคาย 

MFA-P1.1-11 
 

เล่มรายงานโครงการฝึกปฏิบติักิจกรรมกระบวนการทางทศันศิลป์และถ่ายทอดวฒันธรรมสอง
ฝ่ังโขง(ไทย-ลาว) 

MFA-P1.1-12 ประกาศนียบตัรส าหรับการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมภาษาองักฤษ  
MFA-P1.1-13  เอกสารอบรมโครงการการใชฐ้านขอ้มูล CHE QA Online 
MFA-P1.1-14 ค าสัง่ไปราชการ จงัหวดัขอนแก่น 

MFA-P1.1-15 ส าเนาค าสัง่แต่งตั้ง 
เอกสารประกอบการอบรม 

MFA-P1.1-16  สรุปรายงานการอบรมการเขียนคูมื่อการปฏิบติังาน 
MFA-P1.1-17 
 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยท่ีมีต่อหลกัสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งช้ี 1.1 การก ากบัมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1.1 - บณัฑิตศึกษา 12 ขอ้ 

ประเมิน 10 ขอ้ 
.........12........ ขอ้  บรรลุ 

     ไม่บรรลุ 
 
  
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 28 

 
 

หมวดที ่2 อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้

การบริหารอาจารย์ 

2.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์  (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวัช้ีวดัท่ี 

4.1 การบริหารอาจารย)์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

การรับและแต่งตั้ง

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

สาขาวชิามีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดงัน้ี 
          - มีการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร  เพื่อวางแผนการรับอาจารย์

ประจ าหลักสูตร โดยให้กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ า

หลกัสูตรชุดใหม่ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี สกอ.ก าหนด  

          2. มีการติดต่อทาบทาม และขออนุมติัจา้งอาจารยใ์หม่ ท่ีมีคุณวฒิุตรงตาม
หลกัสูตร (MFA-P2.1-01 รายงานการประชุมคร้ังที ่4   , MFA-P2.1-02 บันทกึ
คุณสมบัติของอาจารย์) 

การบริหารอาจารย ์         สาขาวิชา มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์  โดยสาขาวิชาด าเนินการ
ส ารวจ/วิเคราะห์ อตัราก าลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี และวางแผนเพื่อรองรับ
อตัราก าลงัแทนอาจารยท่ี์เกษียณอายุ อาจารยล์าศึกษาต่อหรือลาออก และวิเคราะห์
คุณสมบติัของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
และสอดคล้องกับภาระงานสอนของสาขาวิชาตามรายละเอียดของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม โดยสาขาวิชาเร่ิมจากการ
ประชุมร่วมกนัเพื่อพิจารณาวิเคราะห์อตัราก าลงั ภาระงานสอนขั้นต ่า การพิจารณา
สมรรถนะในการปฏิบติัการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ เพื่อวางแผนและ
ก ากับการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนใน



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 29 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  
 
         -ทั้งน้ี ประธานสาขาวิชา ได้ช้ีแจงถึงข้อก าหนดภาระงานเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยบ์ริหารหลกัสูตร 
และอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาโทให้แก่อาจารยทุ์กท่านรับทราบ โดยอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร อาจารยบ์ริหารหลกัสูตร จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการบริหาร ก ากบั 
ติดตามผลการด าเนินงานของหลกัสูตรทั้งในดา้นการการเรียนการสอนการพฒันา
หลกัสูตร และติดตามประเมินผลหลกัสูตร ซ่ึงระบบในการบริหารอาจารยน์ั้น 
สาขาวชิาด าเนินการดงัน้ี 

- การจดัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาท่ีเปิดเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2558 โดย
สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบติัผูส้อนตามสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอน ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 
2/2558 สาขาวิชาไดมี้การทบทวนการจดัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา โดยน าเกณฑ์
การประกันคุณภาพเก่ียวกับคุณสมบัติอาจารย์ผู ้สอนในระดับปริญญาโท มา
พิจารณาและน าไปใชใ้นปีต่อๆไปดว้ย   

- อาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรจะตอ้งรับทราบและด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อ
การพฒันารายละเอียดของหลกัสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  การ เช่น การจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา ก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคเรียน  ก ากบัและติดตามการจดัการสอนและการประเมินผลการ
เรียนการสอน การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 
วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา การจดัใหมี้การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ในระหวา่งปีการศึกษา และการจดัให้ท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลกัสตรู (มคอ.7) ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาและดูแลควบคุมวทิยานิพนธ์ 
(MFA-P2.1-03 รายงานการประชุม คร้ังที่ 2, MFAI-P2.1-04 ผลการประเมินการ
ทวนสอบ ท.02) 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 30 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

 
 

การส่งเสริมและพฒันา

อาจารย ์

       สาขาวชิา มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  โดยมีการ
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยทุ์กท่าน ให้ร่วมระดมความคิดเห็นใน
เร่ืองการพฒันาศกัยภาพของอาจารย ์ โดยอาจารยแ์ต่ละท่านสามารถขออนุมติัจาก
สาขาวิชา และคณะเพื่อไปร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามความตอ้งการของตนเอง
แต่อยูใ่นขอบข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาจารยต์ามนโยบายของคณะ
และมหาวิทยาลยั และผลกัดนัให้อาจารยก์า้วสู่การไดรั้บต าแหน่งทางวิชาการ  โดย
รายละเอียดในการประชุมนั้น จนน าไปสู่การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุน  

        ดงันั้นทางสาขาวชิา จึงไดก้ ากบัใหอ้าจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรตอ้งเขา้
รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง และหากทาง
สาขาวชิาไดรั้บข่าวสารในการพฒันาบุคลาการทางดา้นต่างๆ จะมีการแจง้ขอ้มูลให้
อาจารยทุ์กท่านไดท้ราบอย่างทัว่ถึง ดว้ยช่องทางท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เช่น การแจง้ในวาระการประชุม การแจ้งผ่านข่าวบณัฑิตวิทยาลัย facebook/line 
สาขาวิชา เป็นตน้ นอกจากน้ีหากทางหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เจ้าพระยาได้มีการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ ทาง
สาขาวชิาก็ไดส่้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยทุ์กท่านเขา้ร่วม ทั้งการเขา้ร่วม
นั้นจะผ่านการสอบถามมาจากคณะ และน าส่งต่อหน่วยงานท่ีจดัโครงการนั้น ซ่ึง
โครงการ/กิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัข้ึนทั้งหมดจะไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ในการเขา้
ร่วมจึงท าให้ทางสาขาวิชาประหยดังบประมาณ และโดยจะตอ้งผ่านการพิจารณา
และความประสงครู์ปแบบการจดัส่ง  
(MFA-P2.1-05รายงานการประชุม คร้ังที่1 , MFA-P2.1-06 เอกสารเข้าร่วม
โครงการอบรม อักขราวิสุทธ์ิ , MFA-P2.1-07 เอกสารอบรมโครงการการใช้
ฐานข้อมูล CHE QA Online) 

 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 31 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P2.1-01 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 4 
MFA-P2.1-02 ค าสั่ง/บนัทึกจา้งอาจารย ์
MFA-P2.1-03 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 2 
MFA-P2.1-04 ผลการประเมินทวนสอบ ท.02 
MFA-P2.1-05 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 1 
MFA-P2.1-06 เอกสารเขา้ร่วมโครงการอบรม อกัขราวสุิทธ์ิ 
MFA-P2.1-07 เอกสารอบรมโครงการการใชฐ้านขอ้มูล CHE QA Online 

 

ผลการประเมินตนเอง  2.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์  (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหาร

อาจารย ์  ตวัช้ีวดัท่ี 4.1 การบริหารอาจารย)์ 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

2.2  คุณภาพอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพ

อาจารย)์ 

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 0 คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก 

 (สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

0 คะแนน 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ก าหนดดังนี้ 

หลกัสูตรปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 20 

หลกัสูตรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 

หลกัสูตรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 100 

 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 32 

สูตรการค านวณค่าคะแนน 

คะแนนท่ีได=้ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก  x 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาโทท่ีก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็5 

แบบรายงาน 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

วฒิุการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ตรี โท เอก 
นอ้ยกวา่ 

6 เดือน 

6 เดือนข้ึน

ไปแต่ไม่ถึง 

9 เดือน 

มากกวา่ 

9 เดือน 

1. รศ.พีระพงษ ์ กุลพิศาล       

2. รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ       

3. รศ.ประไพ  วีระอมรกุล       

4. รศ.อสันี ชูอรุณ       

5. รศ.ประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์       

กรณีอาจารยท่ี์รับเขา้มาปฏิบติังานใหม่ ใหพ้ิจารณาระยะเวลาการปฏิบติังาน  

(เป็นข้อมลูท่ีสอดคล้องกับข้อมลูอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P1.1-02 มคอ.2หลกัสูตร ศศม.สาขาวิชาศิลปกรรม 

 

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งวชิาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งวชิาการ ระดบัรอง

ศาสตราจารย ์

5 
คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารยท่ี์มีต าแหน่งวชิาการ 

(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

5 คะแนน 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีต าแหน่งวชิาการ ก าหนดดังนี้ 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 33 

หลกัสูตรปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 

หลกัสูตรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 80 

หลกัสูตรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 100 

 

 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได=้ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งวชิาการ x 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งวชิาการท่ีก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็5 

แบบรายงาน 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่งวชิาการ ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ผศ. รศ. ศ. 
นอ้ยกวา่ 

6 เดือน 

6 เดือนข้ึน

ไปแต่ไม่ถึง 

9 เดือน 

มากกวา่ 

9 เดือน 

1. รศ.พีระพงษ ์ กุลพิศาล       

2. รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ       

3. รศ.ประไพ  วีระอมรกุล       

4. รศ.อศันี ชูอรุณ       

5. รศ.ประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์       

 

กรณีอาจารยท่ี์รับเขา้มาปฏิบติังานใหม่ ใหพ้ิจารณาระยะเวลาการปฏิบติังาน  

(เป็นข้อมลูท่ีสอดคล้องกับข้อมลูอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป) 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P1.1-09 ค าสั่งจา้งอาจารย ์การใหผู้เ้กษียณอายรุาชการปฏิบติังานตามความจ าเป็นของ

มหาวทิยาลยั 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 34 

(3) ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ค่าน ้าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น ้าหนกั 

0.20 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุม วชิาการระดบัชาติ 

  

0.40 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุม วชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติ

ท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวชิาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ สภาสถาบนัอนุมติั

และจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

  

0.60 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีไม่อยูใ่น ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง

วชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ

สภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ ทัว่ไป และแจง้ให ้

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s 

list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

  

1.00 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีปรากฏใน ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
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ค่าน ้าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น ้าหนกั 

ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร  

- ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่ง

ทางวชิาการแลว้  

- ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ  

- ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน  

- ต าราหรือหนงัสือท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ

แลว้  

- ต าราหรือหนงัสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

รวม 0 0 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด ……5………. คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ร้อยละ 

………0………….. 

คะแนนท่ีได ้ .......0........ คะแนน 
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แบบรายงาน ผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผลงานวชิาการ ค่าน ้าหนกัของผลงาน 

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

รศ.พีระพงษ ์ กุลพิศาล 

 

 

 

 

 

รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ 

 

 

 

รศ.ประสิทธ์ิ  เวชบรรยงรัตน์ 

 

 

 

รศ.ประไพ  วีระอมรกุล 

 

1.เอกสารต ารา การแปลงรูปใน

ทศันศิลป์ (2556) 

2.เอกสารการสอน ทศันศิลป์ปริทรรศน์ 

3.ผลงานสร้างสรรคท์ศันศิลป์จดัแสดงท่ี

มณฑลซวัเถา   ประเทศจีน 

4.บทความ เร่ืองศิลปะ 

1.เอกสารประกอบการสอนการวจิารณ์

งานจิตรกรรม (2557) 

2. เอกสารประกอบการสอบการวจิยั 

(2558) 

1. เอกสารการสอนการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ ์

2.เอกสารการสอนกฎหมายเก่ียวกบั

บรรจุภณัฑ์ 

เอกสารการสอนศิลปตะวนัตกสมยั

รัตนโกสินทร์ 
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กรณีเป็นผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ให้รายงานขอ้มูลในลักษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือ                                

การเขียนเอกสารอา้งอิงทางวิชาการ  คือ ระบุช่ือเจา้ของผลงาน  ช่ือผลงาน  ปีท่ีพิมพ ์  แหล่งตีพิมพ ์ (กกอ.

ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2554 เม่ือวนัท่ี 17 พ.ย.54) 

ท่ี ช่ือเจา้ของผลงาน ช่ือผลงาน ว/ด/ป ท่ีตีพิมพ ์ แหล่งท่ีตีพิมพ ์ ค่าน ้าหนกั 

1. รศ.พีระพงษ ์  

กุลพิศาล 

1.เอกสารต ารา การแปลง

รูปในทศันศิลป์ (2556) 

2. เอกสารการสอน 

ทศันศิลป์ปริทรรศน์ 

3. ผลงานสร้างสรรค์

ทศันศิลป์จดัแสดงท่ี

มณฑลซวัเถา   

 ประเทศจีน 

4.บทความ เร่ืองศิลปะ 

5. ศิลปะประเภทส าแดง

อารมณ์ 

2556 

 

 

2557 

 

2558 

 

 

2558 

 

2558 

โรงพิมพ ์

 2G CREATION 

 

พิมพอ์ดัส าเนา 

 

HEMING GALLERY 

 

 

- 

โรงพิมพ ์

 2G CREATION 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

MFA-P2.1-08 ต ารา เร่ือง การแปลงรูปในทศันศิลป์  

MFA-P2.1-09 เอกสารการสอน เร่ือง ทศันศิลป์ปริทรรศน์ 
MFA-P2.1-10 สูจิบตัรการแสดงผลงาน Aesthetic Thai-China 
MFA-P2.1-11 สูจิบตัร นิทรรศการ Hi-light Thailand 
MFA-P2.1-12 สูจิบตัรThe 6 th Exhibition of Art  VISUAL ART IN CREATIVETY 
MFA-P2.1-13 เอกสารประกอบการสอนการวจิารณ์งานจิตรกรรม  

MFA-P2.1-14 เอกสารประกอบการสอบการวจิยั 
MFA-P2.1-15 เอกสารการสอนการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

MFA-P2.1-16 เอกสารการสอนกฎหมายเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ 

MFA-P2.1-17 เอกสารการสอนศิลปตะวนัตกสมยัรัตนโกสินทร์ 
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(4)  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

การนับบทความท่ีได้รับการอ้างอิง พิจารณาจาก 

1.นับบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 (5ปี ย้อนหลัง) 

2.นับเฉพาะบทความท่ีถกูอ้างอิง (อย่างน้อย 1 คร้ัง รวมท้ังการอ้างอิงตนเอง) 

จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง  (5ปียอ้นหลงั)  บทความ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด - คน 

คิดเป็นสัดส่วน  - สัดส่วน 

ค่าคะแนน - คะแนน 

 

หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินก าหนดดังนี ้ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเตม็ 5 2.5 ข้ึนไป 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ คะแนนเตม็ 5 3.0 ข้ึนไป 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเตม็ 5 0.25 ข้ึนไป 

 

สูตรการค านวณ 

แบบรายงาน 

ท่ี รายช่ืออาจารย ์
บทความท่ีไดรั้บ

การอา้งอิง 

จ านวนคร้ังท่ี

ไดรั้บการ

อา้งอิง 

ฐานขอ้มูล 

ว/ด/ป ท่ีไดรั้บ

การอา้งอิง 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

คะแนนท่ีได ้= 

อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนหลกัสูตร 

x 5 อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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2.3 ผลทีเ่กดิขึน้กบัอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ผล

ท่ีเกิดกบัอาจารย)์ 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูล 

ปี 

 (ข้อมูลจากปีทีเ่ปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี) 

2555 2556 2557 2558  

อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์ - 5 คน 
(100%) 

5 คน 
(100%) 

5 คน 
(100%) 

 

ความพึงพอใจของอาจารย ์ - ดี ดี ดี  

 

อธิบายรายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบ

ทุกเร่ือง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีในบางเร่ือง 

4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีทุกเร่ือง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์           เม่ือพิจารณาอตัราคงอยู่ของอาจารย์เท่ากับร้อยละ 100 ระหว่าง                  
ปี 2555–2558 ซ่ึงถือวา่มีแนวโน้มท่ีดีในช่วง 3 ปี คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรจดัท ารายงานอตัราก าลงัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร น าเสนอใน
ท่ีประชุมสาขาวิชา ซ่ึงแสดงอตัราการคงอยู่และเกษียณในปีถัดไปเป็น
ประจ าทุกปีในเดือนกรกฎาคม 

ความพึงพอใจของอาจารย ์ มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเก่ียวกบัการ

พฒันาอาจารย์ พบว่ามีระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับดี                

( X  = 4.50)   

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

MFA- P2.1-13 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ในวาระการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร
สาขาวชิาศิลปกรรม คร้ังท่ี 3/2557 
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ผลการประเมินตนเอง 2.3 ผลทีเ่กดิขึน้กบัอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์          

    ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย)์ 

 ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑติ                                                                                                                     

ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตร) 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ  านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

2555 ปรับปรุงหลกัสูตร 

2556 11 8 8 

2557 - 11 10 

2558 - - *ไม่เปิดรับนกัศึกษา 

หมายเหตุ: * ปีการศึกษา 2558 ไม่เปิดรับนกัศึกษา เน่ืองจากตอ้งการเร่งรัดใหน้กัศึกษาท่ีตกคา้งได ้

ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามเกณฑม์าตราฐานการส าเร็จการศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา  

1. การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง และการแจง้ข่าวสารไปยงัโรงเรียนต่างๆ ในช่วงของการ

เปิดรับสมคัรนิสิต/นกัศึกษาใหม่  

2. สภาพการแข่งขนัในการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโทมีสูงมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลยั

เก่าแก่ มีช่ือเสียงต่างๆ มีการเปิดรับสมคัรตรงทั้งก่อนและหลงัประกาศผลสอบ  

3. นกัศึกษา ในปัจจุบนัเขา้ใจวา่เน้ือหาสาขาวชิาศิลปกรรม เป็นเนน้เฉพาะทางดา้นจิตรกรรมอยา่งเด่ียว

ซ่ึงความจริงแลว้เป็นสาขาวชิาท่ีเนน้ทศันศิลป์ทุกแขนง    
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3.1 การรับนักศึกษา (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนกัศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

การรับ

นกัศึกษา 

สาขาวชิา มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยก าหนดรับนกัศึกษา โดยก าหนดคุณสมบติั
ตาม มคอ.2 ของหลกัสูตรวา่จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา ดงัน้ี 

1. ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า   

2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.5 ในกรณีท่ีผลการเรียนไม่ถึง 2.5 ให้อยูใ่นดุลย

พินิจของคณะกรรมการ 

3. ผา่นการคดัเลือกของมหาวทิยาลยั  ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบในแต่ละภาคการศึกษา 

4. คุณสมบติัอ่ืน ๆ  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 

ซ่ึงสาขาวิชามีการประชุมเพื่อพิจารณาจากความตอ้งการของตลาดแรงงานและสภาพความ
พร้อมของอาจารยป์ระจ า และพิจารณาแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี เป็น
ระบบนอกเวลาราชการ  ซ่ึงก าหนดภาคการศึกษาละ 20 คน โดยขั้นตอนการรับนกัศึกษาจะเป็นไป
ตามระเบียบการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา ประจ าปีการศึกษา 2558 ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัประกาศรับสมคัรนกัศึกษา 
2. การประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร ด าเนินการโดยหลกัสูตรสาขาวชิาศิลปกรรม 
3. ร่วมกบับณัฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรไปยงั 

บณัฑิตวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัด าเนินการรับสมคัรและประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ 
4. ด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป  
5. ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
6. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์  
7. ประกาศผลบุคคลท่ีผา่นการเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 

จากขั้นตอนการรับนกัศึกษาดงักล่าวนั้น ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 ทางสาขาวิชามีการประชุม
เพื่อทบทวนปรับวิธีการประชาสัมพนัธ์จากเดิมท่ีทางมหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการประชาสัมพนัธ์
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

ตามประกาศการรับสมคัรนกัศึกษานั้น สาขาวิชามีการประชาสัมพนัธ์ในทุกช่องทาง เช่น ผา่นระบบ
ออนไลน์ website ของมหาวิทยาลยั Facebook ของมหาวิทยาลยั ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา-นกัศึกษา 
BSRU และ Facebook ของสาขาวิชา รวมทั้งสาขาวิชาได้ประชาสัมพนัธ์การรับนักศึกษาผ่าน
นกัศึกษาปัจจุบนัช่วยประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกบัทางโรงเรียนท่ีท าการสอนให้แก่อาจารยใ์นโรงเรียน 
ท่ีสนใจศึกษาต่อ ซ่ึงหลงัจากการปรับวิธีการประชาสัมพนัธ์ สาขาวิชาพบว่านกัศึกษาบางคนมาจาก
วิธีการเพื่อนชวนเพื่อน พี่ชวนน้องมาศึกษาต่อ และนอกจากน้ีสาขาวิชาทบทวนการวิธีการสอบ
คดัเลือก สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากผลการสอบขอ้เขียน  โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาได้
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น ผู ้ออกข้อสอบความรู้ทางด้านศิลปะและความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ ซ่ึงจะตอ้งเป็นขอ้สอบแบบอตันยัเพื่อเนน้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผูส้อบไดฝึ้ก
ทกัษะการคิด และสาขาวิชาไดป้รับรูปแบบการสัมภาษณ์ โดยเห็นควรให้อาจารยท่ี์เขา้ร่วมสัมภาษณ์ 
มีมากกว่า 1 ท่าน โดยให้มีกรรมการ 3 ท่าน ต่อผูส้มัคร 1 คน เพื่อเป็นการคดักรองให้ได้มาซ่ึง
นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 
(MFA-P3.1-01 รายงานการประชุมคร้ังที ่1,  MFA-P3.1-02 ช่องทางประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร) 

การเตรียม

ความพร้อม

ก่อนเขา้

ศึกษา   

สาขาวชิา มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมความพร้อม
ให้กบันกัศึกษา โดยให้นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั 
ระดับคณะและระดับสาขาวิชา ท่ีจัดข้ึนเพื่อเป็นการให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการใช้ชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัย ให้การเตรียมความพร้อมทั้ งด้านการเรียน ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนในระดับ
มหาวทิยาลยั   

ส าหรับการจดัโครงการปฐมนิเทศของสาขาวิชา ไดใ้ห้อาจารยทุ์กท่านเขา้ร่วม ในการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดัเตรียมอาจารยท่ี์ปรึกษา และบทบาทหน้าท่ีในการให้การดูแล
ทางดา้นวิชาการ และการปรับตวัของนกัศึกษา  ซ่ึงสาระส าคญัของโครงการคร้ังน้ี คือ การบรรยาย
เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมอยา่งไรบา้งในการใช้ชีวิตอยูใ่นร้ัวมหาวิทยาลยั และปูพื้นฐานความรู้
ดา้นการเรียน ดา้นคอมพิวเตอร์ และดา้นภาษาองักฤษ และไดมี้การให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทะเบียน 
ลงทะเบียน การพน้สภาพนกัศึกษา เสริมพื้นฐานกฎระเบียบในการศึกษาส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การศึกษาท่ีคณะและหลกัสูตรจดัให ้  

จากกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่สาขาวิชามีการ
วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม มีการ
ด าเนินการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา มีการประชุมเพื่อสรุปผลและปรับปรุงรูปแบบ 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

การจดักิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา และน าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุมมาพฒันาและ
ปรับปรุง โดยสาขาวิชาไดด้ าเนินการปรับวิธีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เขา้ศึกษา โดยเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ไดพ้บปะแนะน าการเตรียมตวัในการเรียนกบัรุ่นน้องจดักิจกรรม
ละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมให้นกัศึกษาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดา้นวิชาการ 
และมุ่งเน้นให้รุ่นพี่บอกถึงปัญหาในการเรียน ปัญหาในการด าเนินชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัให้แก่รุ่น
นอ้งไดรั้บทราบ แลว้อธิบายถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว นอกจากน้ีทางสาขาวชิาไดจ้ดัให้นกัศึกษา
มีรุ่นพี่ท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้และก าลงัศึกษาอยู ่เขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมพี่ช่วยนอ้งเพื่อใหค้  าปรึกษา 
ทางดา้นการเรียน และการปรับตวั                                                                                                
(MFA-P3.1-01 รายงานการประชุมคร้ังที ่1) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P3.1-01 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 1 
MFA-P3.1-02 ช่องทางประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

 

ผลการประเมินตนเอง  3.1 การรับนักศึกษา (ความเช่ือมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา                                  

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  (ความเช่ือมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา                              

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา) 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

การควบคุมระบบการ

ดูแลการใหค้  าปรึกษา

วทิยานิพนธ์ในระดบั

บณัฑิตศึกษา   

สาขาวิชา มีระบบและกลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีการวางแผนควบคุมดูแลนกัศึกษาท่ีท า
วิทยานิพนธ์ผ่านการประชุม ซ่ึงสาขาวิชาไดด้ าเนินการจะพิจารณาอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนท่ีผ่านเกณฑ์คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา และแจง้
สัดส่วนนกัศึกษาท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการดูแล โดยประธานสาขาวิชาไดแ้จง้เร่ือง
บทบาทหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหอ้าจารยผ์ูรั้บผิดชอบทุกท่านไดรั้บทราบ และแจก
คู่มือการพิมพส์ารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยาใหอ้าจารยทุ์กท่านไดน้ าไปช้ีแจงใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ  

ภาคเรียนท่ี 2/2558 สาขาวิชาได้จดัประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ช้ีแจงเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่นกัศึกษา โดยได้
จดักิจกรรมติดตามความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษา และเตรียม
ความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษา รหสั 56 ซ่ึงในการด าเนินการนั้น
นกัศึกษาทุกชั้นปีสามารถขอเขา้รับปรึกษาแก่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดทุ้กท่าน นอกจากนั้นทางสาขาวิชาไดป้ระสานกบัเจา้หน้าท่ี
บณัฑิตวทิยาลยัท่ีดูแลประสานงานในหลกัสูตรศิลปกรรมเป็นผูแ้นะน าขั้นตอนการ
ด าเนินการยนืขอสอบวทิยานิพนธ์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกแบบฟอร์มแบบขออนุมติัสอบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 
โดยเจ้าหน้า ท่ีหลักสูตรน า ส่งไปย ังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อออกค าสั่ งแ ต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 

2. ก่อนการด าเนินการสอบได้มีการเตรียมความพร้อม มีการช้ีแจง
กระบวนการด าเนินการสอบให้กบันกัศึกษาทราบ โดยนกัศึกษาตอ้งเขา้พบอาจารย์
ท่ีปรึกษาก่อนวนัสอบจริง เพื่อก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ การตอบค าถาม
ผูท้รงคุณวฒิุ 

3. ด าเนินการสอบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้
4. เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรเป็นผู ้รวบรวมสรุปผลการสอบจาก
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และไดติ้ดตามให้นกัศึกษาแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ
ส่งกลบัมาภายใน 30 วนั หลงัจากวนัสอบ 

จากกระบวนการท่ีกล่าวมานั้น ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชามีการประชุม
เพื่อสรุปผลและปรับปรุงการก ากบัภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในสัดส่วน 
อาจารย ์1 คน ต่อนกัศึกษา 5 คน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งมีหนา้ท่ีก ากบัติดตาม
การท าวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาในทุกขั้นตอน เช่น ก าหนดวนัเวลาในการติดตาม
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการติดตาม
ความก้าวหน้าในท่ีประชุมสาขาได้รับในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาในการท า
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงท าให้นกัศึกษายื่นขอสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์เพิ่มข้ึน และมีการ
ติดตามการปรับแกไ้ขเล่มวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา เพื่อให้ส่งไดต้ามก าหนดเวลา
เน่ืองจากเคยมีนกัศึกษาท่ีด าเนินการส่งล่าชา้เกินกวา่ 30 วนั ทางคณะกรรมการจึงได้
มีมาตรการก ากบัดูแลนกัศึกษา โดยไดจ้ดัท าแบบฟอร์มการแกไ้ขวิทยานิพนธ์ ให้
นกัศึกษาแกไ้ขในรายประเด็นท่ีคณะกรรมการสอบไดเ้สนอแนะไว ้และเจา้หน้าท่ี
ประจ าสาขาวชิาไดติ้ดต่อนกัศึกษาโดยตรงทุกสัปดาห์  

ทั้งน้ีทางสาขาวิชาจะได้ท าการประเมินผลกระบวนการการให้ค  าปรึกษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และน าเสนอแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน  
(MFA-P3.2-01 รายงานการประชุมคร้ังที่ 1, และรายงานการประชุมคร้ังที่4 , 
MFA-P3.2-02 สมุดบันทกึการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์) 

การพฒันาศกัยภาพ

นกัศึกษาและการ

เสริมสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

สาขาวชิา มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยวางแผนการจดัท าโครงการ/กิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ส าหรับ
นกัศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อพฒันาศกัยภาพ จึงไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. ประชุมวางแผนพฒันานักศึกษา ซ่ึงสาขาวิชาได้ด าเนินการพิจารณา
ความต้องการในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตรเพื่อเพิ่มศกัยภาพของนกัศึกษา โดยสาขาจะ
มุ่งเน้นการพฒันาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพทางทศันศิลป์ (Visual Arts career skills) 
และกลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (Information, media and 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

technology skills) เพื่อพฒันานกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
          - วางแผนการเรียนการสอน โดยก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่มทุกรายวิชา 
และคน้ควา้ขอ้มูลโดยใชร้ะบบสารสนเทศ 
          2. น าไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี  
          -ในการเรียนการสอนทุกวิชาให้นกัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม โดยเนน้การเรียน
การสอนเชิงอภิปราย เพื่อใหน้กัศึกษากลา้แสดงความคิดเห็น และคน้ควา้ขอ้มูลโดย
ใชร้ะบบสารสนเทศ 
          - ประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขา้ร่วมเพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มทกัษะทาง
วชิาการของนกัศึกษา  ผา่นทางหนา้ facebook กลุ่ม ศิลปกรรม เช่น โครงการอบรม
อกัขราวสุิทธ์ิ 

นอกจากน้ีทางสาขาวิชาได้พัฒนานักศึกษา โดยสาขาวิชาร่วมกับ
สถานศึกษาอ่ืนๆและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษามาร่วมจดักิจกรรมสัมมนาเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านต่างๆโดยใช้กิจกรรมทางทศันศิลป์เป็น
ส่ือกลาง  ทางสาขาวิชาไดมี้การทบทวนมาพิจารณาปรับปรุงการวางแผนการจดั
โครงการพฒันานกัศึกษาในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
(MFA-P3.2-03 หน้า facebook, MFA-P3.2-04 รายงานเล่มสรุปการเข้าร่วม
โครงการ) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P3.2-01 รายงานการประชุมคร้ังท่ี1 และคร้ังท่ี 4 
MFA-P3.2-02 สมุดบนัทึกการควบคุมระบบการดูแลการใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
MFA-P3.2-03 หนา้ facebook  
MFA-P3.2-04 รายงานเล่มสรุปการเขา้ร่วมโครงการ จ.หนองคาย 
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ผลการประเมินตนเอง  3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  

นกัศึกษา    ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

3.3  ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3 นกัศึกษา  ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา)                                                                                                                                                                             

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล ปี 

(ข้อมูลจากปีทีเ่ปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน 

ข้อมูลคู่เทียบ  

(ถ้ามี) 

2556 2557 2558 2558  

จ านวนนิสิตท่ีรับเขา้ 11 11 22 22 - 

จ านวนนิสิตคงอยู ่ 8 19 19 19  

อตัราการคงอยู(่%) 72.7 172.7 172.7 172.7  

การส าเร็จการศึกษา  0% 0% 0% 0% - 

ความพึงพอใจและผล

การจดัการขอ้ร้องเรียน

ของนกัศึกษา 

          ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงเป็นปีท่ีเปิดสอน ยงัไม่มีขอ้ร้องเรียน อาจเป็น
เพราะอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในสัดส่วน 1 ต่อ 5 ตามท่ี สกอ.ก าหนด ท าให้อาจารยมี์ความใกลชิ้ด
กบันกัศึกษา หากมีประเด็นอะไรก็พดูคุยและแกปั้ญหาไดด้ว้ยดี 
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อธิบายรายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบทุก

เร่ือง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีในบางเร่ือง 

4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีทุกเร่ือง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อตัราการคงอยู ่ ขอ้มูลจ านวนนิสิต/นกัศึกษา นบัถึงส้ินปีการศึกษา 2558 เป็นดงัน้ี 

ปีการศึกษาท่ี

รับเขา้ 

จ านวนท่ี

รับเขา้ 

พน้สภาพ จ านวนท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนท่ีคง

อยู ่

2556 11 3 - 8 

2557 11 1 - 10 

2558 - - - 18 

ปีการศึกษา 2556 มีนกัศึกษาเขา้ศึกษา จ านวน 11 คน โดยมีจ านวน
นกัศึกษาคงอยู่ จ านวน 8 คนขอพกัการเรียน 1 ปี การศึกษา ลาออก 1 คน 
ประสบปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ 1 คน ประสบอุบติัเหตุร้ายแรง 1 คน  คิดเป็น
อตัราคงอยู่ ร้อยละ 73.00  ทางสาขาวิชาได้ติดตามนักศึกษาทั้ง 3 คน แล้ว 
นักศึกษาจ านวน 2 คน ยนืยนัว่าไม่สามารถกลับมาศึกษาได้ ยกเว้นนักศึกษาที่
ขอพกัการเรียน 1 คน ได้กลบัมาศึกษาต่อกบันักศึกษาปีการศึกษา 2557 
ปีการศึกษา 2557 มีนกัศึกษาเขา้ศึกษา จ านวน 11 คน โดยมีจ านวนนกัศึกษา

คงอยู ่จ านวน 10 คน คิดเป็นอตัราคงอยู ่ร้อยละ 100.00 

การส าเร็จการศึกษา  จากขอ้มูลจ านวนนกัศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 อตัราการส าเร็จการศึกษา

เท่ากบั ร้อยละ 0.0 ปีการศึกษา 2558 ยงัไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ยงั

เน่ืองจากนักศึกษาอยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีมีแนวโน้มว่านักศึกษาท่ี

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวน 5 ราย มีความเป็นไปได้ท่ีจะส าเร็จ

การศึกษาภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 เน่ืองจากมีความกา้วหน้าในการท า

วทิยานิพนธ์ไดป้ระมาณ 90 % ณ วนัท่ีรับการตรวจประเมิน 

ความพึงพอใจและผลการ

จดัการขอ้ร้องเรียนของ

นกัศึกษา 

กรรมการบริหารหลกัสูตรไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อก
จดัการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

- 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P 2.1-03 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 2 

 

ผลการประเมินตนเอง  3.3   ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 

ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

2556 
จ านวน  - - - - - 
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ใน
รุ่น 

72.7 - - - - 

2557 
จ านวน - - - - - 
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ใน
รุ่น 

- 72.7 - - - 

2558 จ านวน - - 0 - - 

 ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ใน
รุ่น 

- - 0.0 - - 

หมายเหตุ:  นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นนกัศึกษาท่ีส าเร็จในหลกัสูตรก่อนการ

ปรับปรุงหลกัสูตรในปี 2555 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  ยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา ณ วนัท่ีรับการตรวจประเมิน ทั้งน้ีอาจ
อนุมานไดว้า่การท่ีนกัศึกษารุ่นแรกท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2556 ยงัไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษานั้น เป็นเพราะ
หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาภาคพิเศษในวนัเสาร์อาทิตย ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นครูและพนกังานบริษทัภาครัฐและเอกชน และตอ้งท างานในวนัราชการจึงมีเวลาศึกษา
รายวิชาและท าวิทยานิพนธ์เฉพาะวนัเสาร์อาทิตย ์ส่งผลให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจ านวนหน่ึง
ด าเนินไปล่าช้ากว่าก าหนด มีนักศึกษาจ านวนเพียง 50% ท่ีสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ผ่านแลว้และก าลงั
ด าเนินการเก็บขอ้มูลและสรุปผลตามขั้นตอนต่อไปก่อนการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เช่ือมโยงกบั องคป์ระกอบท่ี 2 

บณัฑิต  ตวัช้ีวดั 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ระดับปริญญาโท 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน  หน่วย 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด - คน 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพฯ - คน 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต - คะแนนรวม 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  (คะแนนเตม็ 5) - ค่าคะแนน 

 

หมายเหตุ : จ านวนบณัฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิตจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิต                      

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

- - 
 

3.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (เช่ือมโยงกบั 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ตวัช้ีวดั   2.2   ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี)  

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน  

จ านวนบณัฑิตทั้งหมด ………… คน 

จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ ………… คน 

จ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา(ไม่นบัรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

………… คน 

จ านวนบณัฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ ………… คน 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา ………… คน 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน  

จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ ………… คน 

จ านวนบณัฑิตท่ีอุปสมบท ………… คน 

จ านวนบณัฑิตท่ีเกณฑท์หาร ………… คน 

จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด ………… คน 

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

(ไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑท์หาร อุปสมบท และบณัฑิตท่ีมีงานท าแลว้แต่

ไม่ไดเ้ปล่ียนงานมาพิจารณา) 

………… คน 

ค่าร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 

…………  

คะแนนท่ีได ้
………… 

คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

(เช่ือมโยงกบั องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ตวัช้ีวดั 2.2   ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 
การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้ 

วเิคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนม้ของการไดง้านท า โดยใชข้อ้มูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีผา่นมาและสถาบนัอ่ืนท่ีเปิดสอนสาขา/สาขาวชิาเดียวกนั เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

 
….ไม่สามารถวเิคราะห์ไดเ้น่ืองจากยงัไม่มีนกัศึกษาปริญญาโทท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ี…..……… 

หมายเหตุ ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องด าเนินการ 

การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 52 

3.6 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (เช่ือมโยงกบั 
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ตวัช้ีวดั 2.2 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา) 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงาน  

ค่าน ้าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น ้าหนกั 

0.10 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  - - 

0.20 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

- - 

0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติ

ท่ีไม่อยูใ่นฐาน ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนั

น าเสนอสภาอนุมติั และจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 

และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออก

ประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร  

- - 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 2  

7 4.2 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบนั

เห็นชอบ/อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 

และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน   30 วนันบัแต่วนัท่ีออก

- - 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ค่าน ้าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น ้าหนกั 

ประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร  

- - 

รวม - - 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 7 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
60 

คะแนนท่ีได ้ 5 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P3.6-01 แบบตอบรับบทความ 

 

แบบรายงาน 

ท่ี นกัศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่า

น ้าหนกั 

ว/ด/ป ท่ี

ตีพิมพ ์

1 นายพทัธนนั์  วรรณพศสิ์ริ ภาพลกัษณ์หุ่นน่ิงใน
สภาวะยอ้นแสง 

วารสารทีทศัน์วฒันธรรม  - มค. 59 

2 นายวชัรัศน์  ศรีวริิยะกิจ จิตรกรรมภาพทิวทศัน์
ส่ิงก่อสร้าง : กรณีศึกษา
ผลงานจิตรกรรมของ 
ปอล  เซซาน ระหวา่งปี 
ค.ศ. 1876 – 1905  

สกัทอง:วารสารมนุษยฯ์  - กย.59 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 54 

ท่ี นกัศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่า

น ้าหนกั 

ว/ด/ป ท่ี

ตีพิมพ ์

3 นายวทิยา  อภิรัตนพนัธ ์ จิตรกรรมก่ึงนามธรรม
เน้ือหามนุษยก์บัความ
ร่าเริง 

 

วารสารศิลป์ปริทศัน์ มรภ.สวนสุนนัทา  - 4 มี.ค 59 

4 นายไพรวงค ์ อ่อนนางาม ภาพเปลือยกบัการ
ส าแดงพลงัอารมณ์แนว
นามธรรม 

 

วารสารมนุษยศ์าสตร์ฯ ม.มหาสารคราม  - พ.ย-ธ.ค 58 

5 นายประภาส  ไชยเขตร จิตรกรรมรูปผูห้ญิง
แบบศิลปะเหนือจริง 

 

วารสารรมยสาร คณะมนุษยฯ์ มรภ.

บุรีรัมย ์
 ม.ค-เม.ย 60 

6 นางวาสนา  ขรึมสนัเทียะ พลงัของแสงใน
จิตรกรรมภาพทิวทศัน์
แบบผสานจุดสี 

วารสาร มรท.อีสาน ฉบบัมนุษย์

ศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ ม. 

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

 ม.ค-มิ.ย 59 

7 นางเจียมรัตน์  ปานอบุล ทิวทศัน์เมืองโคราช 
กรณีศึกษาผลงาน
จิตรกรรม ของ 
สจวร์ต  เดวสิ ระหวา่ง 
ปี ค.ศ.1928-1932 

 

วารสาร มรท.อีสาน ฉบบัมนุษย์

ศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ ม. 

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

 ม.ค-มิ.ย 59 

   

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 55 

หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตร 

สรุปผลรายวชิาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2558 

(เปิดสอนทั้งหมด …4…….รายวชิา) ดงัน้ี  

ท่ี รหสั ช่ือวชิา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน สอบผา่น 

1 วชิา 5226103 

ทฤษฎีและ

ปฏิบติัการวจิารณ์

ทศันศิลป์   

1/2558 40 40 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 10 

2 วชิา 5226106  

กระบวนการ

ทศันศิลป์ 1       

1/2558 50 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 10 

3 วชิา 5226108          

สมัมนาทางศิลปะ           
2/2558 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 รอผล

การศึกษา 

4 วชิา 5226101      

สุนทรียศาสตร์กบั

ทศันศิลป์         

2/2558 30 30 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 10 

 

คุณภาพหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
4.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งช้ี 5.1  สาระรายวชิาในหลกัสูตร) 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 56 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

หลกัคิดในการออกแบบ
หลกัสูตร ขอ้มูลท่ีใชใ้น
การพฒันาหลกัสูตรและ
วตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

 สาขาวชิามีระบบและกลไกหลักคิดการออกแบบหลักสูตร ดงัน้ี 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมมีหลักคิดในการ

ออกแบบหลกัสูตรโดยศึกษาแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรตามแนวทางการปฏิบติั
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548  (MFA-P4.1-01 
มคอ.2) 

1. พิจารณารายวิชาของหลกัสูตร และก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและ
การปฏิบติั  ให้สอดคล้องกบัธรรมชาติแต่ละรายวิชา และท าให้เกิดการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการปรับปรุงหลกัสูตร 
            2. สาขาวชิาศิลปกรรมมีการประชุมวางระบบและกลไกในการบริหารจดัการ
พฒันาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม โดยก าหนดวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้
ในการเปิดสอนหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรตามแผนการปรับปรุง/พฒันา
หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ตามค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร (MFA-P4.1-02) และด าเนินการ
วพิากษห์ลกัสูตร โดยคณะกรรมการประกอบดว้ยคณาจารยภ์ายใน และผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก (MFA-P4.1-03) และด าเนินพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาศิลปกรรม ในการประชุมคร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  
(MFA-P4.1-04) จากนั้นส่งพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี  5  เม่ือวนัท่ี 5  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2555 
(MFA-P4.1-05) เสนอต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  9  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 (MFA-P4.1-06) และน าเสนอ
หลกัสูตรผา่นสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมติั/รับรองในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3  เม่ือวนัท่ี 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 (MFA-P4.1-07) จากนั้น
ด าเนินการส่งหลกัสูตร มคอ.2 สาขาวิชาศิลปกรรมท่ีด าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 57 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ใหท้างส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนเสนอหลกัสูตรต่อ สกอ. เพื่อพิจารณา
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรภายใน 30 วนั  
การด าเนินการจัดท ามคอ.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาศิลปกรรม  
วตัถุประสงคใ์นการผลิตบณัฑิต คือ 

- มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
- เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการพฒันาตนเองทางดา้น

วชิาชีพทศันศิลป์ 
- เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมทางศิลปะและงานวิจยั

เพื่อน าความรู้ นวตักรรมและประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาตนเองและวชิาชีพทางศิลปะ        
- -มีทกัษะทางสังคม และความรับผดิชอบ 
- มีสมรรถภาพในการแสวงหาความรู้และการส่ือสารเผยแพร่ โดย

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาวชิาชีพทางศิลปกรรม และสามารถ
น าเสนอองคค์วามรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาสาระเน้ือหาวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร มคอ.2 และแผนท่ีหลกัสูตร (Curriculum mapping) ท่ีแต่ละรายวิชา
รับผดิชอบ  

การปรับปรุงหลกัสูตรให้

ทนัสมยัตาม

ความกา้วหนา้ในศาสตร์

สาขานั้นๆ 

 

 

สาขาวิชา มีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ดงัน้ี 

จากสถานการณ์ทางดา้นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
สาขาวชิาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความกา้วหนา้ในปัจจุบนั และมี
การปรับปรุงพฒันารายวิชาโดยแยกรายวิชาท่ีมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
เปล่ียนแปลงจากหลกัสูตรเดิม ปี (พ.ศ. 2549) และไดรั้บการพิจารณากลัน่กรอง โดย
คณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 9  เดือนกุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2555 ไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิพากษห์ลกัสูตรและ
กรรมการการสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 3  เม่ือวนัท่ี 15  เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2555 และส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลกัสูตรน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 และจะครบรอบการปรับปรุงหลกัสูตร
ในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงในการด าเนินการนั้น สาขาวชิามีขั้นตอน ดงัน้ี 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 58 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

1. ท าการประชุมเพื่อพิจารณาเก่ียวกบั ผลลพัธ์การเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา เน้ือหาของหลกัสูตร  รายวิชาท่ีเปิดสอน  ความเช่ือมโยงของแต่ละรายวิชา  
เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ มีคุณภาพและทันสมัยตาม
ความกา้วหนา้ของศาสตร์การหลกัสูตรและการ (MFA-P4.1-01 มคอ.2) 

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจดัท าร่างหลกัสูตรทั้งฉบบัให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ด าเนินการ ดงัน้ี 1) ประชุมวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการท่ีได้
จากการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต /สถานประกอบการ และน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับเพิ่มลดเน้ือหาของรายวิชาต่างๆ ซ่ึงพิจารณาเน้ือหาของ
หลกัสูตรในแต่ละรายวิชาและท าการปรับปรุงให้ทนัสมยั  และพิจารณาเปิดรายวิชา
ใหม่หรือรายวิชาเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา หรือมีความ
สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต  2) ประชุมยกร่างหลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 พร้อมจดัท าหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 และ มคอ.3  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงประกอบไปดว้ย
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร รวมทั้งผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัทิศทางการ
จดัท าหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ และลกัษณะของรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาใหม่ท่ีควรปรับ
ลด เพิ่มเติม หรือยกเลิก รวมทั้งรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

4. หลกัสูตรท าการทบทวนวิเคราะห์และสังเคราะห์ลกัษณะของการ
ก าหนดหลกัสูตรรายวชิาท่ีมีความทนัสมยั โดยมีผลการเสนอแนะ ดงัน้ี  

- โครงสร้างของหลกัสูตร อย่างน้อยมีจ านวนหน่วยกิต ตลอด
หลกัสูตร 36 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ซ่ึงมีอยา่งนอ้ย 36 หน่วยกิต ซ่ึง
ไดพ้ิจารณาแลว้ในหลายสถาบนัการปรับให้เหลือ 36 หน่วยกิต ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. สามารถท าได ้ครอบคลุมทั้งในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเสริมและในแผน ก ท าวิทยานิพนธ์และ แผน ข การคน้ควา้อิสระท่ีจะ
สามารถผลิตมหาบณัฑิตตามเจตนารมของหลกัสูตร  

5. โครงสร้างจ านวนหน่วยกิตประกอบดว้ยหมวดวิชาบงัคบั หมวดวิชา
เลือกหมวดวิชาประสบการณ์การวิจยั  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และรายวิชาปรับ
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

พื้นฐาน  ซ่ึงคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรน าเสนอร่างหลกัสูตรศิลปกรรม    
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการคณะมนุษยศ์าสตร์ฯ บณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และหลักสูตรท่ีผ่านการตรวจสอบ จะน าเสนอต่อสภาวิชาการ สภา
มหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และส่งมอบให้ส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาในล าดบัต่อไป (MFA-P4.1-0 8 แผนการเรียนตลอดหลกัสูตร) 
          6.  สาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรหลงัจากส้ินสุดภาค
การศึกษาเพื่อด าเนินการปรับปรุงพัฒนารายวิชาต่าง ๆ โดยการจัดท า มคอ.3            
(MFA-P1.1-03) และ มคอ.5( MFA-P1.1-04) และ น าผลจาการวิเคราะห์ มคอ.5  มา
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขส่ือการเรียนการสอน ใน มคอ.3 ก่อนการเปิดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนต่อไป เพื่อพฒันาการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน และให้
นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมให้มากข้ึน เพื่อให้ มคอ.3 ในแต่ละรายวิชามีการ
จดัการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาท่ีครบตามค าอธิบายรายวชิา  

  7. หลกัสูตรศิลปกรรมไดมี้การประเมินจากผูเ้รียนโดยการท าแบบส ารวจ
และ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามรายวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อยร้อยละ   25  ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อวิเคราะห์การเรียนการสอนว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาท่ีระบุไวใ้น มคอ 3. โดยทางสาขาวิชา
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดบับณัฑิต (MFA-P1.1-06) และไดร้ายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการทวน
สอบโดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาประเมินในแบบทวนสอบ 04 และ 05  (MFA-P1.1-07) 

จากนั้นน าผลการประเมิน ขอ้คิดเห็น และขอเสนอแนะโดยผูท้รงคุณวุฒิ มาประชุม
สรุปเพื่อน าไปด าเนินการในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรต่อไป  

การพิจารณาอนุมติัหวัขอ้

วทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

สาขาวิชามีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดงัน้ี 

1. นักศึกษาน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโดยใช้แบบ
ฟรอมข์องบณัฑิตวทิยาลยั 

2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาหวัขอ้และวตัถุประสงค ์
3. อนุมัติหัวข้อและเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการท่ีปรึกษาตามเกณฑ์
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

มาตราฐานของบณัฑิตวทิยาลยั 
โดยในภาคเรียนท่ี 2/2558 สาขาวชิาไดช้ี้แจงเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์เพื่อ

สร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่นกัศึกษา โดยไดจ้ดักิจกรรมติดตามความกา้วหนา้ใน
การท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาในรหัส 54 และเตรียมความพร้อมในการท า
วทิยานิพนธ์ให้แก่รหสั 56 ซ่ึงในการด าเนินการนั้นนกัศึกษาทุกชั้นปีสามารถขอเขา้
รับปรึกษาแก่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดทุ้กท่าน 
โดยทางสาขาวชิาไดมี้การประชุมหารือแนวทางการก าหนดหวัขอ้วิทยานิพนธ์ และ
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงจากการประชุมสาขาวิชาได้ทบทวน
รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของผู ้ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงพบว่า ส่วนใหญ่
นกัศึกษาไดก้ าหนดหัวขอ้วิทยานิพนธ์ ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  ดงันั้น
ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาจึงขอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน สร้าง
ความรู้เขา้ใจในการก าหนดหัวขอ้วิทยานิพนธ์ในเชิงบรูณาการศาสตร์ทางศิลปะ 
นอกจากน้ีสาขาวิชา พบว่า จากการให้ค  าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ นกัศึกษามี
ปัญหาเร่ืองการศึกษาวิเคราะห์ และการก าหนดจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษา รวมทั้งวิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาใช้กบัการวิจยัสร้างสรรค์ผลงาน
ทศันศิลป์ ดงันั้นสาขาวิชาจึงช่วยเหลืออาจารยท่ี์ควบคุมวิทยานิพนธ์นั้นจะตอ้งจบัคู่
กบัอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญทางดา้นการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษาเพื่อการ
ให้ค  าปรึกษาตามระเบียบวิธีการวิจยั ไดอ้ย่างชดัเจนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั
(MFA-P4.1-09 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเค้าโครงวทิยานิพนธ์) 

 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

MFA -P4.1-01 มคอ.2 

MFA -P4.1-02 ค าสั่งมหาวทิยาลยัท่ี 2535/2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา 

MFA -P4.1-03 ค าสั่งมหาวทิยาลยัท่ี 3128/2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

MFA -P4.1-04 ค าสั่งมหาวทิยาลยัท่ี 3486/2554 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอ้งการเขียน

เน้ือหาในหลกัสูตร 

MFA -P4.1-05 ค าสั่งมหาวทิยาลยัท่ี 3782/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา 

MFA -P4.1-06 รายงานการประชุมสภาวชิาการประชุมคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 9 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

MFA -P4.1-07 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัการประชุมคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2555 

MFA -P4.1-08 แผนการเรียนตลอดหลกัสูตร 

MFA-P4.1-09 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

MFA-P1.1-03 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตาม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี1/2558 และ2/2558 
MFA-P1.1-04 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5   ภาคการศึกษาท่ี1/2558 และ2/2558 
MFA-P1.1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ระดบับณัฑิตศึกษา 
MFA-P1.1-07  แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา   ปี2558                                         

(ท.04และท.05 ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ) สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 

 
ผลการประเมินตนเอง  4.1  สาระของรายวชิาในหลักสูตร (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร การ

เรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งช้ี 5.1  สาระรายวชิาในหลกัสูตร) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

  

4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 5  

หลกัสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน ตวับ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน) 

 

 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 62 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ก า รพิ จ า รณ า ก า หน ด

ผูส้อน 

สาขาวชิามีระบบ กลไก และการด าเนินการก าหนดผู้สอน ดงัน้ี 
1. ประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาของหลักสูตรท่ี

หลกัสูตรเปิดสอน โดยพิจารณาจากความรู้ ความช านาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน 
โดยสาขาวชิามีการก าหนดคุณสมบติัของผูส้อน คือ 

    - ผูส้อนจะตอ้งส าเร็จการศึกษาตรงกบัสาขาในรายวชิาท่ีสอน หรือ 
    - ผูส้อนตอ้งมีประสบการณ์สอนในรายวชิานั้น หรือ 
    - ผูส้อนมีผลงานวชิาการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้/ความช านาญใน

รายวชิานั้น 
    - ผูส้อนมีคะแนนประเมินการเรียนการสอนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5 ส าหรับผูท่ี้มีผลการสอนต ่ากวา่เกณฑ ์จะใหส้อนร่วมกบัผูส้อนท่ี
มีประสบการณ์หรือผูส้อนท่ีมีคะแนนประเมินผา่นเกณฑ ์

2. ก าหนดผูส้อนในแต่ละรายวิชาตามคุณสมบติัในขอ้ 1 ส าหรับกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ท่ีประชุมจะพิจารณาตามความเหมาะสม                      
ในกรณีจ าเป็นหลกัสูตรจะมีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาเป็นอาจารยพ์ิเศษ  

3. พิจารณาและก าหนดผูส้อนให้นักศึกษาได้เรียนจากผูส้อนท่ีมีความ
ช านาญและหลากหลาย  เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาพฒันาความรู้ความสามารถ
จากอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญ โดยนกัศึกษาไดเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อนคนเดิมไม่
เกิน 2 วิชา ยกเวน้รายวิชาท่ีมีการปฏิบัติ ซ่ึงจ าเป็นจะต้องใช้ผูส้อนท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง  ซ่ึงด าเนินการจดัอัตราก าลังอาจารย์ผูส้อนจนกระทัง่ท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบครบทุกรายวชิา  

4. ประธานสาขาวิชาท าหนงัสือแจง้ผลการจดัอตัราก าลงัอาจารยผ์ูส้อน
น าเสนอคณะและบณัฑิตวทิยาลยั 

5. อาจารยผ์ูส้อนทุกคนจะตอ้งส่ง มคอ. 3 ภายในเวลาท่ีก าหนด แลว้มี
ประธานสาขาวิชาเป็นผูก้  ากบัติดตามให้อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนตาม
ประมวลการสอน มคอ.3  

6. เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลักสูตรท าการ
พิจารณาผลการประเมินของนกัศึกษาต่อการสอน  มคอ.5 เพื่อประเมินการการ



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 63 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ก าหนดผูส้อนและแนะแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

7. เ ม่ือ ส้ินปีการศึกษาทางสาขามีการประชุมเพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษาท่ีผ่านมา เก่ียวกับการก าหนดผูส้อน ว่ามีประเด็น
ปัญหาใดบา้ง การก าหนดผูส้อนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีการปรับเปล่ียนผูส้อน
ใหส้อดรับกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นรายกรณี หรืออาจมีการปรับให้มีอาจารยผ์ูส้อน
มากกว่า 1 ท่านในรายวิชานั้ นเพื่อให้ผู ้เ รียนได้รับการเรียนรู้จากผู ้สอนท่ี
หลากหลาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการเรียนการสอนของนกัศึกษาใน
แต่ละรายวิชาว่ามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์หรือมีข้อเสนอแนะ
อะไรบา้ง เพื่อหามาตรการในการแกปั้ญหาต่อไป 
(MFA-P4.2-01 ตารางสอน), (MFA-P4.2-02 การประเมินความคิดเห็นต่อการ
สอนของอาจารย์) 

การก ากับ ติดตาม และ

ต ร ว จส อบก า ร จั ด ท า  

มคอ.3 มคอ.4 

ทางสาขาวิชา มีระบบ กลไก และการด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ดงัน้ี 

1. บณัฑิตวทิยาลยั ประกาศแจง้ก าหนดช่วงเวลาการจดัท า/ส่ง มคอ.3  
2. ประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาของหลักสูตรท่ี

หลักสูตรเปิดสอนก่อนเปิดภาคเรียนและแจ้งให้อาจารย์ผูส้อนทราบ เพื่อให้
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าประมวลการสอน (มคอ.3) ท่ีแต่ละคน
รับผิดชอบ  โดยให้ยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
และเนน้ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

3. ประธานสาขาวิชาเป็นผูก้  ากบัการท าประมวลการสอน (มคอ.3) ของ
อาจารยใ์ห้ทนัสมยัในด้าน เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัและ
ประเมินผลใหเ้หมาะสม ก่อนเปิดภาคเรียน  โดยอาจารยผ์ูส้อนส่ง มคอ.3 ท่ีจดัท า
เสร็จสมบูรณ์แลว้ท่ีประธานสาขาวชิา 

4. ประธานสาขาวิชาก ากบัและติดตามให้อาจารยผ์ูส้อนทุกคน ตอ้งมีการ
ท าประมวลการสอนรายวิชา แจ้งกบันกัศึกษา และด าเนินการสอนตามประมวล
รายวชิาท่ีก าหนด 

5. เม่ือส้ินปีการศึกษาทางสาขามีการประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 64 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา เก่ียวกบัการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 
โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของ มคอ.5 เพ่ือใชใ้นการปรับปรุง มคอ.3 จดัท า
บนัทึกการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือใช้ปรับปรุง
หลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชามีไดด้ าเนินการพิจารณารายละเอียดของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ตามโครงสร้างของหลกัสูตร โดย
ประธานสาขาวิชาเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด และก ากบั ติดตามการด าเนินการตาม แบบ 
มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชาตามเกณฑ์กรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใหอ้าจารยผ์ูส้อนทุกท่านไดรั้บทราบ  

โดยภาคเรียนท่ี 1 สาขาวิชาเปิดการสอน 2 รายวิชา และก าหนดให้ส่งแบบ 

มคอ. 3 ภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และภาคเรียนท่ี 2 สาขาวิชาเปิดการสอน 2 

รายวิชาและวิทยานิพนธ์ ซ่ึงก าหนดใหส่้งแบบ มคอ. 3 ภายในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558  

ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนด และ

สาขาวิชาไดน้ าเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการวางแผนการจดัการเรียนการสอน และส่ง

มอบให้ทางฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลยัในการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในล าดบัต่อไป ส่วนการด าเนินงานตามแบบ มคอ. 4 

นั้น สาขาวิชาไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก ตามโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียด

องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนามของหลกัสูตรไม่มีการระบุไว ้เพราะเป็น

หลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา 

(MFA-P1.1-03 มคอ3, MFA-P1.1-04 มคอ5,) 

การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้

อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

สาขาวิชามีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดงัน้ี 

1. การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา ให้มีความ
เช่ียวชาญสอดคลอ้งหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 

2. การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารยท่ี์ปรึกษา 1 ท่าน: นกัศึกษา 
5 คน ตามเกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด  

3. การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลอ้งหรือ
สัมพนัธ์กบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ โดยทางหลกัสูตรจะเนน้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นหลกัสูตร



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 65 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

และการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการศึกษา และมีประสบการณ์ในหวัขอ้วิทยานิพนธ์  
4. กรณีเป็นอาจารยป์ระจ าท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรหรือเป็นอาจารย์

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ด าเนินการเสนอกลัน่กรองคุณสมบติัต่อบณัฑิตวิทยาลยัก่อน และ
ด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงนักศึกษาเป็นผูย้ื่นค าร้องใน
แบบฟอร์ม เพ่ือกลัน่กรองก่อน จากนั้นเสนอแบบฟอร์มเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาต่อไป (MFA-P4.2-03 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเค้าโครงและสอบปาก
เปล่าวทิยานิพนธ์) 

การก ากบักระบวนการเรียน

การสอน 

 

ทางสาขาวิชามีระบบและกลไกการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการ
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ไว ้ดงัน้ี 

1. มีมาตรฐานการจดัท ามคอ.3-7 ใหส้อดคลอ้งตามหลกัสูตรเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุง  

2. .ผูส้อนใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหารายวิชา และเนน้
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเขา้ถึงนักศึกษา เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการเรียนสอน เพ่ือเป็นการพฒันาผูส้อน ออกแบบฟอร์มการประเมินผลการ
สอนให้ชดัเจน ตรงตาม มคอ.3 เพ่ือการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอย่างแทจ้ริง 
ระยะเวลาของการประเมินควรแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ หลงัสอบกลางภาคและหลงัส้ินสุด
การเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น เพ่ือจะไดมี้การปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน 

3. ประมวลผลการเรียนของนักศึกษามาใช้เป็นข้อมูลสร้างกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรนกัศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

4. การก ากบักระบวนการเรียนการสอน ทางสาขาวิขามีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาเพ่ือติดตามผลการสอนของอาจารยผ์ูส้อน และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องนกัศึกษา ผูบ้ริหารร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยั มุ่งสู่การพฒันาหลกัสูตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 
(MFA-P4.1-01 รายงานการประชุม คร้ังที่ 3) 

การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตาม 

ในการท าวิทยานิพนธ์และ

ทางสาขาวิชา มีระบบ กลไก และการด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
ดงัน้ี 
          1. หลกัสูตรจะมีการประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัซ่ึง



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

การคน้ควา้อิสระและการ

ตีพิมพผ์ลงานในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

อาจจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ร่วมเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพและเพ่ิมทกัษะทางวิชาการของนกัศึกษาผ่านทางหนา้ facebook กลุ่ม 
ศิลปกรรม (MFA-P3.2-03 หน้า facebook) 
          2.  หลักสูตรจะมีการแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน กล่าวคืออาจารยท่ี์ปรึกษามีแบบบนัทึกการให้
ค าปรึกษาส าหรับนกัศึกษาแต่ละคน ซ่ึงจะให้ค าแนะน านกัศึกษารวมทั้งสอบเคา้โครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ (MFA-P3.2-02 สมุดบันทึกการควบคุมระบบการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ ค าส่ัง/โครงการการพฒันาศักยภาพเชิงวชิาการ) 
          3. หลกัสูตรให้อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตาม
การท างานของนิสิต และนกัศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการท าวิจยัแก่อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกเดือนและให้อาจารยท่ี์ปรึกษารายงานความกา้วหนา้การท าวิจยั
ของนกัศึกษา ในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรทุกคร้ัง  
           4. อาจารยท่ี์ปรึกษาสนบัสนุนใหน้กัศึกษาท าบทความวิจยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดบั นานาชาติหรือวารสารในประเทศท่ีไดรั้บการรับรองจาก สกอ.  

  

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

MFA-P4.2-01 ตารางสอน 
MFA-P4.2-02 การประเมินความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย ์
MFA-P4.2-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงและสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 
MFA-P4.1-01 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 3 
MFA-P1.1-03 มคอ 3 
MFA-P1.1-04 มคอ 5 
MFA-P3.2-03 หนา้ facebook  
MFA-P3.2-02 - สมุดบนัทึกการควบคุมระบบการดูแลการใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

- ค าสัง่/โครงการการพฒันาศกัยภาพเชิงวิชาการ 
 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ผลการประเมินตนเอง  4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเช่ือมโยง  

องค์ประกอบท่ี 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน ตวับ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน) 

ระดบัคะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()      

4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเช่ือมโยง  องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน                     

การประเมินผูเ้รียน  ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

การประเมินผล

การเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุ 

  สาขาวิชามีระบบและกลไกในการประเมินและการตรวจสอบผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุท่ีก าหนดไวท้ั้งหมด 12 ขอ้ สาขาวิชาด าเนินงานไดจ้ริง 
9 ขอ้ ตามท่ีระบุรายละเอียดและแสดงหลกัฐานไวใ้นเกณฑข์อ้ 1.1 ซ่ึงอยู่ในรายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7)  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการ
ด าเนินงานตามหลกัสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั มีการจดัการเรียนการสอน ควบคุม
ติดตามระบบการประเมินผูเ้รียน และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์การประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. สาขาวิชาการ มีวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตรผ่านรูปแบบ

การประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีการบนัทึกรายละเอียดไวใ้น

รายงานการประชุม 

2. มีรายละเอียดหลกัสูตรของสาขาวิชาตามแบบ มคอ.2 ท่ีผ่านการวิพากษห์ลกัสูตร

และไดร้ายงาน มคอ.2 ใหส้ านกังานการอุดมศึกษารับทราบ  

3. พิจารณาการจดัท า มคอ.3  ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวิชา ผล

การประเมินความพึงพอใจผูเ้รียนในปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุงพฒันาการเขียน มคอ.3 โดยให้

ความส าคญักบัการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลกัสูตร (มคอ.2) ใน

แต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และใช้การประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ การ

ประเมินตามสภาพจริง ขอ้สอบอตันยัหรือปรนยั การประเมินโครงการท่ีนกัศึกษาไดรั้บ เป็นตน้ 

โดยมีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

4. ในการรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้ งระบบรับตรง บัณฑิตวิทยาลัยจะมีค าสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาจะมีการแจง้ระเบียบ

ขอ้บังคับ และประกาศเก่ียวกบัการลงทะเบียนและประเมินผลให้นิสิตใหม่ทราบ และฝ่าย

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัจะประกาศปฏิทินวิชาการก่อนเปิดภาค

การศึกษาทุกภาคเรียน ใหนิ้สิตทุกคนทราบผ่านเวบ็ไซต ์www.mis.bsru.ac.th และสาขาวิชาได้

ประชาสมัพนัธ์ปฏิทิน ผา่นส่ือออนไลน ์ 

 5. สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา มีหนา้ท่ีดูแล วางแผนการเรียนและกิจกรรม 

ตลอดจนแนะน า ควบคุมความประพฤติของนกัศึกษา ดงันั้นนกัศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนได้

จะตอ้งผา่นการใหค้ าปรึกษาเร่ืองผลการเรียน 

 6. สาขาวิชาส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง

วิชาการหรือวิชาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยใหน้ าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาตนเองและมาปรับ

คุณภาพการสอนใหท้นัสมยั  

 7. อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัการเรียนการสอนและประเมินการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 

และด าเนินจดัโครงการบูรณาการในรายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอน 

 8. ประธานสาขาวิชาเป็นผูก้  ากบัการท าประมวลการสอน (มคอ.3) ของอาจารยใ์ห้

ทนัสมยัในดา้น เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลให้เหมาะสม 

ก่อนเปิดภาคเรียน   

 เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการพิจารณาผลการประเมิน

การสอนตาม มคอ.5 โดยนักศึกษา เพ่ือพิจารณาว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีได้

ก าหนดไวใ้น มคอ.2 

 9. ประธานสาขาวิชาเป็นผูก้  ากบั ติดตามรายงานผลการด าเนินรายวิชา (มคอ.5 และ 6) 

ของอาจารย ์ใหเ้ป็นไปตามก าหนดรยะเวลา 30 วนัหลงัจากปิดภาคเรียน     

 10. พิจารณาผลการจดัการเรียนการสอน แต่ละรายวิชาของหลกัสูตรท่ีเปิดสอนหลงั

ปิดภาคเรียน เพ่ือใหอ้าจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาจดัท ารายงานผลการด าเนินการวิชา (มคอ.5 ) ท่ี

แต่ละคนรับผิดชอบ   

 11. พิจารณาผลการประเมินของนักศึกษาตาม มคอ.5 เพ่ือประเมินผลให้มีความ



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 69 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร (มคอ.2) และเสนอแนะแนวทางการ

พฒันาการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร และพฒันาแนวทางการประเมินใหมี้คุณภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 12. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินจากรายงานประกนัคุณภาพการศึกษาในปีท่ีแลว้มา

ปรับปรุงการด าเนินการในปีการศึกษา 2557 

(MFA-P1.1-03 มคอ.3  ,  MFA-P1.1-06 ค าส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบ ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

การตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรู้ของ

นกัศึกษา 

สาขาวิชามีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชุมพิจารณาแนวทางในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย
มุ่งเนน้ใหมี้การประเมินสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา และใชก้ารประเมิน
ท่ีหลากหลาย อาทิ การประเมินตามสภาพจริง ขอ้สอบอตันยัหรือปรนยั การประเมินโครงการท่ี
นกัศึกษาไดรั้บ เป็นตน้ โดยมีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  

2. ประธานสาขาวิชาเป็นผูก้  ากบั ติดตามรายงานผลการด าเนินรายวิชา (มคอ.5) ของ

อาจารย ์ให้เป็นไปตามก าหนดรยะเวลา 30 วนัหลงัจากปิดภาคเรียน พิจารณาผลการประเมิน

ของนกัศึกษาต่อการสอน มคอ.5 เพ่ือพิจารณา การประเมินผลให้มีความสอดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิของหลกัสูตร (มคอ.2) และเสนอแนะแนวทางการพฒันาการประเมินผลให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และพฒันาแนวทางการประเมินใหมี้คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. อาจารย์ผูส้อนจัดท า มคอ.5  ภายใน 30 วนันับแต่ส้ินภาคการศึกษา    และให้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตรวจสอบภายใน 60 นับตั้ งแต่วนัสุดท้าย    ภาคการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า มคอ.7 โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงในการด าเนินงานสาขาวิชา มีการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการ โดยน าผลการปรับปรุงกระบวนการประเมินระบบการประเมินผูเ้รียนท่ีไดจ้าก

การประชุมของสาขาวิชา เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือด าเนินการแกไ้ข ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น

ระบบและกลไก  

4. พิจารณาผลการประเมินของนกัศึกษาตาม มคอ.5 ให้มีความสอดคลอ้งกบักรอบ



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 70 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

มาตรฐานคุณวุฒิของหลกัสูตร (มคอ.2) และเสนอแนะแนวทางการพฒันา ให้สอดคลอ้งกบั

หลกัสูตร เพ่ือใหมี้คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

5. ด าเนินการทวนสอบรายวิชาท่ีสาขาจดัการเรียนการสอน โดยก าหนดวิชาท่ีทวน

สอบ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการ จัดการศึกษา  วิธีการจัดการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัและประเมินผล โดยบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นผู ้รับผิดชอบ และมีคณะกรรมการทวนสอบของคณะเป็นประธานในการ

ด าเนินการทวนสอบ และไดรั้บผลประเมินการทวนสอบจากคณะกรรมการเพ่ือพฒันาระบบ

การจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ของสาขา ซ่ึงทางสาขาวิชาด าเนินการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิขอนิสิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 อย่างนอ้ยร้อยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ในปี 2558 สาขาวิชาไดจ้ดัการเรียนการสอนใน

เทอม 1 และเทอม 2 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของวิชาท่ีเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน สาขาวิชาไดเ้ปิดการสอน 2 รายวิชา 
และไดพิ้จารณาใหร้ายวิชา วิชา 5226108 สัมมนาทางศิลปะ   วิชา 5226101 สุนทรียศาสตร์ ซ่ึง
สาขาวิชาไดป้ระชุมพิจารณาผลการประเมินทวนสอบ และรายงานผลการด าเนินรายวิชา เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
MFA-P1.1-07 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ  (ท.04และท.05) 

ก า ร ก า กั บ ก า ร

ป ร ะ เ มิ น ก า ร

จัดการเ รียนการ

สอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5              

มคอ.6 และมคอ.7) 

สาขาวิชาระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลกัสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนร่วมกันเพ่ือก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผูเ้รียน ใน มคอ.3 พร้อมก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัปรับปรุงก าหนดเกณฑ ์และ
สดัส่วน วิธีการใหค้ะแนน ในการประเมินตามรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ  

2. อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้น 
มคอ.3 พร้อมด าเนินการจดัสอบกลางภาคและปลายภาคตามท่ีส านกัส่งเสริมวิชาการก าหนด 
และให้อาจารยจ์ัดท าผลการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องตาม มคอ.3 ตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลยัก าหนด  

3. อาจารย์ผูส้อนน าผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู ้
ตรวจสอบ หากพบว่าผลการประเมินในรายวิชาใดมีความผิดปกติให้แจ้งผูส้อนเพ่ือช้ีแจง 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 71 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

อธิบายและแกไ้ขตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอวิธีในการแกไ้ข
ความผิดปกติเช่น ใชก้ารสอนเสริม การใชส่ิ้งจูงใจ ส่งผลการประเมินท่ีแกไ้ขแลว้ไปยงัประธาน
สาขา เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง 

4.  อาจารยผ์ูส้อนจดัท า มคอ.5 ภายใน 30 วนันบัแต่ส้ินภาคการศึกษาและน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตรวจสอบภายใน 60 นบัแต่วนัส้ินภาคการศึกษา รวบรวมขอ้มูล
เพ่ือจดัท า มคอ.7 โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และรายงานผลการด าเนินงานต่อบณัฑิต
วิทยาลยั 

ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชามีไดด้ าเนินการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ตามโครงสร้างของหลกัสูตร โดยประธานสาขาวิชาเป็น
ผูช้ี้แจงรายละเอียด และก ากบั ติดตามการด าเนินการและการรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา
และแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนทุกท่านไดรั้บทราบ ภาคเรียนท่ี 1 สาขาวิชาเปิดการสอน 3 รายวิชา 
และก าหนดใหส่้งแบบ มคอ. 5 ภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 และภาคเรียนท่ี 2 สาขาวิชาเปิด
การสอน 3 รายวิชาและวิทยานิพนธ์  ซ่ึงก าหนดใหส่้งแบบ มคอ. 5 ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน
2558 ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2557 อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านส่งตามระยะเวลาท่ีก าหนด และสาขาวิชา
ไดน้ าเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงในการด าเนินงาน
สาขาวิชา มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการสอนเสริมนอกเวลา สร้างทกัษะความรู้ความเขา้ใจ
ในการท าวิทยานิพนธ์ และแรงจูงใจในการเรียนใหแ้ก่นกัศึกษา และส่งมอบใหท้างฝ่ายวิชาการ
ของบณัฑิตวิทยาลยัใน การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ล าดบัต่อไป  

สาขาวิชามีไดป้ระชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนทุกท่านให้รับทราบ 
และระดมความคิดเห็นในการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
เพ่ือทบทวนการบริหารจดัการหลกัสูตรในทุกดา้น โดยหลงัจากส้ินภาคเรียนท่ี 2/2557สาขาวิชา
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มและแนวทางการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั  
 (MFA-P4.3-01 รายงานการประชุม คร้ังที่ 3, MFA-P1.1-05  มคอ7) 

การประเมิน

วิทยานิพนธ์และ

การคน้ควา้อิสระ

สาขาวิชาระบบและกลไกการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดงัน้ี 
การประเมินวิทยานิพนธ์กระท าโดยวิธีน าเสนอในท่ีประชุมและสอบปากเปล่า โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคา้โครง
วิทยานิพนธ์ โดยบณัฑิตวิทยาลยัจะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่างนอ้ย 3 คน โดยตอ้งมี



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 72 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และประธาน
คณะกรรมการตอ้งไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

1. สาขาวิชาแต่งตั้งกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์  จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1) อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน 2) อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 2 คน  

2. สาขาวิชาแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 1) 
ประธานกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน 2) อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน 3) อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม           
2 คน  

3. จัดสอบวิทยานิพนธ์ตาม เกณฑ์การประเมินผลตามระเบียบมหาวิทยาลัย                  
(MFA-P1.1-02 มคอ.2) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

MFA-P4.3-01 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 3 
MFA-P1.1-03 มคอ.3  
MFA-P1.1-02 มคอ.2 
MFA-P1.1-05   มคอ7 
MFA-P1.1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ระดบับณัฑิตศึกษา 
MFA-P1.1-07 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ  (ท.04และท.05) 

 

ผลการประเมินตนเอง  4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเช่ือมโยง  องค์ประกอบท่ี 5  หลกัสูตร การเรียน                  

การสอนการประเมินผูเ้รียน  ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเช่ือมโยง  องค์ประกอบท่ี 5  หลกัสูตร 

การเรียนการสอนการประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 
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รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

 
 

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ  

 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

 
 

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการ ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา
ท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

 
 

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

 
 

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

- 
 

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน 

- 
ไม่มอีาจารย์ใหม่ 

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
ก าลงัด าเนินการ 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-  

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 12  
จ านวนตวับ่งช้ีท่ีด าเนินการผา่นเฉพาะตวับ่งช้ีท่ี 1-5 5  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ี 1-5 100  
จ านวนตวับ่งช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น 9  
ร้อยละของตวับ่งช้ีทั้งหมดในปีน้ี 90.00 ประเมนิจาก 10 

ตวัช้ีวดั 

 

ผลการประเมนิตนเอง  4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเช่ือมโยง องคป์ระกอบ  ท่ี 5  

หลกัสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ) 

ผลการด าเนินงาน ระดบัคะแนน ผลการประเมินตนเอง () 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 0  

ร้อยละ 80 3.50  

ร้อยละ 80.01 – 89.99 4.00  

ร้อยละ 90.00 – 94.99 4.50  

ร้อยละ 95.00 – 99.99 4.75  

ร้อยละ 100 5  

 
การวเิคราะห์รายวชิาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา ความผดิปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าใหผ้ิดปกติ มาตรการแกไ้ข 

- - - - - - 
รายวชิาทีไ่ม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 

- - - - 
** เปิดสอนรายวชิา ได้ตามแผนการศึกษา 
รายวชิาทีส่อนเนือ้หาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา หวัขอ้ท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ไดส้อน วธีิแกไ้ข 

- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวชิาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นกัศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

วชิา 5226103 ทฤษฎีและ

ปฏิบติัการวจิารณ์

ทศันศิลป์   

1/2558   พิจารณาล าดับความยากง่ายของ
เ น้ือหาใหม่และวิ ธีการสอนท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ น้ื อ ห า นั้ น ๆ 
พยายามใหกิ้จกรรมนอกเวลาเรียน
ใหม้ากข้ึน 

วชิา 5226106  

กระบวนการทศันศิลป์ 1       
1/2558   ปรับปรุงเก่ียวกับเอกสาร ต ารา 

ง านวิ จัย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งทา งด้ าน
ทัศนศิลป์ให้มีความทันสมัย อยู่
เสมอและมีคุณภาพ อยา่งเพียงพอ 
พร้อมใช้ในการค้นควา้และเป็น
ตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดเ้สมอ 

วชิา 5226108          

สมัมนาทางศิลปะ           
2/2558   แบ่งภาระหน้าท่ีการท ารายงาน

การสัมมนาเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
ความล่าชา้ในการสรุปผลรายงาน 

วชิา 5226101      

สุนทรียศาสตร์กบั

ทศันศิลป์         

2/2558   ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ความสามารถและการ เ ขี ยน
รายงาน เน่ืองจากเป็นวิชาทฤษฎี
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 จากผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาจะพบวา่นกัศึกษามีความ

พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี ถึงดีมาก ซ่ึงส่งผลให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้ มีความขา้ใจ 
และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นวชิาการและวชิาชีพไดอ้ยา่งดี 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มี จิตส า นึกและตระหนักในการ
ปฏิบติัตามวชิาชีพ 
1.2 มีวินยัและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
1.3 เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 

1. นักศึกษามีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยไม่คดัลอกงานผูอ่ื้น
ห รือถ้ า มี ก า รอ้า ง อิ ง จะ เ ขี ยน
แหล่ ง ท่ีมาของ  ข้อมู ล เพื่ อให้
เคร ดิต ต่อ เจ้าของข้อมูล  ห รือ
ผูเ้ขียนงานวจิยั  
2. นกัศึกษาตระหนกัในคุณค่าของ 
ประ เพณีไทย มีการ เคา รพใน        
ความอาวุโสของรุ่นพี่และรุ่นพี่ก็ 
เ สี ยสละ  เ วลา  ความ คิด  เพื่ อ
แบ่งปัน ความรู้ใหก้บัรุ่นนอ้ง 
3. นกัศึกษามีวนิยัส่งงานตรงเวลา 
4. เม่ือมีการอภิปรายผลในชั้น
เรียน 
 นกัศึกษาเปิดใจกวา้งยอมรับ           
ความคิดเห็นจากเพื่อนและ
อาจารยผ์ูส้อนและท าตาม
กฎระเบียบของ มหาวทิยาลยั 

1.สอดแทรกจรรยาบรรณ
ใน เน้ือหาวชิา 
2 .  ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ค่ า 
คุณธรรม  จ ริ ย ธรรม ใน
กิจกรรมเสริม หลกัสูตร  
3. เพิ่มการอภิปรายเพื่อรับ
ฟัง ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4.  อาจารย์ปฏิบัติตัว เป็น
ตน้แบบท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

2.ดา้นความรู้ 
2.1 มีความรู้ตามหลกัการ ทฤษฎีใน
สาขาวชิาท่ีศึกษา 

ความเห็นจากอาจารยผ์ูส้อน  เห็น
ว่า  ควรค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
ทบทวน และเรียนรู้ด้วยตนเอง
เ พิ่ ม เ ติ ม น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น ไ ด ้
นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลย ี
ส า รสน เทศม าประกอบก า ร
รายงาน 

- สร้างส่ือการเรียนการสอน
ออนไล(E-learning) เพื่อให้
นัก ศึกษาสามารถเข้าไป
ทบทวนบทเรียนดว้ยตนเอง
ได้ตลอดเวลา เสริมสร้าง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ
แ ก่ นิ สิต /นัก ศึ กษ า  ให้ ดี
ยิง่ข้ึน  
- เพิ่มการท าแบบทดสอบ
ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น เ พื่ อ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาระหว่างเรียน ท า
ให้สามารถน ามาปรับปรุง
กลยทุธ์การสอนไดท้นัที 
 

3.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป                 
ท าความเขา้ใจได ้ 
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และ
หาแนวทางแกไ้ข 
3.3 มีทกัษะภาคปฏิบติัตามท่ีไดรั้บการ
ฝึกฝน 

ความเห็นจากอาจารยผ์ูส้อน เห็น
ว่า นักศึกษายงัคงต้องปรับปรุง 
และพฒันาตนเองในด้านการคิด
วิเคราะห์ฝึกการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา
รายวิชาท่ีเรียนนักศึกษาสามารถ
สืบคน้ขอ้มูล และวิเคราะห์  สรุป
วรรณกรรมส าหรับใช้ในงานวิจยั
ได ้

- ปรับปรุงการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้มีการคิด
วเิคราะห์มากข้ึน 
-เ พิ่ ม ก ร ณี ศึ ก ษ า เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษาได้คิดวิ เคราะห์
ปัญหา  และหาแนวทาง            
แกไ้ขปัญหาไดม้ากข้ึน 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
4.2 ปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
4.3 วางตวัและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้า ท่ี  ความ
รับผดิชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

1. นักศึกษาสามารถส่ือสารโดย  
การรายงานผลงานของตนเองหนา้
ชั้น เรียนได ้
2. นักศึกษามีการเคารพรุ่นพี่ รุ่น
น้ อ ง ต า ม  ว ั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 
รับผิ ดชอบและแก้ ไ ข  ง าน ท่ี
ผดิพลาดและไดรั้บ การเสนอแนะ
ดว้ยความเตม็ใจ 

1. ให้แต่ละรายวิชารายงาน 
ห น้ า ชั้ น เ รี ย น  แ ล ะ ใ ห้
นักศึกษามีการท างานเป็น
กลุ่ม 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์ส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลย ี
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติ  หรือ
คณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

1.  นัก ศึกษาสามารถ เ ลือกใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน า 
เสนอ รายงานหนา้ชั้นเรียนในวิชา
ต่างๆ ตลอดจนการน าเสนอหวัขอ้

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความหมายได ้
5.2 สรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการเขียน 
การพดู รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้
คอมพิวเตอร์ ในการจดัการขอ้มูลได้
อยา่งเหมาะสม 
5.4 สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งทั้งการพดูและ
การเขียน 

งานวิจยัต่อคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
2. นักศึกษายงัขาดทักษะในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   

หรือคณิตศาสตร์มาใช้ใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ป ล           
ความหมายได ้
5.2 สรุปประเด็นและ
ส่ือสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเ ลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอท่ี 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ใชค้อมพิวเตอร์ 
ในการจดัการขอ้มูลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
5.4 สามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง
ทั้งการพดูและการเขียน 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลกัสูตร มี   ไม่มี   
จ านวนอาจารยใ์หม่ ………………-………. จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมปฐมนิเทศ ……-…………… 
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กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กจิกรรมทีจั่ดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วม
กจิกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการการฝึกอบรมCHE QA 
Online System  ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หลกัสูตร ของมหาวิทยาลยัราชภฎั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

1  กิจกรรมดงักล่าวอาจารยไ์ดฝึ้กทกัษะหนา้ท่ี
ผูใ้ชร้ะบบ CHE QA ระดบัหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรม เชิงปฏิบติัการการ
เขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่การใชโ้ปรแกรมอกัขรา
วิสุทธ์ิเพ่ือป้องกนัการลอกเลียน
วรรณกรรมระดบับณัฑิตศึกษา 

1  กิจกรรมดงักล่าวอาจารยมี์ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัหลกัการเขียนบทความวิจยัและ
สามารถใชโ้ปรแกรมอกัขราวิสุทธ์ิและแปล
ผลได ้ตรวจสอบเน้ือหา กระบวรการวิจยั 
การคดัลอกงานวิจยัของนกัศึกษาได ้

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “รู้เท่าทนั
กฎหมาย ห่างไกลความรับผิด 

 1 กิจกรรมดงักล่าวบุคลากรไดท้กัษะและ
ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การฝึกอบรมการเขียนคู่มือการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

 1 กิจกรรมดงักล่าวบุคลากรไดค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังาน เป็นระบบและไดฝึ้กการเขียนงาน
อยา่งถกูตอ้งเป็นขั้นตอนใชใ้นการปฏิบติังาน
ไดง่้าย และสามารถพฒันาต าแหน่งงานให้
สูงข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลกัสูตร 
 
การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลกัสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

แนวทางการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

มีนักศึกษามาเรียนไม่ต่อเน่ือง 
เพราะถ้ามีจ  านวนผูส้มัครไม่
มากพอ บณัฑิตวิทยาลยัจะไม่
ด าเนินการสอบคดัเลือก 

งานวิจัยและการเรียนการสอนไม่
ต่อเน่ือง 

ตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์ให้มาก
ข้ึน 

 
5.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  ตวับ่งช้ี 6.1 ส่ิง

สนบัสนุนการเรียนรู้) 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ระบบการด าเนินงานของ

ภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมี

ส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรเพื่อใหมี้ส่ิง

สนบัสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาระบบและกลไกระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 

สาขาวิชา มีการจดัส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้การสอน เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย 
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมดา้นอุปกรณ์ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี 
ความพร้อมดา้นการใหบ้ริการ เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และ
อ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา ส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกบัผล
การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ซ่ึงสาขาวิชามีระบบกลไกลในการ
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ด าเนินการจดัส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ดงัน้ี  
1. มีการจดับริการเพื่อให้นักศึกษา มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ใช้

ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้ งมีห้องส าหรับให้นักศึกษาใช้เป็นท่ีศึกษา
คน้ควา้ท าวิทยานิพนธ์ โดยสามารถร่วมกบัส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
ของมหาวทิยาลยั 

2. มีบริการแหล่งเรียนรู้ให้กบันักศึกษาของสาขาวิชา ผ่านส่ือ
ออนไลน ์ตามท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.3 

3. มีการจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมให้กบันกัศึกษา เช่น มีการติดตั้ง LCD 
Projector คอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยายเสียง ส าหรับใชใ้นหอ้งเรียน  

4. มีการจัดมุมส าหรับพกัผ่อนเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับ
นกัศึกษา มีบริการ Wifi  

5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพ และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของ
นักศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการให้บริการ  และนามาปรับปรุง
ด าเนินการในคร้ังต่อไป  
(MFA-P5.1-01 เอกสารจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้การสอน) 

จ านวนส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้ท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจดัการเรียน

การสอน 

สาขาวชิาระบบและกลไกจ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดงัน้ี 

สาขาวิชามีความพร้อมดา้นเอกสาร ต าราเรียน และการศึกษาสืบคน้
ข้อมูลโดยฐานข้อมูลจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องเรียน ห้องคน้ควา้และห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกสบายในสถานท่ีเรียน มีครุภณัฑ์ประจ าสถานท่ีเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ เกา้อ้ี เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายประเภทต่างๆ เช่น โปรเจคเตอร์ เคร่ือง
ฉายแผน่ทึบ  

นอกจากน้ียงัมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลยั ได้แก่ ส านักวิทย
บริการท่ีใหบ้ริการทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออ่ืนๆ เช่น ซีดีรอม แถบวีดีทศัน์ แถบ
บนัทึกเสียง ฯลฯ ท่ีจะให้ผูเ้รียนศึกษา คน้ควา้ มีการให้บริการเทคโนโลยี



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 82 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

สารสนเทศท่ีจะใหน้กัศึกษาเขา้ถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ไดส้ะดวกรวดเร็ว 
นกัศึกษาสามารถเสนอให้สานกัวิทยบริการจดัซ้ือส่ือท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้
ผา่น คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรหรืออาจารยผ์ูส้อน มีห้องสมุดส าหรับ
ศึกษาคน้ควา้ ห้องสืบคน้ขอ้มูลได้ท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีและ
ส านกัคอมพิวเตอร์ 
(MFA-P5.1-01 เอกสารจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้การสอน) 

กระบวนการปรับปรุงตามผล

การประเมินความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาและอาจารยต่์อ

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาระบบและกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน        
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการจดัท าการประเมินผลความพึงพอใจของ
นกัศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทางออนไลน์ และไดน้ าผล
การประเมินมาพฒันาและปรับปรุง  

2. น าผลการประเมินมาสรุปผลเพื่อท าการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของของนกัศึกษาและอาจารย ์โดยมีผลประเมินความพึงพอใจ
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ ในภาพรวม  

3. สาขาวิชามีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและ
อาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ มาปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการส าหรับการสอน
นกัศึกษา  และมีการจดัเตรียมหนงัสือและส่ือการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะ  
(MFAP5.1-01 รายงานความพงึพอใจ) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
MFA-P5.1-01 เอกสารจดัส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้การสอน 
MFA-P5.1-02 รายงานความพึงพอใจ 
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ผลการประเมินตนเอง  5.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้  ตวับ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้) 

 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

หมวดที ่6 ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
1. นกัศึกษาขาดประสบการณ์การ
รวบรวมการทบทวนวรรณกรรม 
การเขียนงานวจิยั  

อาจารย์ได้สอดแทรกการจัดทา
วิทยานิพนธ์ โดยสอนให้นกัศึกษา
ฝึกทบทวนวรรณกรรม ความรู้ใน
วรรณกรรม หลกัการอา้งอิง การ
เขียนอา้งอิงใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ 
 

1. ช้ีแจงใหก้บันกัศึกษาในชั้นเรียน  
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ 
เพื่อปรึกษาปัญหาขอ้สงสัยได ้ 

2. นกัศึกษาวางแนวทางในการท า
วทิยานิพนธ์ยงัไม่ถูกตอ้ง  
 

ประธานสาขาวชิาไดว้างแนวทางให้
นกัศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์โดย
ให้เลือกหัวขอ้ท่ีถนดั และสามารถ
ท าได้จริง ไม่ยากเกินไปส าหรับ
นกัศึกษา  

ให้นกัศึกษาน าเคา้โครงวิทยานิพนธ์
ท่ีจะท า มาเสนอในชั้นเรียนทุกภาค
เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการท าวทิยานิพนธ์  
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สรุปการประเมินหลกัสูตร 

การประเมินจากผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วนัท่ีส ารวจ .............................  

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมิน 
ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 

- - 
ขอ้เสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
การประเมินจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 
  

ยงัไม่มีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

 
หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 
1. ขอ้เสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวชิาแกน รายวชิาเลือกฯ) 

-ไม่มี- 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแลว้เสร็จ ผูรั้บผดิชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี 
ไม่สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 

การจดัท า มคอ.3 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 

30/7/2558 อาจารยทุ์กท่าน ส าเร็จตามแผน 

การจดัท า มคอ.5 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 

5/11/2558 อาจารยทุ์กท่าน ส าเร็จตามแผน 

การจดัท า มคอ.3 
ภาคเรียนท่ี 2/2558 

3/12/2558 อาจารยทุ์กท่าน ส าเร็จตามแผน 

การจดัท า มคอ.5 
ภาคเรียนท่ี 2/2558 

3/6/2559 อาจารยทุ์กท่าน ส าเร็จตามแผน 
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2.  ขอ้เสนอในการเปล่ียนแปลงรายวชิา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวชิา การ
เปล่ียนแปลงวธีิการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
-ไม่มี- 

3.  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน     
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยใ์ห้เขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการส าหรับการพฒันาทกัษะหรือ

ศกัยภาพทางดา้นวชิาการ และ/หรือ วชิาชีพ 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแลว้เสร็จ ผูรั้บผดิชอบ 

การจดัท า มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1/2559 ก่อนเปิดภาคเรียน 7 วนั อาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน 
การจดัท า มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 1/2559 หลงัปิดภาคเรียน 30 วนั อาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน 

การจดัท า มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 2/2559 ก่อนเปิดภาคเรียน 7 วนั อาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน 

การจดัท า มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 2/2559 หลงัปิดภาคเรียน 30 วนั อาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน 

การจดัท า มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2559 หลงัปิดภาคเรียน 60 วนั อาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน 
 
 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 1): รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์ กุลพิศาล 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : 8 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 2): รองศาสตราจารยส์มชาย  พรหมสุวรรณ 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : 8 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 3): รองศาสตราจารยป์ระไพ  วรีะอมรกุล 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : 8 กรกฎาคม 2559 
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ประธานหลกัสูตร   : รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์ กุลพิศาล 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล  : 8 กรกฎาคม 2559 
 
เห็นชอบโดย    : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชลลดา  พงษพ์ฒันโยธิน    (คณบดี) 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล  :  8 กรกฎาคม 2559 
 
กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
เห็นชอบโดย    : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด (คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั)  
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล  : 8 กรกฎาคม 2559 
 
กรณมีีการปรับปรุงข้อมูล 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 1): รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์ กุลพิศาล 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : 22 สิงหาคม 2559 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 2): รองศาสตราจารยส์มชาย  พรหมสุวรรณ 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : 22 สิงหาคม 2559 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 3): รองศาสตราจารยป์ระไพ  วรีะอมรกุล 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : 22 สิงหาคม 2559 

ประธานหลกัสูตร   : รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์ กุลพิศาล 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการปรับปรุงขอ้มูล  : 22 สิงหาคม 2559 
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เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีคณะมนุษยศ์าสตรและสังคมศาสตร์) 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการปรับปรุงขอ้มูล  :  22 สิงหาคม 2559 
กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั)  
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการปรับปรุงขอ้มูล  : 22 สิงหาคม 2559 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
๒. วธีิการใหค้ะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
๓. ขอ้สรุปผลการประเมินของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
๔. ขอ้สรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 

หลกัสูตร ...ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ... พ.ศ...2555…. 

คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา ..2558... 
 

1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงาน                   

ผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) 

ตาราง ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1  
ตวับ่งช้ี 1.1 ก ากบัมาตรฐาน บณัฑิต 12 ขอ้ 12 ขอ้ ผา่น 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่1    ผา่น 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
ตวับ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉล่ีย 
…….. 

 
 - 

 
ตวับ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บณัฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ …….  
 - 

 

ตวับ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทท่ีไดรั้บ การตีพมิพแ์ละหรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 100 40 2.50 5 

ตวับ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดรั้บ การตีพมิพแ์ละเผยแพร่ 
 

ร้อยละ …….  

- - 
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ตาราง ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

 
เฉลีย่องค์ประกอบที ่2    5 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตวับ่งช้ี 3.1 การรับนกัศึกษา 2 คะแนน                2 คะแนน  2 คะแนน  
ตวับ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันา
นกัศึกษา 

2 คะแนน                2 คะแนน  2 คะแนน  

ตวับ่งช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 2 คะแนน                2 คะแนน  2 คะแนน  
เฉลีย่องค์ประกอบที ่3    2 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
ตวับ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ 2 คะแนน                2 คะแนน  2 คะแนน  
ตวับ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์    2.50 
ตวับ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาโท 

(ร้อยละ 0) 
ป.โท ….. 

 

5 ร้อยละ0 0 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

(ร้อยละ 100) 
ป.โท ….. 
 

5.0 5 5 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

(ร้อยละ 20) 
ป.โท  
 

1.0 5 2.5 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 4.2.4  จ  านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการ
อา้งอิงในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

อตัราส่วน 
….. 
….. 

 
- 

 
- 

 
- 

ตวับ่งช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ คะแนน 
…2…. 

2 2 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่4   2.17 



รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) /รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 90 

ตาราง ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ ประกอบที ่5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตวับ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร คะแนน 

…4…. 
4 4 

ตวับ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

คะแนน 
…3…. 

3 3 

ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน คะแนน 
…3…. 

3 3 

ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 9 
ร้อยละ81.82 4 

12 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่5   3.5 
องค ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 2 คะแนน                2 คะแนน      2 คะแนน  

เฉลีย่องค์ประกอบที ่6 2 2 2 คะแนน 
เฉลีย่รวมทุกองค์ประกอบ  12 33.50 2.79 
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ตาราง ผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 5 5 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 3 2.17 - - 2.17 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 4.00 3.33 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2 2.79 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก   
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2. ทศิทางการพฒันาหลกัสูตร  
การวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันาองคป์ระกอบท่ี 1 - องคป์ระกอบท่ี 6 ในประเด็นท่ี

ส าคญัดงัน้ี 

 

องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน ประเด็น 

จุดเด่น การด าเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระดบัปริญญาโท

ก าหนดใหต้อ้งด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาขอ้ 1-5 ครบทุกตวั ซ่ึงหลกัสูตรศิลปกรรม           

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ไดด้ าเนินงานมากกวา่ 5 

ขอ้ โดยไดด้ าเนินงานทั้งหมด 12 ขอ้ จาก 12 ขอ้ 

โอกาสในการพฒันา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา มีช่ือเสียงและศกัยภาพ

ท่ีพร้อมจะพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการทางการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 
 

 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต ประเด็น 

จุดเด่น หลกัสูตรศิลปกรรมยงัไม่มีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบการ

ประเมิน 

โอกาสในการพฒันา 
 
 
 
 

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษา สามารถลงมือ

ปฏิบติัไดจ้ริง และสาขาฯมีความพยายามท่ีจะจดัหาส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ใหเ้พียงพอต่อจ านวนนกัศึกษาใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงและ

มีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา ประเด็น 

จุดเด่น 1.นกัศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ท่ีก าหนดในหลกัสูตรอยา่งเคร่งครัด ท าให้สามารถจบการศึกษา

ไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

2.นักศึกษามาจากหลายอาชีพ ท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกนั 

สร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 

 
 
 

โอกาสในการพฒันา 1.สนบัสนุนให้นกัศึกษาท่ีสนใจงานวิจยั ให้ท าวิทยานิพนธ์เพื่อ

ส าเร็จการศึกษา เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดบัชาติ

และนานาชาติ 

2.สาขาฯต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้จักสาขา

ศิลปกรรมมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยามากข้ึน 

 

 
 

 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ประเด็น 

จุดเด่น 1.อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร มีต าแหน่งทางวชิาการทุกคน
และวฒิุการศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
2.ผูส้อนมีต าแหน่งทางวชิาการเป็นส่วนใหญ่ และก าลงัมีเพิ่มอีก
ในอนาคต 

 
 
 
 

โอกาสในการพฒันา 1.อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ควรไดรั้บการพฒันาเพื่อกา้วเขา้

สู่ต าแหน่งทางวชิาการมากข้ึน 

2.ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ดท้  าวจิยัมากข้ึน ดว้ยการสนบัสนุนทุนวจิยั 
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ระดบัหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หนา้ 94 

องค์ประกอบที ่5 
หลกัสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรียน 

ประเด็น 

จุดเด่น 1. มีอาจารยท่ี์มีประสบการณ์/คุณวุฒิ ครบถว้นตรงตามรายวิชา 
ในมคอ.2 
2. มีการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นการเรียนการสอน วสัดุ 
เคร่ืองมือ ก่อนเปิดเทอม 

 

โอกาสในการพฒันา 
1.ผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือต าราใหเ้ป็นมาตรฐาน 
2.พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

 
 
 

 

องค์ประกอบที ่6  
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็น 

จุดเด่น มหาวทิยาลยัมีแหล่งการเรียนรู้ดว้ยตนเองหลากลายช่องทาง และ

ครบถว้นเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา สามารถใชเ้ป็น

เคร่ืองมือประกอบการคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้

 

โอกาสในการพฒันา ควรมีการจดัท าห้องสมุดทางศิลปะเฉพาะ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งใน

การคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการศึกษาดว้ยตนเองนอกชั้นเรียน 

 

 


