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ค าน า 
 
 หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับปริญญาโท ที่ได้ท าการเปิดสอนในหลักสูตรนี้ 
เกิดขึ้นจากความต้องการของสังคม ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางความคิด โดยมี
ระบบกระบวนการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือตอบรับความ
ต้องการของสังคม รวมทั้งสร้างคนให้ไปสู่ระดับผู้น า ผู้วางแผนการออกแบบในองค์กรต่างๆ  ร่วมทั้งส่งเสริมใน
การสร้างอาชีพข้ึนเป็นของตนเอง  
 ดังนั้นภาพรวมของการรายงานผลในเล่มนี้ จะมีความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
บุคลากรผู้สอน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วม รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ โดยมีระบบคัดเลือกนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ และการตรวจสอบผลจากการศึกษาท่ีได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชานี้ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่รายงาน 20 ก.ค.58 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25520081106352 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 1. ผศ.ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ  
2. ผศ.ดร.ปฐว ี ศรีโสภา 2. ผศ.ดร.ปฐว ี ศรีโสภา  
3. ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 3. ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ  
4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมช่วย 4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมช่วย  
5. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 5. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ  

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. ผศ.ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 
2. ผศ.ดร.ปฐว ี ศรีโสภา 
3. ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมช่วย 
5. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 
6.  ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
7.  อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ 

8.  อาจารย์อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว  
9.  อาจารย์ตรีชฏา  โชติรัตนาภินันท์ 
10.  อาจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน 
11.  ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์ 
12.  อาจารย์ศรีนาฏ  ไพโรหกุล 
13.  อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา 
14.  อาจารย์ ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ 

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
- 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่มี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ตารางที่ 1.1-2 
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
เป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าวิชาและมี
ประสบการณ์ในการสอนตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

เป็นอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหา 
วิทยาลัยแล้ว 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิมี
คุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการท า
วิจัย ตามมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-7 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีเล่มวิทยานิพนธ์
ในรูปแบบวารสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์เป็นที่ปรึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดให้ 
วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 
ค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 15คน 

ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้ามีวิจัยต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา (หลักสูตร  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ระยะเวลาที่ก าหนด เสนอครั้งแรกในปี 2552 ปรับปรุง

ผ่าน TQF และเปิดสอนครั้งแรกในปี 
2557) 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

การด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ข้อ 
1-5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ตารางที่ 1.1-10 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. อาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาการ (ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์) 
2. มีองค์ความรู้ครอบคลุมสายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในหลายแขนง 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการท าผลงานวิจัยและการขอผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ตกค้าง 
2557 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ) 22 - 12 23 
2556 - 24 - 45 
2555 25 39 - 27 
2554 40 16 - 23 
2553 16 24 - - 

หมายเหตุ  1) นักศึกษาท่ีอยู่เกินกว่าอายุของหลักสตูร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
  2) จ านวนในช่องสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : จ านวนอาจารย์ประจ ามีจ ากัด 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 58 59 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น    

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น    
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - 

2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น    
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : นักศึกษาท างานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย/หรือใช้เวลามากเกินเกณฑ์
ก าหนด 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

850 25 4.86 ระบบ
ติดตาม 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 105 3 5.00 สอบถาม 
   (2) ด้านความรู ้ 102 3 4.86 บัณฑิตทาง 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 101 3 4.81 Google 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 103 3 4.90 Drive ของ 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

202 6 4.81 บัณฑิต
วิทยาลัย 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 237 7 4.84  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 27 ระบบ 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

7 
ทะเบียน
ออนไลน ์

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

25.93 
 

หมายเหตุ : ยังมีการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง ในปีการศึกษา 2556 
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.86  เกณฑ์ประเมิน  :  4.86  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

บัณฑิตของหลักสูตรศิลปมาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ยังคงท างานประจ าเดิม 
คือ เป็นนักออกแบบ Graphic Design / Design Manager, อาจารย์สอนทางด้านศิลปกรรม, ฝ่ายขาย, สถาปนิก 
โดยการที่หลักสูตรฯ พยายามมุ่งเน้นงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถผลักดันตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้นั้น อาจ
ให้ผลในลักษณะการต่อยอดเพ่ือส่งเสริมงานประจ าที่ท าอยู่เดิมก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างกิจการขั้นมาใหม่ เห็น
ได้จากผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่ค่อนข้างสูง 

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40  
 ตารางที่ 2.2-3 



 
 13 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40  

 ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-4 

5.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก   
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)   
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

  

15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้เท่ากับ   
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ -  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.20 4.86 4.86 
2.2 ร้อยละ 24.00 - 0 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.86/ 2  =  2.43  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาสามารถเลือกงานท าได้ หรือเป็นผู้ประกอบการแสดงการเป็นนักนักออกแบบอิสระมากกว่า
อยู่ในระบบ 

2. มีการเข้าสู่สายการสอน (หรือจบออกไปเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่ สกอ. รับรอง หรือจัดแสดงนิทรรศการ 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
มีกระบวนการรับคัดเลือกนักศึกษาเป็นขัน้ตอนโดยก าหนด
คุณสมบัติดังนี ้
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
               1.1 มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง และไม่เป็น
โรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
               1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
               1.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 2. คุณสมบัติทางการศึกษา 
               2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต/
ปริญญามหาบัณฑิต 
               2.2 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชา
ก าหนด (ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชา) 
3.ก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
สาขาวชิาทัง้สอบภาคทฤษฎีและสัมภาษณ ์ประกาศรายชื่อ
บุคคลที่ผา่นการคัดเลือกทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 

ประกาศคณะ
มัณฑนศิลป์ 
เร่ืองการสอบ
รับตรง ปี
การศึกษา 
2557 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มีรายวิชาปรับพืน้ฐานเฉพาะทางสาขากบันักศึกษาทีไ่ม่จบ
สายตรงทางการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  2  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มีระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้อง
กับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และจัดแนวทางการเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้ง
การท าวิทยานิพนธ์ที่เน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ความรู้จาก
แหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีการศึกษาดูงานในรายวชิา เพือ่ให้ทันต่อวิทยาการและจัด
กิจกรรมในทุกด้านที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  2  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยู่   
ในปีการศึกษา 2557 จากการที่สถาบันได้มีการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนการเตรียมความพร้อมทางการเรียน 
ท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรยังเป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.ก าหนด 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิาฯ 

 - การส าเร็จการศึกษา  
มีอัตราส่วนการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทัง้หมด 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิาฯ 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ยังไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 

ความพึงพอใจ
นักศึกษา = 3.79 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  3  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 2 ข้อ 2 ข้อ 3 
3.2 2 ข้อ 2 ข้อ 3 
3.3 3 ข้อ 3 ข้อ 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9/ 3  = 3.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. ผลงานวิจัยสามารถน าไปสู่การเสริมอาชีพตามความต้องการของนักศึกษาได้ทั้งเป็นผู้ประกอบการ
และลูกจ้าง 

2. สามารถเข้าสู่สายการสอนในระดับอุดมศึกษา 
โอกาสในการพัฒนา 

1. มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีข้อแตกต่างจากเดิมสู่การสร้างแนวทางใหม่ 
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หมวดที่ 4 
อาจารย ์

 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ทีจ่ะรับให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร ส าหรับการรับอาจารย์ใหม่ มี
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

 การบริหารอาจารย์  
- จัดศึกษาดูงานทั้งในและตา่งประเทศ 
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดี ในการ
พัฒนาอาจารย์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 
- จัดให้มีการอบรมด้านการวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวชิาการในระดับชาตแิละนานาชาติ และดา้น
การบริการวิชาการให้อาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

 การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
- มีการพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรร
ทุนการศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึ้นตามเปา้หมาย 
- มีการพัฒนาด้านต าแหนง่ทางวิชาการ โดยการจัดสรร
ทุนสนับสนุนการเขียนต าารา ทนุวิจัย  
ทุนสนับสนุน  การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม
การท าาผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย 
- มีการพัฒนาความสามารถดา้นการเรียนการสอนโดย
การจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมนิ
อย่างต่อเนื่อง 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  3  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

5 x 100/ 5 = 100 
ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์  
(1.20 + 0.40) x 100/ 5 = 32.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒปิริญญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒปิริญญาโท คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒปิริญญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาโท ร้อยละ 40.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาเอก ร้อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 5  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 100  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร ระดับปริญญาโท 
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 1 0.40 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

0.40 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

24.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

8.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

3.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

1.00 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 32.00  เกณฑ์ประเมิน  :   4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    
มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
โดยมีการส ารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต และส ารวจคุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น  

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

  ความพึงพอใจของอาจารย ์
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีขึ้นในทุกเรื่อง โดยมี
การศึกษาและประเมินแนวโน้มการบริหารจัดการ 
หลักสูตรในด้านอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต  

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ
อาจารย์ =3.31 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  2  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1  3 ข้อ  3 ข้อ 3.00 
4.2   4.67 

4.2 (1) ร้อยละ 36 60 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 48 100 5.00 
4.2 (3) ร้อยละ 24 32 4.00 

4.3  2 ข้อ  2 ข้อ 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7.67/ 3  =  2.56  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่ได้ถูกรับเชิญไปบรรยายภายนอกอยู่เป็นประจ า 
โอกาสในการพัฒนา 

1. สนับสนุนการขอผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
- ไม่มี - 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 511  
Advanced Product 
Design I 

1/2557 4 - 4 - - - - - - - - - 8 8 

363 514 
Sketch Techniques 
for product Design 

1/2557 2 6 - - - - - - - - - - 8 8 

360 504 
Research 
Methodology for 
Designers 

2/2557 10 8 2 - - - - - - - - - 21 I=1 

363 512 
Advanced  Product 
Design II 

2/2557 10 10 - - - - - - - - - - 20 20 

363 513 
Design 
Management 

2/2557 5 16 - - - - - - - - - - 21 21 

363 524 
Experimentation in 
three Dimentional 
Design 

2/2557 2 4 13 2 - - - - - - - - 21 21 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา รายงานการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
นั้นๆ 
1. มีระบบการกับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอน ของ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ

ประชุม
สาขาวชิาฯ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  2  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

การก าหนดผู้สอน 
- จัดผู้สอนตามความถนดัทางวชิาการของการศึกษาและงานวิจยั 
จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ค าสั่งแต่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 5.2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)   
- จัดท าคู่มือตามแบบฟอร์ม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่มหาวิทยาลยัก าหนดส่ง
ในทุกภาคเรียน 

รายงานประชุม
สาขาวชิา 

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- มีคณะกรรมการจัดสอบและตรวจผล ตามบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค้นคว้าอิสระ 

 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
- ให้ก าหนดหัวข้อดูและให้ตรวจกับความถนัดทางวิชาการของอาจารย์ผู้
ควบคุม 
- จัดท าคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค้นคว้าอิสระ 

 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
- ตรวจสอบและติดตามผลของการส่งบทความที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดท าคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

แบบฟอร์มรายงาน
ความก้าว 
หน้าของการท า
วิทยานพินธ ์

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  5  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
- มีคณะกรรมการ พิจารณาครบตามหลักสูตร 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ ด าเนนิงาน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก ากับดูแล และประเมินผลการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผูส้อน  ในการน าเสนอ
ผลงานวิทยานพินธ์ เพื่อเสนอแนะน าเสนอผลงานให้มีประสทิธภิาพและ
ท าให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมให้ก ากับการประเมินผล
ด าเนินงานตามกระบวนการ ประเมินผลตามหลักสูตร มคอ.5  และ 
มคอ.7 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการส่ง มคอ.5    
มคอ.7 
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา 
- มีการด าเนินการประเมินวิทยาพนธ์และการค้นควา้อิสระตามคู่มือการ
ประเมินวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเป็นผูป้ระเมิน 

รายงานการ
ประเมิน
วิทยานพินธ์ใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  4  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  4  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  4  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ม ี  

รายงานการ
ประชุมภาควิชา 
(เอกสาร
หมายเลข 1) 

2) 
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

ม ี  
เอกสาร มคอ.2 
(เอกสาร
หมายเลข 2) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ม ี  เอกสาร มคอ.3 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

(เอกสาร
หมายเลข 3) 

4) 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ม ี  

เอกสาร มคอ.5 
(เอกสาร
หมายเลข 4) 

5) 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ม ี  

เอกสาร มคอ.7 
(เอกสาร
หมายเลข 5) 

6) 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ม ี  
รายงานการทวน
สอบ (เอกสาร
หมายเลข 6) 

7) 
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

ม ี  
เอกสาร มคอ.7 
(เอกสาร
หมายเลข 7) 

8) 
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ม ี  
รายงานการ
ประชุม 

9) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ม ี  
สาขาวิชาฯ 

10) 
จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

-  
 

11) 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-  
 

12) 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-  
 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 10   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 9   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 10   
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  9  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  9  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : 10  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- ไม่มี -    
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- ไม่มี - - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
ทุกวิชาใน
หลักสูตร 

 √  ประเมินจาการสังเกตของอาจารย 
ในรายวิชา และผปูระสานงาน 
รายวิชา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

- รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนต
อทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม - สังเกตจากนักศึกษามบีุคลิก

เรียบร้อย ดูมีมารยาทในการให้
เกียรติผู้ใหญ่ 
- จ านวนนักศึกษามากในชัน้

- แบงจ านวนนักศึกษาเปนก
ลุ่ม เพื่อที่จะใชวิธีการสอน
แบบมีสวนร่วมของนักศึกษา
ไดทั่วถึงมากข้ึน หรืออาจารย
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เรียน การสอนโดยวิธีการให
นักกศึกษามีส่วนร่วมในการให้
ชิ้นงาน ท าให จ านวนหนึ่งที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ
ไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง 

ผู้สอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน  

ความรู ้ - มีความเข้าใจในเนื้อหาและ
การแก้ไขปัญหา 
- ทักษะการเรียนรูด้วยตนเอง
ของนักศึกษายัง 
มีขอจ ากัด เนื่องจากชั่วโมงเรียน
ในแต่ละวนัยาวนาน จนไม
สามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเองทุกรายวิชา ท าให้ไมมีการ
เตรียมพรอมความรกูอน 

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษา 
คนควาใหแก่นักศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง มอบหมายงานชิ้น
เล็กๆ ใหนักศึกษาอานกอน 
เขาเรียน และทดสอบเปน 
ระยะ 

 

ทักษะทางปัญญา - มีพัฒนาการออกแบบเพิ่มข้ึน
สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบ
ได ้

- ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 
เพื่อใหสามารถประเมินทักษะ
ทางปญญาไดอยาง 
ชัดเจน 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ 
ตามผลงานที่ได้รบัมอบหมาย 

- 
 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพื้นฐาน 
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยใูน
เกณฑที่อาจารย์พอใจ 

- 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  - คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  - คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

- ไม่มี - - - - - 
 
  



 
 29 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

5.1 2 ข้อ 2 ข้อ 3.00 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 
5.3 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 
5.4 9 ข้อ 9 ข้อ 4.50 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
13.50/ 4  =  3.38  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. บางรายวิชามีการศึกษาภาคสนามให้นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้ด้วย 
2. มีการเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้เสริม น าองค์ความรู้ที่ได้

ศึกษามาต่อยอด 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มีการสัมมนาภาควิชาประจ าปี ควรใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงหลักสูตรของสาขาวิชา 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- มีการส ารวจเก่ียวกับสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
และประมวลผลโดยหน่วยงานกลางของคณะฯ 

ผลประมวลโดย
หน่วยงานกลาง
ของคณะฯ 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- มีระบบจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เตรียมความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักนักศึกษา อุปกรณ์
โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
- เตรียมความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ในการเรียน เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา วารสาร การค้นหาข้อมูล  
และต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพในการใชง้าน ทันสมยั 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
ในส่วนท่ีสาขา
เสนอเข้า
พิจารณา 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
มาปรับปรุงการจัดสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ โดยการ 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- ด าเนินการแก้ไข หรือ ปรับปรงุ 
- ประเมินความพงึพอใจ 
- จัดท ารายงานผลการประเมิน 
- น าผลสรุปไปปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 

รายงานการ
ประชุม
สาขาวิชาฯ 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  3  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  3  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
 (ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.00/ 1  =  3.00  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สิ่งสนับสนุนมีเพียงพอต่อความต้องการต่อผู้ขอใช้ ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีการสรุปมติที่ประชุมสาขาวิชาฯ ในเรื่องที่ต้องประสานงานระหว่างกัน เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้เกิดการท างานที่สอดคล้องและต่อเนื่อง 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ควรมีการประเมินผลกระบวน 
การรับนักศึกษา และเตรียม
ความพร้อมของการจัดการเรียน
การสอน 

ควรปรับปรุงรายวิชาเพ่ือรองรับ
นักศึกษาท่ีมีความสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
ปริญญาตรี ให้เข้ามาต่อยอด ท าให้
เกิดกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุม
สาขาวิชา 

 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ไม่มี - - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................  

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
……………………………………………….................................................................................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ไม่มี - - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................  
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หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
มีเอกสารการสอน
วิชาการวางแผน
เพ่ือการออกแบบ 

ส าเร็จ ผศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ - 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2556 
- เพ่ิมจ านวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
- ปรับหน่วยกิจลงในรายวิชา เพื่อให้การศึกษามีความกระชับมากข้ึน 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- ส่งเสริมให้มีการท าผลงานทางวิชาการ  
- มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

- พานักศึกษาดูงานในบางรายวิชา เช่น รายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น น านักศึกษาไปศึกษาดูงานที่
ภาคเหนือ โดยมี ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ และ ผศ.ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ เป็นผู้ดูแล 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ       
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้) 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  ศรีโสภา       
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(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้) 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ       
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้) 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ    บุญธรรมช่วย       
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้) 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา    นาควัชระ       
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้) 

 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษาอยู่
ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
(ตาราง 1.1-5 และ 1.1-6 ในภาคผนวก ท้ายรายงานฉบับนี้)  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุย้  กานต์สมเกียรติ 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  20 ก.ค.58 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  ศรีโสภา 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  20 ก.ค.58 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  20 ก.ค.58 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ    บุญธรรมช่วย 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  20 ก.ค.58 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา    นาควัชระ 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  20 ก.ค.58 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ  (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  20 ก.ค.58 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง  (คณบดี) 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  20 ก.ค.58 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์กับ
หลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร. ลุย้  กานต์สมเกียรต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. 
ปร.ด. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วัฒนธรรมศาสตร ์

ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
ม.มหาสารคาม 

2525 
2533 
2555 

2 ดร.ปฐวี  ศรีโสภา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
คอ.บ. 
(D.F.A.) 

ศิลปอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Doctor of Fine and Applied Arts 

ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2537 
2548 
2554 

3 ดร.รัฐไท  พรเจรญิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. 
กศ.ม. 
ศิลปประยุกตด์ุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศึกษา 
การออกแบบผลติภณัฑ ์

ตรงกับหลักสูตร มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 
 

4 นายภาคภมูิ   บุญธรรมช่วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
Master of Arts 

Industrial Design 
Industrial Design Studios 

ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2539 
2544 

5 น.ส.อินทิรา  นาควัชระ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
วท.ม. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 

2541 
2546 

 
 

ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2557 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร.จริวัฒน์    วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
Master Degree 
 
Ph.D. 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Science in Building Design 
 
Art & Design 

ม.ศิลปากร 
Rhode Island School of 
Design 
U.of Tasmania, Australia 

2532 
2535 
 
2543 

2 นายชาคร      ผาสุวรรณ  ศ.บ. 
Master Degree 
วท.ม. 
 

จิตรกรรม 
Industrial Design 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 
ม.มหิดล 

2534 
2537 
2553 
 

3 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว  ศ.บ. 
Master of Fine Art 
and Design 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Furniture Design 

ม.ศิลปากร 
U. of Tasmania, Australia 

2547 
2550 

4 น.ส.ตรีชฏา       โชติรัตนาภนันท์  นศ.บ. 
Bachelor Degree 
 
Master of Research 
Degree 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
Art, Design and Environment 
 
Design 

จุฬาลงกรณ์ ม. 
U. of Art London Central 
Saint Martins 
Goldsmiths College , U. of 
London, UK. 

2546 
2550 
 
2551 

5 นายปิติ         คุปตะวาทิน  ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Industrial Design 

ม.ศิลปากร 
Savannah College of Art 
and Design, USA. 
 

2539 
2547 

6 นายปนท             ปลื้มชูศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

ศิลปไทย 
จิตรกรรม/ เขียนภาพ 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2544 
2548 

7 น.ส.ศรีนาฏ      ไพโรหกลุ  ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Textile Design and Innovation 

ม.ศิลปากร 
Nottingham Trent U., UK. 

2552 
2554 

8 ดร.ชลฤทธิ์   เหลืองจินดา  ศป.บ. 
Master of Art 
 
Doctor  of  

นิเทศศิลป ์
Integrated Design 
 
Design Science 

ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
Anhalt U. of Applied 
Sciences, Germany 
Kyoto Inst. of Technology, 

2546 
2549 
 
2554 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

Philosophy Japan 
9 ดร.ชิตชัย     ควรเดชะคุปต ์  สถ.บ. 

Master Degree 
 
Doctor  of  
Philosophy 

Industrial Design 
Engineering 
 
Design Science 

ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
Kyoto Inst. of Technology 
Kyoto Inst. of Technology, 
Japan 

2548 
2552 
 
2557 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

 - ไม่มี -      
       

 
ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว  ศ.บ. 
Master of Fine 
Art and Design 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Furniture 
Design 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัยในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จากผลติภณัฑ์ภมูิ
ปัญญาไทย (2556) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. รวมบทความวาด
เส้นมณัฑนศลิป์ 

  1. นส.ปาจรีย์ เตียว
สุวรรณ 

5215532
0 

 กรณีการค้นคว้า
อิสระของ
นักศึกษา ไม่
ระบุคณุสมบัติ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. พึ่งพิง (2553) 
2. R&R (2554) 
3. สตูลไทย (2555) 
4. โรลลี่ พัฟฟ่ี 
(2556) 
5. Let it bend 
(2557) 

2 ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

วท.บ. 
 
 
กศ.ม. 
 
ศิลปประยุกตด์ุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุต 
สาหกรรม 
อุตสาหกรรม
ศึกษา 
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัย
อนุรักษ์งานศิลป์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยเชิงสร้างสรรค์ : 
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ต้นแบบงาน
ออกแบบสู่ระดับ
สากลของนัก
ออกแบบไทย 
(โครงการย่อย 2 : 
2553) 
2. การพัฒนาเครื่อง
ขึ้นรูปพลาสติกแผ่น
ระบบสญุญากาศ
เพื่อใช้สาธิตและการ
สร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ (2554) 

  1. นายธนกร นิรันดร์นตุ 5515530
9 

โครงการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์จาก
เศษไมเ้หลือใช้
ในอุตสาหกรรม
แปรรูป เพ่ือ
ส่งเสริมงาน
ตกแต่งทาง
สถาปัตยกรรม : 
กรณีศึกษา
บริษัท สยามวูด้
เท็ค จ ากัด 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ผลงานวิจัยดี
เยี่ยมแบบโปสเตอร,์ 
การออกแบบพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่กับการสร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑส์ู่
ชุมชน (2553) 
2. โปสเตอร์จาก
โครงการออกแบบ
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่กับ
การสร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์สู่ชุมชน 
(25 ผลงาน), การจัด
วางระบบภายในสู่
โครงสร้างภายนอก
ผลิตภณัฑ์ (2554) 
3. เครื่องกรอง
อากาศฆ่าเช้ือโรค
ด้วยหลอดล าแสง 
UVC (2555) 
4. การออกแบบ
พัฒนาเครื่องขึ้นรูป
พลาสติกแผ่นระบบ
สุญญากาศ เพื่อใช้
สาธิตและการสรา้ง
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ต้นแบบผลิตภณัฑ,์ 
ทฤษฎีการเขียน
ทัศนียภาพเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
อย่างยั่งยืน (2556) 
5. การออกแบบตรา
สัญลักษณ์เรื่อง "อา
เซียน...แตกต่าง
อย่างกลมกลืน" 
(2557) 

3 ผศ.ดร.จิรวัฒน์   
วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ. 
 
Master Degree 
 
 
Ph.D. 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Science in 
Building 
Design 
Art & Design 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การพัฒนาเครื่อง
ขึ้นรูปพลาสติกแผ่น
ระบบสญุญากาศ
เพื่อใช้สาธิตและการ
สร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ (2554) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัย
อนุรักษ์งานศิลป์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยเชิงสร้างสรรค์ : 
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ต้นแบบงาน
ออกแบบสู่ระดับ
สากลของนัก
ออกแบบไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. นส.ชิดชนก สุวรรณ
หิรัญพร 
 
 
 
 
 
 
 
2. น.ส.เจนณัช สดไสย์ 

5315530
4 
 
 
 
 
 
 
 
5415530
8 

โครงการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของ
ตกแต่งบ้านจาก
ลวดลายและ
สีสันยุค 60’s 
(ค.ศ. 1960-
1969) 
 
ผลิตภณัฑ์
ตกแต่งบ้านจาก
วิธีและแนวคิด
งานหัตถกรรม
มาลัยไมไ้ผ่ 
ต าบลกุดหว้า 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(โครงการย่อย 1 : 
2553) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบ
พัฒนาเครื่องขึ้นรูป
พลาสติกแผ่นระบบ
สุญญากาศ เพื่อใช้
สาธิตและการสรา้ง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ 
(2556) 
1. ออกแบบชุด
บรรจภุัณฑ์อาหาร
เพื่อใช้ในกิจกรรม
และราชการของ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร (2557) 

4 อ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลือง
จินดา 

 ศป.บ. 
Master of Art 
 
Doctor  of  
Philosophy 

นิเทศศิลป ์
Integrated 
Design 
Design 
Science 

หัวหน้าโครงการ : 
1. ที่ปรึกษา
ด าเนินการให้
ค าปรึกษาเชิงลึก 
(Coaching) ในการ
พัฒนาสินค้าแก่
ผู้ประกอบการ 
SMEs ภายใต้
โครงการสร้าง 
SMEs ไทยสู่เวที
การค้าสากล 

  1. น.ส.ณัฐกานต์ จันทร์
เจริญกจิ 

5515530
6 

โครงการ
ออกแบบชุด
ปลูกต้นไม้เพื่อ
การบ าบัด 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(ภาคเหนือ) เพื่อ
รองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN 
Economic 
Community : 
AEC) 2555 
2. ท่ีปรึกษา
ด าเนินการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์
ผลิตภณัฑ์น้ าตาล
ล าไย ภายใต้
โครงการ "โรงงาน
ต้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมน้ าตาล
ล าไย" 2555 
3. การบริการ
ออกแบบนวัตกรรม
ภาคเอกชน DESIGN 
For Your BIZ 
(2556) 
4. โครงการ
สร้างสรรค์ในการท า
การพัฒนา
เครื่องส าอางล้านนา
ไทยสูส่ากลด้วย
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

เทคนิคการออกแบบ 
(2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัยเพื่อ
ออกแบบฉลาก
สินค้า ตราสินค้า
และบรรจุภณัฑ์ของ
ชุมชนเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวไร่เกษตร
อินทรีย์ (2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. วิจัยสร้างสรรค์
บรรจภุัณฑ์น้ าตาล
ล าไยสกัด (2556) 
2. บรรจุภณัฑ์
อาหารภาคเหนือ 
(2557) 

5 นายปิติ  คุปตะวาทิน  ศ.บ. 
 
Master of Arts 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Industrial 
Design 

ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ปรองดอง (2554) 
2. เฟรมจักรยานท า
จากก้านไม้กอล์ฟ 
(2555) 
3. การสร้างเฟรม
จักรยานส าหรับ
แข่งขันด้วยเหล็กโคร
โมลี่ (2556) 
4. โครงการ

  1. นายนครินทร์  กมโลบล 5515531
1 

เครื่องเล่น
แผ่นเสยีง
ประหยดั
พลังงาน 

กรณีการค้นคว้า
อิสระของ
นักศึกษา ไม่
ระบุคณุสมบัติ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ออกแบบพิพิธภัณฑ์ 
และอาคารปฏิบตัิ
ธรรม วัดมกุฏคีรีวัน 
จ.นครราชสีมา 
(2557) 

 
ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว  ศ.บ. 
Master of Fine 
Art and Design 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Furniture 
Design 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัยในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จากผลติภณัฑ์ภมูิ
ปัญญาไทย (2556) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. รวมบทความวาด
เส้นมณัฑนศลิป์ 
(2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. พึ่งพิง (2553) 
2. R&R (2554) 
3. สตูลไทย (2555) 
4. โรลลี่ พัฟฟ่ี 

  1. นส.ชิดชนก สุวรรณ
หิรัญพร 

5315530
4 

โครงการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของ
ตกแต่งบ้านจาก
ลวดลายและ
สีสันยุค 60’s 
(ค.ศ. 1960-
1969) 

เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ไดร้ับ
การอนุมัติจาก
สภามหา 
วิทยาลัยแล้ว 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(2556) 
5. Let it bend 
(2557) 

 
ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 

ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ลุ้ย   
กานต์สมเกียรต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

อ.บ. 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
วัฒนธรรมศาสตร ์

 √  1. นางสาววริศา  รัศมีทัต 

โครงการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เพื่อ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เด็กพิการทาง
สมอง 

 

    

 

  √ 3. นางสาวศิรประภา ธนากิจ โครงการ
ออกแบบชุด
ผลิตภณัฑ์ปลูก
ไม้ดอกไม้
ประดับเมือง
หนาวขนาดย่อม
ภายในที่พัก 

 

    

 

 √  4. นางสาวเพชราพร  ศรีนอก การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์
ตกแต่งภายในท่ี
พักอาศัย 
กรณีศึกษา สิม
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ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

อีสาน 
2 ผศ.ดร.ปฐวี  

 ศรีโสภา 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
คอ.บ. 
(D.F.A.) 

ศิลปอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม 

Doctor of Fine 
and Applied Arts 

 √  1. นายพงศ์สิริ  ยะหล่อม 
 

การศึกษาและ
พัฒนาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์จาก
ก้านธูปท่ีใช้แล้ว 

 

    

 

 √  2. นายพรหมศร  
 เชาว์ประมวลกลุ 

กรณีศึกษา 
ศูนย์ความเป็น
เลิศเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

    

 

 √  3. นางสาวธัญญรตัน์  
ด ารงรัตน ์

การออกแบบ
และพัฒนาชุด
อุปกรณ์การเลีย้ง
ชูการ์ไกลเดอร์
ส าหรับเดินทาง 

 

    

 

   4. นางสาวสุภสัรา  พารักษา การถ่ายทอด
แนวคิดทางภูมิ
ปัญญาการพับ
งานใบตองสู่การ
ออกแบบโคมไฟ
เพื่อการประดับ
ตกแต่ง 

 

3 ผศ.ดร.รัฐไท  พร
เจริญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. 
กศ.ม. 
ศิลปประยุกตด์ุษฎี

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกร
รม 

 √  1. นางสาวพิราอร อ านวยพร
สกุล 

ศึกษาการใช้
ประโยชน์จาก
เศษผ้าหลือท้ิงใน
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ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

บัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา 
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม เพื่อ
สร้างแนวทางก
สนออกแบบใหม่
สู่ผู้บริโภค 

    

 

 √  2. นางสาวสิรินทรญ์า นิ่มนวล โครงการ
ออกแบบโคมไฟ
ส าหรับธรุกิจ
ขนาดเล็กเพื่อ
การขนส่ง 

 

    

 

 √  3. นางสาวทีราทรน์ ธีรกุลชัย
กิจ 

การศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ส าหรับพักผ่อน
กลางแจ้ง จาก
ผ้าย้อมคราม 

 

    

 

 √  4. นายเจษฎา  ไชยเมือง โครงการ
ออกแบบเครื่อง
เรือนในสวนเพ่ือ
การพักผ่อนจาก
หัตถกรรม 
หินทราย 

 

    

 

 √ 
 
 
 
 

 5. นายศุภกร  กันตาโพธิ ์
 
 
 
 

โครงการ
ออกแบบชุด
อุปกรณ์กรดี
ยางพารา
กึ่งอัตโนมัติ เพื่อ
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ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
6.นายธนัท   ศรีเพ็ชร์พันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
7. นางสาวมิ้งขวัญ  
 วงษ์ชาญศรี 
 
 
 
 
 
 
8. นายวสันต์  ฉลาดกิจศิริกลุ 
 
 
 
 
 

ทดแทนแรงงาน
ที่มีความช านาญ 
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อ่าง
อาบน้ าเคลื่อนที่
เพื่อความผ่อน
คลายโดยมี
ภาพลักษณ์งาน
จักสานไทย 
การศึกษาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จาก
เส้นใยต้นธูปฤาษี 
เพื่อการ
ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์
ส าหรับใช้ในที่
พักอาศัย 
โครงการวิจัย
และพัฒนา
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง
ส าหรับ
สวนสาธารณะใน
เขตกรุงเทพมหา 
นคร 

 
 
 
 
 

4 อาจารย์ปิติ  คุป
ตะวาทิน 

 ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

  √ 1. นายนครินทร์  กมโลบล เครื่องเล่นเสียง
ประหยดั
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ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Industrial Design พลังงาน 
5 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ 

วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
 ศ.บ. 

Master Degree 
Ph.D. 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Science in 
Building Design 
Art & Design 

  √ 1. นางสาววิชชุลดา  สุขแป โครงการ
ออกแบบเครื่อง
เรือนจากไม้ตาล
ในจังหวัด
เพชรบุร ี

 

    

 

 √ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 

 2. นางสาวเจนณัช  สดไสย ์
 
 
 
 
3. นางสาวมณีศา   จันทรม์ณ ี
 
 
 
 
 
4. นางสาวเลนุการ์  สุขศรีนวล 
 
 
 
 
 
5. นางสาวอาทิติยา  มาวิบูลย์
วงษ ์

ผลิตภณัฑ์
ตกแต่งบ้านจาก
วิธีและแนวคิด
งานหัตถกรรม
มาลัยไมไ้ผ ่
การออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ์ช่วย
ส าหรับการเก็บ
น้ านมในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 
การศึกษาพัฒนา
วัสดุจาก
เกล็ดปลา เพื่อ
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้
ตกแต่งบ้าน 
โครงการ
ออกแบบพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จากผ้า
ไหมหางกระรอก 
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ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

6 อาจารย์ ดร.ชล
ฤทธิ์  เหลือง
จินดา 

 ศป.บ. 
Master of Art 
Doctor  of  
Philosophy 

นิเทศศิลป ์
Integrated Design 
Design Science 

 √  1. นางสาวสุนิสา  อินทรสุข โครงการ
ออกแบบเครื่อง
เรือนจากแนวคิด
หนังตะลุง 

 

    

 

  √ 2. นายพชร  นิลมณ ี โครงการ
ออกแบบที่เก็บ
ของ
เอนกประสงค์ 
ส าหรับวิถีชีวิต
คนเมือง 

 

    

 

 √ 
 
 
 
 

 
√ 

 3. นางสาวเพชรลดา  ปาจรีย ์
 
 
 
 
 
4. นางสาวลออนวล  บุญมาด ี

โครงการ
ออกแบบห้องน้ า
ส าเรจ็รูปเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการหกลม้
ของผู้สูงอายุไทย 
โครงการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จากแรง
บันดาลใจขนม
ไทย 

 

7 ผศ.ปนท  ปลื้มชู
ศักดิ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ศิลปไทย 
จิตรกรรม/ เขียน
ภาพ 

  √ 1. นายอรรถพล  ส่าหร่ายทอง โครงการ
ออกแบบพื้นที่
ท างานส่วนตัว
บริเวณพื้นท่ี
แนวดิ่งภายในท่ี
อยู่อาศัย 
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ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

8 ผศ.ภาคภูมิ  บุญ
ธรรมช่วย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
Master of Arts 

Industrial Design 
Industrial Design 
Studios 

  √ 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งฟ้า โครงการ
ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์
ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนกับ
แมว 

 

    

 

 √  2. นายดุรงค์  ดนตรสีวัสดิ ์ โครงการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์
ระบายความร้อน
ด้วยละอองน้ า
ส าหรับกสนออก
ก าลังกายด้วย
จักรยานเสือ
หมอบ 

 

9 อาจารย์ศรีนาฏ  
ไพโรหกลุ 

 ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Textile Design 
and Innovation 

  √ 1. นางสาวณิศรา   
ไทยสมบรณู ์

โครงการศึกษา
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์
หัตถกรรม
ท้องถิ่น 
กรณีศึกษา กลุม่
วัสดุจากต้น
กล้วย 

 

    
 

  √ 2. นางสาวธิดารัตน์  
 จิรมรตุพงศ์ 

โครงการ
ออกแบบชุด
อุปกรณ์ส าหรับ
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ล าดั
บ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

สุนัขพันธ์เล็ก
แบบพกพา 

10 อาจารย์
อินทรธนู  ฟ้าร่ม
ขาว 

 ศ.บ. 
Master of Fine 
Art and Design 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Furniture Design 

  √ 1. นางสาวปาจรีย์  
 เตียวสุวรรณ 

1.การศึกษาและ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของ
ตกแต่งดูดกลิ่น
และความช้ืน
ส าหรับใช้ภายใน
คอนโดมิเนยีม 
โดยใช้คุณสมบตัิ
ของถ่านไม้ 

 

 
ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
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ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท า
วิจัย (ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว หัวหน้าโครงการ : 

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ร่วมสมยัในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑภ์ูมิ
ปัญญาไทย (2556) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. รวมบทความวาดเส้นมณัฑนศลิป์ (2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. พึ่งพิง (2553) 
2. R&R (2554) 
3. สตูลไทย (2555) 
4. โรลลี่ พัฟฟ่ี (2556) 
5. Let it bend (2557) 

    

2 ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัยอนุรักษ์งานศลิป์และสบืสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรา้งสรรค์ : การถ่ายทอดองค์
ความรู้ต้นแบบงานออกแบบสู่ระดบัสากลของนักออกแบบไทย (โครงการย่อย 2 : 2553) 
2. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสตกิแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ (2554) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ผลงานวิจัยดเียี่ยมแบบโปสเตอร์, การออกแบบพัฒนารูปแบบผลติภัณฑ์ใหม่กับการสรา้ง
ต้นแบบผลิตภณัฑส์ู่ชุมชน (2553) 
2. โปสเตอร์จากโครงการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่กับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
สู่ชุมชน (25 ผลงาน), การจัดวางระบบภายในสู่โครงสร้างภายนอกผลิตภณัฑ์ (2554) 
3. เครื่องกรองอากาศฆ่าเช้ือโรคดว้ยหลอดล าแสง UVC (2555) 
4. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรปูพลาสติกแผ่นระบบสญุญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑ,์ ทฤษฎีการเขียนทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลติภัณฑ์อย่างยั่งยืน (2556) 
5. การออกแบบตราสญัลักษณ์เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลนื" (2557) 

    

3 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ หัวหน้าโครงการ : 
1. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสตกิแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ (2554) 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท า
วิจัย (ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัยอนุรักษ์งานศลิป์และสบืสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรา้งสรรค์ : การถ่ายทอดองค์
ความรู้ต้นแบบงานออกแบบสู่ระดบัสากลของนักออกแบบไทย (โครงการย่อย 1 : 2553) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรปูพลาสติกแผ่นระบบสญุญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ (2556) 
1. ออกแบบชุดบรรจุภณัฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2557) 

4 อ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา หัวหน้าโครงการ : 
1. ท่ีปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ในการพัฒนาสินค้าแก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ภายใต้โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคเหนอื) เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 2555 
2. ท่ีปรึกษาด าเนินการออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์น้ าตาลล าไย ภายใต้โครงการ "โรงงาน
ต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ าตาลล าไย" 2555 
3. การบริการออกแบบนวัตกรรมภาคเอกชน DESIGN For Your BIZ (2556) 
4. โครงการสร้างสรรค์ในการท าการพัฒนาเครื่องส าอางล้านนาไทยสู่สากลด้วยเทคนิคการ
ออกแบบ (2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัยเพื่อออกแบบฉลากสินค้า ตราสินค้าและบรรจภุัณฑข์องชุมชนเกษตรกรผูผ้ลติ
ข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ (2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. วิจัยสร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์น้ าตาลล าไยสกัด (2556) 
2. บรรจุภณัฑ์อาหารภาคเหนือ (2557) 

    

5 นายปิติ  คุปตะวาทิน ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ปรองดอง (2554) 
2. เฟรมจักรยานท าจากก้านไม้กอล์ฟ (2555) 
3. การสร้างเฟรมจักรยานส าหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่ (2556) 
4. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ และอาคารปฏิบตัิธรรม วัดมกุฏคีรีวนั จ.นครราชสมีา (2557) 
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ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดผลการ

ด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

  
  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  
  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  
  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  
  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา     
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

  
  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน     
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
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งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 โครงการวิจัยสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑข์องที่ระลึกจากชุมชน อ.

กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
อ.พัฒนา  เจริญสุข 
ผศ.ดร.ปฐวี  ศรีโสภา 
นส.มุกดา  จติพรมมา 
และนักวิจัยจากภายนอก 

นิทรรศการวิจยัสร้างสรรค์ "กกทอ" ชุมชนกระนวน 
ขอนแก่น ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ (7-14 พ.ค.57), สัมมนาสรุปและนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์พิเศษเพื่อองค์กรและผู้สนใจ ณ 
พิพิธภัณฑ์หอศลิป์ ห้องท้องพระโรง ต าหนักกลาง (7 
ต.ค.57) 

 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

     
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     

 



 
 

62 

ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
1 โครงการ “การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ” ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา 

ในนามของ ภ.ออกแบบผลิตภัณฑ ์
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ (31 
ม.ค.-15 มี.ค.57) 

 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

/ตารางประกอบ 
     
   

 
  

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 ออกแบบชุดบรรจุภณัฑ์อาหารเพือ่ใช้ในกิจกรรมและราชการ

ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
ผศ.อินทิรา นาควัชระ 
ผศ.สุพิชญา เข็มทอง 
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ (ผูส้อน) 

สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป ์2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ 
(15-27 ก.ย.57) 

 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ระดับ 4.20 

850 
ระดับ 4.86 4.86 

175 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

ร้อยละ 24 
0 

ร้อยละ 0 0 
27 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดร้ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  4.86/2 = 2.43 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 2 ข้อ  1  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 ข้อ  1  

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3 ข้อ  2  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  4/3 = 1.33 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3 ข้อ  1  

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   4.67  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 36 

3 
ร้อยละ 60 5 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 48 
5 

ร้อยละ 100 5 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ร้อยละ 24 

1.60 
ร้อยละ 32 4 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 ข้อ  2  
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  7.67/3 = 2.56 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 ข้อ  1  
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ข้อ  1  

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 4 ข้อ  1  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

9 ข้อ  9 4.50 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  7.50/4 1.88 น้อย 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ข้อ  0  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  0/1 = 0.00 น้อย 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ   1.85 น้อย 

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 2.43 2.43 ปานกลาง 
3 3 1.33 - - 1.33 น้อย 
4 3 2.56 - - 2.56 ปานกลาง 
5 4 1.00 2.17 - 1.88 น้อย 
6 1 - 0.00 - 0.00 น้อย 

รวม 13 1.81 1.63 2.43 1.85 น้อย 
ผลการ
ประเมิน 

  น้อย น้อย ปานกลาง   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
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ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 
 

 
  

 
 

   

 
    

 
 
 
 
 


