83

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัม ย์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาโดย
2.1 สุ่ มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุ มผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบในหลักสู ตร
2.2 สุ่ มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดในรายละเอียดวิชา
2.3 การเปรี ยบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.4 การใช้ขอ้ สอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้วเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏบุ รี รั ม ย์ว่าด้วยการศึ กษาปริ ญญาตรี พ.ศ.2553
(ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 การปฐมนิ เ ทศอาจารย์ใ หม่ เรื่ อ งบทบาท ความรั บ ผิดชอบต่อ ผลการเรี ย นรู้ ของ
นักศึกษาในรายวิชา
1.2 ชี้ แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสู ตร คู่มือการศึกษาและหลักสู ตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การวิจยั
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําปรึ กษา

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล

มคอ.2

มคอ.2

84

2.2 การศึ กษาดูงาน การไปประชุ ม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชี พอาจารย์ การร่ วม
เครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.3 การจัดทําเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจยั การทําผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริ หารหลักสู ตร ได้แก่ มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.2 มีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.3 มี ก ารมอบหมายหน้า ที่ ใ นการจัด ทํา รายละเอี ย ดวิช า การรายงานผลรายวิช าและ
หลักสู ตร การพัฒนาและประเมินหลักสู ตร ตามกําหนดเวลา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีระบบและกลไกในการบริ หารงบประมาณ การแสวงหารายได้ โดยการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์
หลักสู ตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิมและ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ลําดับที่

รายการ

1
2

ห้องบรรยายเซรามิกส์
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ วิเคราะห์ เนื้อดิน นํ้า
เคลือบ (Lab Test) พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
ห้องออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการขึ้นรู ปด้วยมือ ห้องทําพิมพ์
และห้องเคลือบงาน
ห้องขึ้นรู ปแบบหล่อนํ้าดิน
ห้องเก็บวัตถุดิบ

3
4
5
6

จํานวน
ทีม่ ีอยู่แล้ว

จํานวน
ทีต่ ้ องการเพิม่

1
1

2
1

-

1
1

1
1

1
1

หมายเหตุ

ใช้ร่วมกับคณะ ฯ
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อุปกรณ์ การสอน
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ
เครื่ องขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
เครื่ องขึ้นรู ปด้วยใบมีด
เครื่ องขึ้นรู ปแบบโรลเลอร์ เฮด แมชชีน
เครื่ องขึ้นรู ปแบบแรมเพรส
เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบใช้แก๊สเป็ นเชื้อเพลิง
เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบใช้ไฟฟ้ าเป็ น
เชื้อเพลิง
เครื่ องรี ดดิน
เครื่ องบดดินผง
เครื่ องทดสอบค่าความแกร่ ง
เครื่ องทดสอบความหนืด
เครื่ องทดสอบการไหลตัว–ความถ่วงจําเพาะ
ชุดทดสอบวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ข้นั สู ง
เครื่ องบดเคลือบ ไฮสปี ด
ตะแกรงร่ อนพร้อมเครื่ องสั่น
โกร่ งบดเคลือบไฟฟ้ า
หม้อบด (Pot mill)
เครื่ องผสมปูนปลาสเตอร์
ตูอ้ บพิมพ์
เครื่ องปั่ นนํ้าดินหล่อ
โต๊ะปฏิบตั ิงานพิมพ์ หิ นอ่อน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
เครื่ องปริ๊ นท์เตอร์
เครื่ องสแกนเนอร์
เครื่ อง Projector
เครื่ องฉายข้ามศีรษะพร้อมจอ

จํานวน
ทีม่ อี ยู่แล้ ว

จํานวน
ทีต่ ้ องการเพิม่

15
6
1
2
3

10
10
1
1
2
2

3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
15
3
2
1
2

1
1
1
1
2
1
5
1
10
1
2
1
2

หมายเหตุ
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รายการและลักษณะเฉพาะ

ลําดับที่

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

จํานวน
ทีม่ อี ยู่แล้ ว

จํานวน
ทีต่ ้ องการเพิม่

2
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
2
2
1
2
4
-

กล้องดิจิตอล
เครื่ องขยายเสี ยง
ตูเ้ ชื่อมไฟฟ้ า 300A
เครื่ องจิ๊กซอว์
สว่านไฟฟ้ า
เครื่ องเจียร์
เครื่ องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว
ปั๊ มลม ขนาด 2 แรงม้า
ชุดแอร์ บรัสพร้อมปั๊มลม
เครื่ องชัง่ ติจิตอล

หมายเหตุ

จํานวนรายชื่ อหนังสื อและเอกสารเฉพาะในสาขาทีเ่ ปิ ดสอน/และทีเ่ กีย่ วข้ อง
ห้ องสมุดของสํ านักวิทยบริการ
นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รสามารถใช้ ห้ อ งสมุ ด ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ งมีหนังสื อ ตํารา วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถ
สื บค้นได้ทางอินเตอร์ เนตในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งหมดจะประกอบไปด้วย
หนังสื อ/ตําราเรี ยน
ลําดับที่

1

กลุ่มหนังสื อ/ตําราเรียน
หนังสื อตําราภาษาไทย
- ด้านเซรามิกส์
- ด้านวัสดุศาสตร์
- ด้านการออกแบบ
- ด้านศิลปะ
- ด้านการจัดการอุตสาหกรรม
- ด้านคอมพิวเตอร์

จํานวนทีม่ อี ยู่แล้ ว
(เรื่อง)

180 เรื่ อง
50
30
30
30
20
20
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ลําดับที่

2

กลุ่มหนังสื อ/ตําราเรียน
หนังสื อตําราภาษาต่างประเทศ
- ด้านเซรามิกส์
- ด้านวัสดุศาสตร์
- ด้านการออกแบบ
- ด้านศิลปะ
- ด้านการจัดการอุตสาหกรรม

จํานวนทีม่ อี ยู่แล้ ว

70 เรื่ อง
20
10
20
10
10

วารสารและเอกสารอืน่ ๆ
ลําดับที่
จํานวนทีม่ อี ยู่แล้ ว
ชื่ อวารสาร/ชื่อเอกสาร
1 วารสารเซรามิกส์ สมาคมเซรามิกส์
11 ชื่อเรื่ อง
2 วารสารวัสดุศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
3 วารสารเครื่ องปั้ นดินเผา สมาคมเครื่ องปั้ นดินเผาลําปาง
4 วารสารเซรามิกส์ ศูนย์พฒั นาอุตสาหกรรมเครื่ องปั้ นดินเผา
ภาคเหนื อ
5 วารสารการออกแบบ และการตกแต่ง บ้านและสวน
6 วารสารเทคโนโลยีและวัสดุ
7 วารสารเทคโนโลยีสาร
8 นิตยสาร Fine Art บริ ษทั เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด
9 นิตยสาร Art Record ไทยฟอร์ม สตูดิโอ
10 นิตยสารศิลปากร วารสารวิชาการกรมศิลปากร
11 วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย และหน่ วยงานต่าง ๆ ทางเซรา
มิกส์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทางด้านเซรามิกส์
ประมาณ 200 เรื่ อง
- ด้านเซรามิกส์
- ด้านวัสดุศาสตร์
- ด้านศิลปะและการออกแบบ
- ด้านการจัดการอุตสาหกรรมเซรามิกส์
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ศึกษา
ลําดับที่

2.3.3

แหล่ งการเรี ยนรู้ /แหล่ งฝึ กงาน/ฝึ กปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจ

- กลุ่มสถานประกอบการเอกชน

ชื่อบริษัท

1

ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
บ้านศิลาดล

2

โรงงาน ดอยดินแดง
พอทเทอรี
แม่ริม เซรามิค สตูดิโอ

3
4
5

บริ ษทั เปรมประชา คอล
เลคชัน่ จํากัด
โรงงาน เตาสันกําแพง

6

บริ ษทั สยามศิลาดล
พอทเทอรี จํากัด

7

ห้างหุ น้ ส่ วน บ้านสวน
เซรามิค
ห้างหุ น้ ส่ วน บ้านไร่
เซรามิค
โรงงาน ชมดาวเซรามิก

8
9
10
11
12

บริ ษทั ธนบดีอาร์ ต
เซรามิค จํากัด
บริ ษทั ธนบดีเดคอร์
เซรามิค จํากัด
โรงงาน ธนบดีสกุล

ที่อยู่

7หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง
ต.สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชี ยงใหม่
50130
49 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
165 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
224 หมู่ 3 ถ.สันกําแพง ต.ต้นเปา
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50140
60/3หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง
ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
50130
38 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง
ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
50130
390 หมู่ 2 ต.ปงแสงทอง อ.เมือง
จ.ลําปาง 52100
80/12 หมู่ 11 ต.ปงแสงทอง อ.เมือง
จ.ลําปาง 52100
139/1หมู่ 7 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้าง
ฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190
24 ถ.วัดจองคํา ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
543 หมู่ 1 ต.กล้วยเพาะ อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
32 ถ.วัดจองคํา ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

โทรศัพท์

FAX

05333 8288, 05333 8940
03538 4889-9
05370 5291

05370 6128

05312 2279

05312 2280

05333 8540,
0533 8857
05333 1034

05333 8540

05333 1526,
05333 2437

05333 1958,
05333 2032

05333 8047

05433 6956-7 05433 6130
05423 0131, 05423 0131
081885 6110
05433 8447 05433 8150
05422 1103,
05435 1099
054221103,
05435 1099
05422 1103,
05435 1099

05431 4080
05431 4080
05431 4080
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ลําดับที่

ชื่อบริษัท

13

บริ ษทั อินทราเซรามิค
จํากัด

14

บริ ษทั กาสะลอง
เซรามิคส์ จํากัด
ปั้ นเคลือบ สตูลิโอ

15
16
17

18

19
20
21
22
23

24

ที่อยู่

382 หมู่ 1 ถ.ลําปาง-เด่นชัย กม.1
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

142 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วังพร้าว
อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130
2 ถ.บ้านศรี ปงชัย ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลําปาง 52100
โรงงาน ศรี สวัสดิ์ เซรามิค 316 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
โรงงาน วังแคว้ง เซรามิค 408 หมู่ 2 ต.ปงแสงทอง อ.เมือง
คราฟท์
จ.ลําปาง 52100
144/3 หมู่ 3 ถ. ราชสี มา-โชคชัย
ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย
จ.นครราชสี มา 30190
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ดี.พี. 156 หมู่ 10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย
ด่านเกวียนพ็อตเตอรี่
จ.นครราชสี มา 30190
บริ ษทั ดินทองพอทเทอรี 414 หมู่ 9 ต.ตะขบ อ.ปั กธงชัย
จํากัด
จ. นครราชสี มา 30150
บริ ษทั โคราช พ็อตเตอรี่ 148 หมู่ 3 ถ.ราชสี มา-โชคชัย
จํากัด
อ.โชคชัย จ.นครราชสี มา 30190
บริ ษทั อําแดงเซรามิคส์ 34 หมู่ 4 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย
จํากัด
จ.นครราชสี มา 30190
โรงงาน บางกอกโมล์
291/13 ถ.สุ คนธวิท ต.ตลาดกระทุ่ม
พัฒนา เซรามิค
แบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด เก็บเงิน 67/3 หมู่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
ซี แร็ มมิคส์ไทย
จ.สมุทรสาคร 74110
โรงงาน บาราย

โทรศัพท์

FAX

05431 5083,
05431 5878,
05422 1189
05428 1443,
05434 9011
05421 7177,
05422 3397
05422 5931-2

05431 5084,
05422 1227
05428 1993
05422 8052
05432 4039

05435 2897, 05435 2897
081783 1404,
089374 0900
04437 5292 -

04437 5300, 04433 8075
04433 8075
081877 4840, 04437 3169
081966 7089
04437 5194-5 04437 5198
04437 5203

04437 5203

03447 2977

03447 2977

03484 3799

03484 3800

มคอ.2
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ลําดับที่
ชื่ อบริษัท
25 บริ ษทั จิรภา เซรามิคส์
จํากัด
26
27

ที่อยู่
200/59 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อม
น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74130
โรงงาน ปิ่ นสุ วรรณเบญจ 32/1 หมู่ 7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา
รงค์
จ.สมุทรสงคราม 75110
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ทอง
6/5 หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย
ประเสริ ฐศิลปชัยซี รามิค อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
82 หมู่ 5 ต.เจดียห์ กั อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
124 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000

28

โรงงาน รัตนโกสิ นทร์ 2

29

บริ ษทั รัตนโกสิ นทร์
ราชบุรี พอทเทอรี่ จํากัด

30

โรงงาน เถ้าฮงไถ่

31

บริ ษทั บุญบูม เซรามิคส์
ดีไซน์ จํากัด

32

บริ ษทั ราชาเซรามิค จํากัด อาคาร เค. เอส.แอล. ชั้น 19, 503
ถ.กรุ งศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
บริ ษทั คราวน์ เซรามิคส์ อาคารเซราเท็กซ์ 54/456 หมู่ 5
จํากัด
ถ. พัฒนาการ แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
บริ ษทั ภัทราเซรามิค
54/3 หมู่ 3 ต.โคกแย้ อ.หนองแค
จํากัด
จ.สระบุรี 18230

33

34

35

บริ ษทั ภัทราพอร์ ซเลน
จํากัด

234/1 ต.เจดียห์ กั อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
160/1 หมู่ 4 ต.ศรี มหโพธิ์ อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 73120

54 หมู่1 ถ.เลียบคลองระพีพฒั น์
ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี
18140

โทรศัพท์
02420 4080,
02431 2774

FAX
02420 0879

03475 1322

03475 1322

02420 3188,
02420 5051,
02810 4050-3
03239 1089,
03231 2530
03232 13223, 03231
6788
03233 7574

02420 4067

03231 2225
03232 1323

03232 1761

03423 9704, 03423 9704
03438 9255,
03438 9259
02642 6180-8 02642 6190

02721 6599

02721 6533

03637 900912, 03638
9356-60
03637 190010

03638 9355

03637 1917,
036371913

มคอ.2
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ลําดับที่
ชื่ อบริษัท
36 บริ ษทั ราชาปอร์ ซเลน
จํากัด
37
38

39
40

41

42

43

44

45

บริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซันเซอรา จํากัด

บริ ษทั เซรา เดคคอร์
จํากัด
บริ ษทั คิดเซรามิคส์
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั เครื่ องสุ ขภัณฑ์
อเมริ กนั สแตนดาร์ ด
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สยามซานิทารี แวร์
อินดัสทรี (หนองแค)
จํากัด
บริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิค
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรแยล ซี รามิค
อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค
จํากัด

ที่อยู่
อาคาร เค. เอส.แอล. ชั้น 19, 503
ถ.กรุ งศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9,888/9092 ถ.เพลินจิต กรุ งเทพฯ 10330
358 หมู่ 1 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว
ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
163 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยีข่ นั
เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
5 ซ.ลาดพร้าว 78 เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10310
1/6 ถ.พหลโยธิ น กม.32 อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 12120

33/11 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210

โทรศัพท์
02642 6083

FAX
02642 6084

02253 6823- 02254 4094,
38
02251 4484
03422 9461-5 03422 9466

02423 7050,
02883 5305
02539 1056,
02530 1215,
02933 7899
02901 4455

02883 4534

02551 181821, 02937
5040-54
02276 9275,
02693 1524-8

02551 1414,
02552 2102,
02973 3472
02276 0313,
02276 9284

37/7 ถ. สุ ทธิ สารวินิจฉัย แขวงสาม
เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310
50 ซ. สุ ขมุ วิท 62 แยก 8 แขวงบางจาก 02332 0352เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
67, 02332
0378-83
อาคารโอลิมเปี ยไทย ชั้น 7, 444
02938 9833
ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320

02598 1120

02901 4488

02332
0372-4
02938 9832

มคอ.2
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ที่อยู่
ลําดับที่
ชื่ อบริษัท
46 บริ ษทั ไทล์ทอ้ ป อินดัสต 37/7 ถ.สุ ทธิ สารวินิจฉัย แขวงสาม
รี้ จํากัด (มหาชน)
เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310
47 บริ ษทั แอดวานซ์ เซรามิค 49 หมู่ 5 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี
อินดัสทรี จํากัด
จ.นครปฐม 73120
48 โรงงาน สุ เทพสังคโลก
203/2 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง
จ.สุ โขทัย 64210
49 บริ ษทั เอเซี ยน อินซูเล
99/9 หมู่ 3 ถ. เสรี ไทย แขวงคันนายาว
เตอร์ จํากัด (มหาชน)
เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ 10230
50 บริ ษทั ไฟน์อาร์ ต เซรามิค นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 85 หมู่ 1
จํากัด
ถ.บางนา-ตราด กม.36 อ.บางประกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
51 บริ ษทั สยามอุตสาหกรรม 1 ถ.ปูนซี เมนต์ไทย เขตบางซื่ อ
วัสดุทนไฟ จํากัด
กรุ งเทพฯ 10800
52 บริ ษทั บางกอกกล๊าส
อาคารโอเซี่ ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 32,
จํากัด
170/87 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ เขต
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
53 บริ ษทั คอมพาวด์เคลย์
302 ถ.หทัยราษฏร์ แขวงบางชัน เขต
จํากัด
คลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510
54 บริ ษทั เฟอร์ โร (ประเทศ 46/4 หมู่ 13 ถ.ริ มคลองระพีพฒั น์
ไทย) จํากัด
ต.คชสิ ทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
18250
55 บริ ษทั สยามไฟน์เคลย์
17/119 หมู่ 8 ถ.รามอินทรา 45 แขวง
จํากัด
ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10230
56 บริ ษทั เอเชีย พลาสเตอร์ 1328 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13 แขวงท่าแร้ง
จํากัด
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600
57 ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
15/18 หมู่ 4 ซ.เอกชัย 91 เขตบางบอน
สยามยิปซัม่ ปลาสเตอร์ กรุ งเทพฯ 10150

โทรศัพท์
02276 927581, 02693
1524-8
03422 7071

FAX
02276 0313,
02276 9284
03422 7072

05569 7036, 05569 7036
08 9999 4402
02517 1451 02517 1465
03857 0080-1 03884 2886

02586 324652
02261 2357

0286 2982,
02587 2149
02261 2390

02915 840914
03637 502732

02915 8416
02337 5024

02510 5344-6 02510 5019
02411 5943- 02411 0044
52
02415 0045, 02415 1847
02415 2833,
02415 9001-5

มคอ.2
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ลําดับที่
ชื่ อบริษัท
58 บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด
59 บริ ษทั ปูนซี เมนต์นคร
หลวง จํากัด (มหาชน)
60 บริ ษทั เซรามิคส์ อาร์ อัส
จํากัด
61 บริ ษทั เซอร์ นิค อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
62
63

64
65

66
67

68
69

บริ ษทั ชัยบูรณ์
บราเดอร์ ส จํากัด
บริ ษทั เคมมิน จํากัด

บริ ษทั เนเจอร์ ดีแคล
จํากัด
บริ ษทั แอ็คมี่ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด พี.เซ็น
เตอร์ เซรามิค
บริ ษทั เพชรเกษมจักรกล
ซี รามิค จํากัด

ที่อยู่
1 ถ.ปูนซี เมนต์ไทย เขตบางซื่ อ
กรุ งเทพฯ 10800
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14, 898
ถ. เพลินจิต กรุ งเทพฯ 10330
54/456 หมู่ 5 ถ.พัฒนาการ แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
77/37-38 ถ.พุทธมณฑล สาย 5
ต.ไร่ ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210
26/9 หมู่ 3 ถ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
12150
53/6 หมู่ 6 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
90/77-79 หมู่ 4 ถ.ประชาอุทิศ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
630 ซ.อ่อนนุช 54 ถ.สุ ขมุ วิท 77 เขต
สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
232 หมู่ 8 ต.นํ้าโจ้ อ. แม่ทะ จ.ลําปาง
52150
60/7 หมู่ 9 ต.ไร่ ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

55/5 หมู่6 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
บริ ษทั ทีมเทคแอนด์เอ็นจิ 73/1 หมู่ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เนียริ่ ง จํากัด
เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 1022
บริ ษทั ไท่หงอี้ จํากัด

โทรศัพท์
02586 3333

FAX
02587 2199

02685 8000

02263 0555

02321 9155-7 02321 7390
02811 905070

02811
9071-3

02994 5199

02994 5180,
02533 2449
02326 8421- 02326
40
8115-6,
02326 8437
02872 7655-6 02872 7657
02320 5200

02721 4729

089700 3014 05434 6297
02431 2099- 02431 2099
100, 02813
4436, 02431
1822
03827 9915, 03827 9916
03827 3975-6
02970 7785, 02552 5166
02900 5524,
02970 7979

มคอ.2
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- หน่ วยงานราชการ
ลําดับที่
ชื่ อหน่ วยงาน
1
กลุ่มการผลิตและ
ออกแบบสําหรับ
อุตสาหกรรมเซรามิก
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ
2
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรา
มิก-สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
3
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ

4

5
6

7

8
9

ฝ่ ายเทคโนโลยีวสั ดุ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ศูนย์พฒั นาอุตสาหกรรม
เครื่ องเคลือบดินเผา
โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
สถาบันไทย-เยอรมัน
โครงการเซรามิค
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์

ที่อยู่
โทรศัพท์
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 02564 6500
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง ต่อ 4502
หลวง จ.ปทุมธานี 12120

FAX
02564 6368

ชั้น 4 โซน C ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ ิ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัด
ใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ
10400
196 ถ.พหลโยธิน เขตจัตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900

02345 1000

02345
1296-99

424 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.
เกาะคา จ.ลําปาง 52130
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลอง
ตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
54 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210

05428 1884, 05428 1885
05428 2375-6
03821 5033- 03845 6898
44

02201 7000-4 02644 5698

02579 112130

02561 4771,
02579 8533

02574 0622- 02574 0614
33 ต่อ 2528,
081869 0824
03536 6252-3 03536 6092

แผนกเครื่ องเคลือบดินเผา ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรี อยุธยา 13290
สมาคมเซรามิกส์ไทย
ชั้น 7 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะ
02218 5558,
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02218 5558,
02218 5561
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ลําดับที่
ชื่ อหน่ วยงาน
10 สมาคมเครื่ องปั้ นดินเผา
ลําปาง
11 สมาคมเครื่ องเคลือบดิน
เผาราชบุรี และ ศูนย์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบอุตสาหกรรม
เซรามิกส์

ที่อยู่
111/4 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
3/25 ถ.เจดียห์ กั อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000,
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
433 ถ.ศรี สุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000

โทรศัพท์
05422 6300

FAX
05432 3316

03231 3427

03232 8746

03231 1054

03231 0481

แหล่ งสื บค้ นทางอินเตอร์ เน็ต
นักศึกษาสามารถสื บค้นจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ของอินเตอร์ เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องได้
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมทํา การสํา รวจและประเมิ น ความเพี ย งพอของ
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เอกสาร ตําราเรี ยนและสื่ ออื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี คุณวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้ นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิ กส์
วิศวกรรมศาสตรเซรามิกส์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สาขาเครื่ องเคลื อบ
ดินเผา หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 ประกาศและคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติตามต้องการ
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา
3.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร มี
การประชุ มคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรและคณาจารย์ผูส้ อนเป็ นระยะ ๆ เพื่อติ ดตามการใช้
หลัก สู ตรและนํา ข้อมู ล มาใช้ใ นการวางแผนการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรในระดับ รายวิช าและระดับ
หลักสู ตร
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชาและความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลัน่ กรอง จากคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
3.3.3 จัดทําแผนการสอนล่วงหน้าและเปิ ดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริ หารบุคลากร สายสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ควรมี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญญาตรี ขึ้ นไปที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ภาระหน้าที่ในตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรต้องเข้าใจโครงสร้ า งและธรรมชาติของหลัก สู ตรและจะต้องสามารถ
บริ การให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจําเป็ นต้องให้มีการอบรม การศึกษา
ดูงาน
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่เพื่อจัด
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพื่อให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับหลักสู ตรและการวางแผนการ
เรี ยนในหลักสู ตรให้กบั นักศึกษา
5.1.2 ในการลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย กํา หนดให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคําปรึ กษาเกี่ ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรี ยนและรับรหัส
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.1.3 คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมกํา หนดให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาระบุ เ วลาให้
คําปรึ กษานักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง
5.1.4 ในการดํา เนิ น การที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การลงทะเบี ย นเรี ย น นัก ศึ ก ษาขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนโดยจะต้องยืน่ คําร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.1.5 อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาจัดโครงการสร้ า งเสริ ม ความสัม พันธ์ ระหว่า งอาจารย์ที่
ปรึ กษากับนักศึกษา
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5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่
คําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
บัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ยังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานและ
สังคม ทั้งนี้เพราะมีการจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิชานี้ในสถาบันอุดมศึกษา ค่อนข้างน้อย
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ นบั เป็ นอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่ งจัดเป็ นอุตสาหกรรม
พื้นฐานที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง และยังสามารถส่ งออกสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
ไทยสู งถึ งปี ละ 2,000 ล้านบาท บทบาทนี้ ทาํ ให้อุตสาหกรรมเซรามิ กส์ ของไทยถู กจัดเป็ นกลุ่มธุ รกิ จ
เป้ าหมายที่รัฐมุ่งให้การสนับสนุน ในปั จจุบนั สภาวการณ์แข่งขันของตลาดเซรามิกส์ ท้ งั ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ทวีความรุ นแรงมากขึ้น เป็ นผลมาจากการเปิ ดการค้าเสรี ท้ งั ระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี ทํา
ให้ทุกชาติสามารถส่ งสิ นค้าเข้าแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างเปิ ดกว้างยิ่งขึ้น ส่ งผลให้บณ
ั ฑิตที่สําเร็ จ
การศึ กษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ยังเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดแรงงานและสังคมเป็ นจํานวนมาก
ทั้งนี้ เพราะการเรี ยนการสอนสาขาวิ ชานี้ ในสถาบันอุ ดมศึ กษา ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้สํารวจศักยภาพของบัณฑิ ตหลังจากที่สําเร็ จการศึกษา พบว่าบัณฑิ ตสาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ สามารถคว้ารางวัลทั้งการประกวดในระดับชาติ ทั้งด้านผลงานวิจยั การแสดงศิลปะ
เครื่ องปั้ นดินเผาแห่งชาติ และการประกวดไทยแลนด์เซรามิกส์ อวอร์ ด มาอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงการ
ทํางานในหน่วยงานของรัฐ ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านเซรามิกส์ และการศึกษา
ต่อในระดับสู งขึ้น จนเป็ นที่รู้จกั และยอมรับในระดับประเทศตลอดมา

มคอ.2
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์ การประเมินมีดังนี้
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้มาตรฐานคุณวุฒิตอ้ งผ่าน
เกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวที่1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมายและจํานวนตัวบ่งชี้
ที่มีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัว
บ่งชี้บงั คับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติ ด ตามและทบทวนการดํ า เนิ นงาน
หลักสู ตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สู ต รตามแบบ
มคอ.2 ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานสาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ ภ าคสนามตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่า งน้อยก่ อนการ
เปิ ดสอนในแต่ ละภาคการศึ ก ษาให้ค รบ
ทุกรายวิชา
4. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของ
รายวิชาและรายงานผลการดําเนิ นการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ปี การศึกษา
5. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของ
หลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

2556
X

ปี การศึกษา
2557
2558
X
X

2559
X

2560
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
6. มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่ ก ํา หนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่า งน้อ ยร้ อ ยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ
สอน กลยุท ธ์ ก ารสอนหรื อการประเมิ นผล
การเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดําเนิ นงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศ
หรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิช าการและ/หรื อวิช าชี พ อย่า งน้อยปี ละ 1
ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุ นการเรี ยน
การสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาชั้นปี
สุ ด ท้า ย/นัก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มี
ต่ อ บัณ ฑิ ต ใหม่ เ ฉลี่ ย ไม่ ต่ ํา กว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่ งชี้บังคับทีต่ ้ องดําเนินการ
(ข้ อ1-5) ในแต่ ละปี
รวมตัวบ่ งชี้ในแต่ ละปี
รวมตัวบ่ งชี้(ตัว)ทีม่ ีผลต่ อการดําเนินการ

2556
X

ปี การศึกษา
2557
2558
X
X

2559
X

2560
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
จัดให้มีการประเมิ นรายวิชา ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึ กษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา หากไม่สามารถทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนต่อไป
การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชี้ ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจ
หรื อไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดํา เนิ นการ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาส
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมิ น ของนัก ศึ ก ษาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา การสั ง เกตการณ์ ข องอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรหรื อหัวหน้าภาควิชา การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในหลักสู ตรโดย
เทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรี ยนอยูช่ ้ นั ปี ที่ 4 และต้องฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ซึ่ งจะเป็ นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิ เทศก์นกั ศึกษา ตลอดจนติดตามประเมิน
ความรู ้ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก ศึ ก ษา มี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ทั้ง หมดเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการ
ปรับปรุ งดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันที ซึ่ งจะเป็ นการปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับ
การปรั บปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุ ก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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