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คานา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ พัฒนาระบบบริหารจั ดการและระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพศิลปะการออกแบบขั้นสูง มีทักษะปัญญา และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สามารถแข่งขันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลได้ทา
การวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ที่
จะนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศ เสริมสร้างโอกาสการ
แข่งขันในตลาดโลก เพิ่มความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ดังนั้นภาพรวมของการรายงานผลในเล่มนี้ จะมีความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
บุคลากรผู้สอน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วม รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ โดยมีระบบคัดเลือกนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ และการตรวจสอบผลจากการศึกษาที่ได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชานี้
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สารบัญ
การรับรองโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวดที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่ เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
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หน้า
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53
1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
54
1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
55
1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย
58
1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ
59
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62
1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
66
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71
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74
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บทสรุปผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558 ในเบื้องต้น
รายงาน ณ วันที่ 23 ก.ค.59 เป็นดังนี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 3

3.00
3.00

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3.00

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
5.00

3.00

ร้อยละ 60

5.00

ร้อยละ 80

5.00

ร้อยละ 808

5.00

ระดับ 3
3.67

3.00
ดี

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-

-

-

9/3 =

ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
15/3 =
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3
ร้อยละ 36
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
4
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 48
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
40.4
ร้อยละ 24
หลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
11/3 =
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน

-

ยังไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว

-
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ระดับ 3
8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
ระดับ 3
10
10 ข้อ
10
14/4 =
3.50

ระดับ 3
3/1 =

ระดับ 3
3.00
3.36

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
3.00
5.00
ดี
3.00
ปานกลาง
ปานกลาง
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 31 ก.ค.59
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25410081100544
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2
1. รศ. ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
2. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
3. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
4. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
5. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

ปัจจุบัน
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. รศ. ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
4. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร *
5. อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ *

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย)

อยู่ในขั้นตอนดาเนิน
การ

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
20. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
21. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
22. อาจารย์วรภรรท สิทธิรตั น์
4. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
23. ผศ.ประภากร สุคนธมณี
5. อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
24. อาจารย์อิทธิพล วิมลศิลป์
6. อาจารย์พรพรม ชาววัง
25. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
7. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
26. ผศ.ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต
8. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
27. อาจารย์อุณรุท กสิกรกรรม
9. รศ.สน สีมาตรัง
28. ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
10. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช
29. ผศ.พิทักษ์ สง่า
11. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี
30. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
12. ผศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
31. อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
13. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม
32. อาจารย์สุพิชญา เข็มทอง
14. อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
33. อาจารย์พัฒนา เจริญสุข
15. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง
34. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
16. อาจารย์ไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล
35. อาจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
17. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
36. อาจารย์ Kim W. Atkinson
18. อาจารย์ชานนท์ ไกรรส
37. อาจารย์สหเทพ เทพบุรี
19. อาจารย์สัญญา สุขพูล
38. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. อาจารย์กรกต อารมณ์ดี
7. อาจารย์วิบูลย์ ติรมงคล
2. อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา
8. อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
3. อาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี
9. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
4. อาจารย์ Caroline Favier
10. ผศ.สาธร ชลชาติภิญโญ
5. ศ.วิโชค มุกดามณี
11. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
6. ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
12. Mr.Lee Sung Woong
สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5 คน ตารางที่ 1.1-1
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตารางที่ 1.1-2
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละท่าน
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียง 1
หลักสูตร
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน
ประจาในหลักสูตรตลอดปีการศึกษา
2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ตารางที่ 1.1-2
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดย
ทั้งหมดมีคุณวุฒิที่ตรงสาขาวิชาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- รองศาสตราจารย์ 3 คน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
- อาจารย์ 1 คน
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก 3 คน
- ปริญญาโท 2 คน
ผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน คือ
1. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
2. อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- รองศาสตราจารย์ 1 คน
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก 1 คน
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์

4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5

คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ และ
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย
3. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์

1. เป็นอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ และ
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย
3. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์
คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/59
- บันทึกคณะ
มัณฑนศิลป์ ที่ ศธ
0520.105/2789
ลว. 1 มิ.ย. 59
เรื่อง การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการ
ออกแบบ ฉบับปี
พ.ศ.2556
ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4
- ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วย
เกณฑ์การพิจารณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะ
วิชาทางสายศิลปะ
และการออกแบบ
เพื่อทาหน้าที่สอน
หรือเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/
ร่วม หรือเป็น
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2556
ตารางที่ 1.1-5
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ตารางที่ 1.1-6
ร่วม (ถ้ามี)
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ และ
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย
3. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์
คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 1.1-7
ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ แต่งตั้งจาก
อาจารย์ประจา
2. อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก/ร่วม และ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือคุณวุฒิปริญญาเอก
4. กรรมการทุกคนดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการ
ออกแบบ และมีประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ/งานวิจยั หรือ
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ผลการดาเนินงาน

สาขาที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
5. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์
คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับ คณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
ผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาใน
การศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ ได้วิธีเผยแพร่วิทยานิพนธ์
ดังนี้
1. เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
ICAD 2016 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
2. เขียนบทความตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
Science and Technology
Silpakorn University
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 1. อาจารย์ ใ นหลั กสู ต รเป็ น อาจารย์ ที่
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ไม่เกิน
5 คน และอาจารย์ บ างท่ า น เป็ น
อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้
นักศึกษาเกิน 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
2. อาจารย์ที่ เป็น อาจารย์ ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเกิน 5 คน แต่
ไม่เกิน 10 คน ให้สอดคล้องกับแผนการ
รั บ นั ก ศึ ก ษา และจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดัง นั้ น หลั กสู ต รฯ จึ ง ได้ มี การเสนอ
ขออนุมัติ ผ่านที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ให้อาจารย์กลุ่มนี้สามารถ
รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-8
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
2/59

ตารางที่ 1.1-5
(บันทึกเสนอ
พิจารณาเห็นชอบ
อาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์เกิน 5
คน)
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

5 แต่ไม่เกิน 10 คน ได้แก่
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
4. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
5. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล
6. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน ตารางที่ 1.1-9
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
มีผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัยอย่าง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ หลักสูตรเปิดใช้ใน ปี พ.ศ. 2557 และ ตารางที่ 1.1-10
กาหนด
ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา ที่กาหนด

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านศิลปะการออกแบบ จึงมีคณาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญในหลายสาขา
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และตาแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับ
มาตรฐาน
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
2558
2557 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ)
2556

หมายเหตุ

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ตกค้าง
24
41
47
3
5
14

1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง
2) จานวนในช่องสีเทา หมายถึง จานวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : นักศึกษาบางคนไม่สามารถบริหารเวลาในการทางานประจาที่
สอดคล้องกับตารางเรียน และบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2556
2557
2558
(รับใหม่ 24 คน)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่

57

56

ค่าเฉลี่ย

47
-

-

-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : เกณฑ์และระยะเวลาการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน ไม่สอดคล ้องกับ
ช่วงเวลาการขออนุมัตส
ิ าเร็จการศึกษา

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
- ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัว
บ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)
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- เนื่องจากยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 จึงไม่สามารถรายงานผลดาเนินการในตัวบ่งชี้
นี้ได้ (ตัวหารเป็น 0) โดยมีนักศึกษาที่เผยแพร่ผลงานในปีปฏิทิน 2558 ได้แก่
ลาดับ
1
2

ชื่อ – นามสกุล
นายสมัชชา อภิสิทธิส์ ุขสันติ
57156335
น.ส.เพ็ญพร เรืองโรจน์
57156321

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการ
ชื่อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
ตีพิมพ์ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่
ตีพิมพ์และเลขหน้า)
การออกแบบสื่อประกอบนิทรรศการเพื่อผู้พิการทาง วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
สายตาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
ภัฎภูเก็ต (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
การสร้างสรรค์ศลิ ปะสื่อประสมตกแต่งภายในสถาน วารสารวิชาการ Veridian Eสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง Journal, Silpakorn University
โอบอุ่น
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
4.20
2.2
24.00
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
ยังไม่รายงานในปีการศึกษา 2558

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างสาขาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการ
ออกแบบที่มีคุณภาพโดดเด่น ตรงตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของหลักสูตร
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. ผลงานของนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศญี่ปุ่น
4. นักศึกษามีโอกาสในการต่อยอดผลงานไปสู่การสร้างธุรกิจของตนเอง เพื่อตอบสนองนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โอกาสในการพัฒนา
1. จัดระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน TCI

15

หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- การรับนักศึกษา
- บันทึกคณะ
1.ระบบและกลไก
มัณฑนศิลป์ ที่
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษา
ศธ
เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 จานวน 40 คน โดยมี 0520.105/45
ระบบและกลไก ดังนี้
57 ลว. 5 พ.ย.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
57 เรื่อง รับ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จาก
สมัครนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าศึกษาต่อใน
2. กาหนดคุณสมบัติ โดยพิจารณาจาก
ระดับ
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
บัณฑิตศึกษา
1) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ
ประจาภาคต้น
หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ปีการศึกษา
2) เป็นผู้มีความประพฤติดี
2558 และที่
3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็น
ศธ
นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
0520.105/26
2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา
80 ลว.3 ก.ค.
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ 58 เรื่อง รับ
เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ หรือ
สมัครนักศึกษา
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น
เข้าศึกษาต่อใน
และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ระดับ
2.1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่
บัณฑิตศึกษา
จาเป็นต้องมีประสบการณ์การทางาน) หรือ
ประจาภาคต้น
2.2) ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อย
ปีการศึกษา
กว่า 2.80 และมีประสบการณ์วชิ าชีพด้านศิลปะและการ
2558 (รอบ 3)
ออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ
- (ชื่อหลักฐาน
2.3) กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ประกาศ
ให้อยุในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ
บัณฑิต
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
วิทยาลัย
1) แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิต โดยให้ผู้สมัครจัดทาในลักษณะบูรณาการ
ศิลปากร เรื่อง
ความรู้อย่างน้อย 2 กลุ่มสาขาวิชา ภายใต้ 4 กลุ่มวิชา คือ ผลการสอบ
การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ ประยุกต
คัดเลือกเข้า
ศิลปศึกษา และเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ
ศึกษาใน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา บัณฑิต
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐาน
วิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และขัน้ ตอนของ
การศึกษา
2) สอบสัมภาษณ์ นาเสนอผลงาน ด้วย Portpolio
และ Power Point ผลงาน ไม่เกิน 10 สไลด์ โดยส่งไฟล์
ผลงาน Power Point
3) ผลสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT (Silpakorn
English Proficiency Test) หรือหลักฐานการสมัครสอบ
SEPT หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. บัณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่มี
สิทธิ์เข้าสอบ
6. ดาเนินการนาเสนอผลงานพร้อมกับ Portfolio และสอบ
สัมภาษณ์
7. คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและรวมคะแนน ใช้
เกณฑ์ที่ระบุในรายงานการประชุม ดังนี้
- ความคิดสร้างสรรค์ ค่าน้าหนัก 50
- แฟ้มผลงาน
ค่าน้าหนัก 30
- ทัศนคติ/ความพร้อม ค่าน้าหนัก 20
คะแนนการโหวต จากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์
จานวน 11 ท่าน
ต่ากว่า 5 คน หมายถึง
ไม่ผ่าน
5 – 6 คน หมายถึง
ทดลองเรียน
7 คนขึน้ ไป หมายถึง
ผ่าน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
2.ผลการดาเนินงาน
มีการนาผลการดาเนินงานคัดเลือกฯ ในปีการศึกษา
2557 มาประเมินผลสัมฤทธิ์ และนามาปรับกระบวนการ ใน
การรับสมัครฯ ในปีการศึกษา 2558
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการรับสมัครผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 โดยมีการดาเนินการรับสมัครผ่าน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักศึกษา 2 รอบ
ดังนี้
รอบที่ 1 – 2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจานวน 35 คน ผ่าน
การพิจารณาคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ 35 คน ผ่านการ
คัดเลือกจานวน 30 คน โดย
รอบที่ 3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจานวน 4 คน ผ่านการ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษา
ต้น ปี
การศึกษา
2558 รอบ 2
และรอบ 3)
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

พิจารณาคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ 4 คน ผ่านการ
คัดเลือกจานวน 4 คน
สรุปผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 34 คน โดยในจานวนนี้
เป็นการทดลองเรียน 10 คน แต่มารายงานตัวขึน้ ทะเบียน
นักศึกษาจานวน 24 คน
3.การประเมินผลการดาเนินงาน
มีการพิจารณาสถิติผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันต่า งๆ
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/59 และเอกสารแนบท้าย
สถิติรายละเอียดรายชื่อ ข้อมูลคุณวุฒิ สถานศึกษา และผล
การสอบ) ซึ่งมีทั้งผู้จบตรงสาขา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
4. การนาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง
จากการพิ จ ารณาสถิ ติ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและผลการ
ประเมิ น ฯ เพื่ อ น าไปเป็ น ข้ อ พิ จ ารณาประกอบการรั บ
นักศึกษาให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. ระบบและกลไก
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ช่วงเริ่มเข้า
ศึกษา)
- โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการ
ทาวิทยานิพนธ์ระหว่างนักศึกษา รุ่นที่ 1-2 หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (ช่วงศึกษาไปได้
ระยะเวลาหนึง่ แล้ว)
2. ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศ
ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ชี้ แ จงเนื้ อ หารายวิ ช า กฎ
ระเบี ย บในการศึกษา สิ่ งอานวยความสะดวกที่คณะและ
หลั กสู ต รจั ด ให้ แนะน าโครงสร้ า งหลั กสู ต ร ลั ก ษณะของ
รายวิชา แผนการเรียน วิธีการลงทะเบีย น การเลือกวิช า
ลงทะเบียนให้เหมาะสมกับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ใหม่ได้ทาความรู้จักคณาจารย์ และรุ่นพี่เพื่อจะได้แนะนา
แนวทางในการศึกษาและวิธีปฏิบัติตนตลอดการศึกษา อีก
ทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านวิชาการและอื่นๆ (รายงานการประชุมฯ ครั้ง
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ที่ 4/59 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน
และการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษา รุ่ น ที่ 1-2
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ)
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรทีบ่ ูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชาทาให้พื้นฐานทักษะของนักศึกษาไม่เท่ากัน
หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมหลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือ
กันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทาง
การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รายงานผลโครงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการทาวิทยานิพนธ์
ระหว่างนักศึกษา รุ่นที่ 1-2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ) เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะนาผล
การดาเนินการไปใช้ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
(ตัวบ่งชี้ 3.2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการควบคุมการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
กลไกการควบคุ ม ระบบการดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ฯ
1. ระบบและกลไก
หลักสูตรฯ มีการกาหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดย
1. นักศึกษาเสนอประเด็นในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจกับ
อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร และน าไปพั ฒ นา เขี ย นเป็ น หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

2. มี ก าร แต่ ง ตั้ ง คณ ะก ร รม กา รพิ จ าร ณา หั ว ข้ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ค าสั่ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เรื่ อ งเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการพิ จ ารณาหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ดั ง ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558)
3. กาหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมกับแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม
4. กาหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
2 ครั้ง โดยมี อาจารย์ ป ระจ าหลักสู ต รเป็น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
5. กาหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผลการดาเนินงาน
1. หลั ก สู ต รฯ มี ก ารควบคุ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเสนอหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ ตามระยะเวลาที่กาหนด และนักศึกษาได้ เข้า
พบปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้ องกับ
หัวข้อฯ ก่อนการเสนอหัวข้อฯ ต่อกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
2. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วย
อาจารย์ประจาหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาหัวข้อฯ
3. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก/ร่วม จาก
อาจารย์ ประจาหลักสูต ร และให้นักศึกษาร่วมเสนอชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเกณฑ์การสอบวิทยานิพนธ์
4. มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อ
ติดตามความก้า วหน้ าของวิ ทยานิพนธ์ และให้คาแนะน า
แนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่ นักศึกษา (รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 2/59, 3/59)
5. มีกาหนดแผนการสอบจบ ประจาปี 2558 (รายงาน
การประชุมฯ ครั้งที่ 5/59)
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการฯ (รายงานผลโครงการ
ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 – 2 (M.F.A.
Inprogress) ทาให้มีนักศึกษาขอสอบจบ 16 คนตาม
กาหนดระยะเวลาของหลักสูตร (ตารางสอบจบ กาหนดการ
สอบจบ ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558)
จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ
กระบวนการควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2558 สรุปสอบผ่าน 16
คน โดยมีค่าระดับคะแนน “ดีมาก” 14 คน, “ดี” 2 คน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

จากการประเมินวิทยานิพนธ์ โดยมีการสอบถามนักศึกษา
ถึงความก้าวหน้า คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา
มาสรุป ปัญหาในการทาวิทยานิพนธ์ ครั้งนี้ นาไปเป็นแนว
ทางแก้ไข และปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. ระบบและกลไก
การพั ฒนานั กศึกษาและการส่ งเสริมทั กษะการเรียนรู้
ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จะ
เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม (รายงานการประชุมฯ ครั้ง
ที่ 9/58) เพื่ อ เสริม ทั กษะการเรีย นรู้ในแก่นั ก ศึกษา ซึ่ ง
ขั้นตอนกระบวนการการดาเนินนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ
ดั ว ยตนเอง มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ และร่ ว มกั น
ดาเนิ น งานจัด กิจกรรม โดยมี อาจารย์ เป็ น ที่ป รึกษาให้คา
เสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่ครอบคลุมในทุกด้าน
ของผลการเรียนรู้
2. ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการดาเนินกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ ดังนี้
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งมีการ
จัดแสดงผลงานของนักศึกษาในงาน Tokyo Design Week
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/58)
- รายวิชา 362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้น
สูง จัดโครงการสัมมนา “ทาไทยให้เป็นเทรนด์” ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่
9/58)
- รายวิชา 365 522 เทคโนโลยีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม นาคณาจารย์และนักศึกษาไปดู
งานนอกสถานที่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/58)
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุม การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
ในกิจกรรมและ/หรือโครงการต่ างๆ มีการด าเนิน การ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ในแต่ ล ะโครงการ โดยจะน าผลการ
21

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ประเมิ น ไปปรั บ และพั ฒ นากิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ต่อไป (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/58, รายงานผล
3 โครงการหลักที่กล่าวมาข้างต้น)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

ตัวบ่งชี้

0 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

- อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีอัตราการคง
อยู่ที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนี้
ปีการศึกษา 2557 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รับเข้ามาจานวน
53 คน สละสิทธิ์ 3 คน ไม่มาลงทะเบียน 3 คน สถานะปกติ
47 คน (ปีแรกที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงฯ)
ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รับเข้ามาจานวน
24 คน สถานะปกติ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พ้นสภาพ จานวน
6 คน ไม่มาลงทะเบียน 2 คน ลาออก 2 คน ผลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ 2 คน
- การสาเร็จการศึกษา
(หลักสูตรฯ ยังไม่ผู้สาเร็จการศึกษา)
- ความพึ ง พอใจและผลการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของ
นักศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในปีการศึกษา
2558 ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการประเมินรายวิชาผ่าน
ระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยัง มีการรับฟังความคิดเห็น และ
ปัญหาในการเรียนในการสัมมนาหลักสูตรช่วงปลายปีด้วย

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา =
3.48

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3.00
3.00
3.00
9 /3 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตร สามารถ
ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเองชัดเจน มีนวัตกรรมต่อยอดนาไปสู่การใช้งานได้จริง
2. หลักสูตรมีกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามแผนของหลักสูตร
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีโอกาสทาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันอื่นๆ เพื่อบูรณาการองค์
ความรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. บัณฑิตมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ เป็ น หลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการร่ ว มกั บ 4
สาขาวิช า ดัง นั้น ขั้นตอนกระบวนการในการรับ สมั คร
อาจารย์ใหม่จ ะเป็ น กระบวนการด าเนิ น งานของแต่ ล ะ
สาขาวิชา โดยหลักสูตรฯ จะมีการวางแผนประชุมเพื่อ
กาหนดอั ต ราก าลั ง ในระยะยาว เพื่ อ ทดแทนอาจารย์
เกษี ย ณอายุ ร าชการ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการดาเนินงานของหลักสูตร โดยมีการประชุม
ปรึกษา หารือเพื่อวางแผนร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา
ในการจัดหาอัตรากาลัง เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ โดยมีระบบและขั้นตอนในการรับสมัครและ
คั ด เลื อ กเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั ก สู ต รฯ ได้ มี ก ารประชุ ม ในการพิ จ ารณาเสนอ
รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ ง
เหมาะสมกับหลักสูตรบูรณาการ นารายชื่อมาพิจารณา
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รฯ ให้ ต รงตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ได้กาหนดไว้ คือคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ทางวิ ช าการ และตรงหรือสั ม พัน ธ์ กับ หลั กสู ต ร โดยมี
ขั้นตอนการแต่งตั้ง ดังนี้
1. หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ
เห็นชอบโดยผ่านมติที่ประชุมกรรมการบัณฑิตฯ
2. นาเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทีป่ ระชุมคณบดี และผ่านที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับรองตามลาดับ
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
หลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ
หลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการ

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บัณฑิต ครั้งที่
8/2558
(ประกาศ ณ
วันที่ 1 มิ.ย.59)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
1. หลั ก สู ต รฯ ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
2. หลั ก สู ต รแบ่ ง งานภาระงานหน้ า ที่ อ าจารย์ ใ น
หลั ก สู ต รให้ มี ค วามเหมาะสมตามคุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์
3. หลั ก สู ต รฯ น าข้ อ มู ล เสนอต่ อ คณะฯ ในการ
พิ จ ารณาจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง เพื่ อ ทดแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์ ผู้ ส อน ในหลั กสู ต รฯ
เพื่อเตรียมพร้อมในการหาอัตรารองรับสาหรับอาจารย์ที่
จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
4. หลั ก สู ต รฯ ร่ ว มกั บ คณะวิ ช า ในการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาอาจารย์ โ ดยก าหนดระยะเวลาขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ ที่ ถึ ง เวลาขอกาหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ใน
ระดับสูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ พิจารณาจัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อทดแทน
อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร โดย ในปี งบประมาณ 2559
รศ.ประเสริ ฐ พิ ช ยะสุ น ทร ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณวุฒิใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร จะครบเกษียณอายุ
ราชการ ดังนั้นคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ จึง
พิจารณาจัดจ้าง รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูต รฯ ต่อไป (รายงานการประชุม ฯ ครั้ง ที่
2/59)
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
หลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ในการจัดระบบ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คือ
1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้
อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร
25

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/58 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2559, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย งบ
ฯ 100,000 ต่อคน/ปี สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร)
- กองทุ น วิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/59)
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในงาน Tokyo Design
Week (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/58)
โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
และนาผลการดาเนินงานมาปรับใช้ในการดาเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ต รฯ ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น ในการส่ งเสริม ให้
อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/58 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2559, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย งบ
ฯ 100,000 ต่อคน/ปี สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร)
- กองทุ น วิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (โครงการ “เสน่ ห์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
นครปฐมผ่ า นแรงบั น ดาลใจจากศิล ปะการออกแบบ”
60,000.-, โครงการพัฒนาบุคลากรผลิตตาราและหนังสือ
เรื่ อ ง วิ ธี วิ จั ย เพื่ อ การออกแบบภายใน 100,000.(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/59)
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ ณ เมืองโตเกีย ว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในงาน Tokyo Design
Week (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/58)
โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
และนาผลการดาเนินงานมาปรับใช้ในการดาเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งมี
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในงาน Tokyo Design
Week (รายงานผลโครงการฯ) โดยบางโครงการอยู่
ระหว่างจัดทารายงานผล
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
และพัฒนาอาจารย์
บางโครงการอยู่ระหว่างจัดทารายงานผล

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

0 คะแนน
3.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
3 x 100/ 5 = 60.00
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4 x 100/ 5 = 80.00
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(36.4+4) x 100/ 5 = 808.00

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 60.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 36.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 36.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
0
2

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3
5
0
40.00
60.00

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

หน่วยวัด

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
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จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 80.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 80.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 48.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 48.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
0
3
1
1
5
4
80.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
1
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
0.4
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
-

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ มพ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
35
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
1
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
2
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
4
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
-

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
-

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
35.0
-

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5

1.0
0.8
3.2
-

ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

: ร้อยละ 116
: ร้อยละ 808
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

จานวน

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

5
37
6
36.4
4
728.00
80.00
91.00
10.00

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.00 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีจานวน 5 คน ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลา ในปีการศึกษา 2558
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ค่าเฉลี่ยความพึง
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ใน พอใจของ
ปีการศึกษา 2558 ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของ อาจารย์ = 4.21
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยได้ทา
การประเมิ น 3 ด้ าน คือ ด้า นหลักสู ตรการศึกษา ด้า น
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยผลการประเมินเป็นดังนี้
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้นาข้อมูลผลการ
ประเมินมารวบรวมและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปี
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
การศึกษาต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2
4.2 (1)
36.00
60.00
4.2 (2)
48.00
80.00
4.2 (3)
24.00
808.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
15/ 5 = 5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
11/3 = 3.67 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การออกแบบ
3. การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีเอกภาพ
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีทุนสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลักดันวงการศิลปะการออกแบบ
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
F

S

U

1

1

24

24

29

0

9

8

25

11.11

100

45.83

37.50

100

4.55

40

4.00

18

4.00

22

40

25

48.00

25

36.00

24

32.00

24

25

24.00

4

20

4

16.00

100

A B+ B C+ C D+ D

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน

36.00

360 001
ภาษาต่างประเทศ
360 501
สุนทรียศาสตร์สาหรับ
นักออกแบบ
360 502 จิตวิญญาณ
ภาคต้น
ไทยในงานออกแบบ
ปี 2558
360 503 บูรณาการ
ภาคต้น
และนวัตกรรมในงาน
ปี 2558
ออกแบบสร้างสรรค์
360 541 ภาษาอังกฤษ ภาคต้น
สาหรับนักออกแบบ
ปี 2558
360 001
ภาคปลาย
ภาษาต่างประเทศ
ปี 2558
360 504 ระเบียบวิธี
ภาคปลาย
วิจัยสาหรับนักออกแบบ ปี 2558
ภาคปลาย
360 531 วิทยานิพนธ์
ปี 2558
360 541 ภาษาอังกฤษ ภาคปลาย
สาหรับนักออกแบบ
ปี 2558

ร้อยละการกระจายของเกรด

16.67

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
ภาคต้น
ปี 2558
ภาคต้น
ปี 2558

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

100

B

2

2

100

B+

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

2

2

60

A

40

กลุ่มการออกแบบภายใน
361 512 สัมมนาการ
ภาคต้น
ออกแบบภายในขั้นสูง
ปี 2558
361 513 การออกแบบ ภาคต้น
ภายในขั้นสูง 2
ปี 2558
361 523 การ
ภาคต้น
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปี 2558
361 511 การออกแบบ ภาคปลาย
ภายในขั้นสูง 1
ปี 2558

ร้อยละการกระจายของเกรด

100

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

5

5

2

2
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ร้อยละการกระจายของเกรด
C+

C

D+

D

F

9.09

36.36 33.33
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B

1

22

22

21

21

11

11

1

1

13

12

12

5

1

0

9

9
18
6
9

6

6

5

5

5

5

4

1

16.67
40

50

22.22

9

20

10

33.33 22.22

18

60

77.78

1

20

10

55.56

10

11.11

NP

27.78

IP

20

U

11.11

S

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

72.22

100

61.54

9.09 23.81

60

B+

8.33 15.38

33.33 15.38 100 45.45 42.86 100

10

A

25.00

100

ภาค/
รหัส ชื่อวิชา
ปีการ
ศึกษา
361 521 พื้นที่วิเคราะห์ ภาคปลาย
และวิจารณ์
ปี 2558
กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป์
362 222 การเขียนบท
ภาคต้น
ภาพยนตร์
ปี 2558
362 512 สัมนาการอก
ภาคต้น
แบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง
ปี 2558
362 513 การออกแบบ ภาคต้น
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 2
ปี 2558
362 522 การออกแบบ ภาคต้น
และจัดตัวอักษรทดลอง ปี 2558
363 523 การออกแบบ ภาคต้น
เลขนศิลป์ขั้นสูง
ปี 2558
362 511 การออกแบบ ภาคปลาย
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 1
ปี 2558
362 524 การศึกษา
ภาคปลาย
รายบุคคล
ปี 2558
กลุ่มประยุกตศิลปศึกษา
364 511 ศิลปะกับ
ภาคต้น
หน้าที่เฉพาะ
ปี 2558
364 513 ประยุกต์ศิลป์ ภาคต้น
ขั้นสูง
ปี 2558
364 521 สัมมนา
ภาคต้น
ประวัติศาสตร์ประยุกต์ ปี 2558
ศิลป์
364 511 ศิลปะกับ
ภาคปลาย
หน้าที่เฉพาะ
ปี 2558
364 512 ศิลปะกับพื้นที่ ภาคปลาย
เฉพาะ
ปี 2558
364 524 การศึกษา
ภาคปลาย
รายบุคคล
ปี 2558
กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา
365 513 การออกแบบ ภาคต้น
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น ปี 2558
สูง 2
365 522 เทคโนโลยี
ภาคต้น
การผลิตเครื่องปั้นดิน
ปี 2558
เผาแบบดั้งเดิม
365 511 การออกแบบ ภาคปลาย
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น ปี 2558

33

สูง 1
365 522 เทคโนโลยี
การผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบ
ดั้งเดิม

ภาคปลาย
ปี 2558

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

2

100

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

2

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
ในการออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ
เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางศิลปะการออกแบบ มี ความ
เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพื่ อ รั บ มื อ กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยเป็ น การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการ
ออกแบบสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสร้างนวัตกรรม
และเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก ารบนพื้ น ฐานของภาคเกษตร
ภาคอุ ต สาหกรรม และการบริ ก าร ให้ มี ค วามโดดเด่ น มุ่ ง เน้ น การ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีคุณภาพแข่งขันในตลาดโลกได้
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมวลชน (Universal design) เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า (Better quality of life) และสร้างสรรค์หนทางในการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน พ.ศ. 2541 หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ. 2541 หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา พ.ศ. 2541 และหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา พ.ศ. 2541)
ในการออกแบบสาระรายวิ ช า จึ ง มี ก ารบู ร ณาการรายวิ ช าที่ มี
ความส าคั ญ ในการต่ อ ยอดไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ ขั้ น สู ง ได้ แ ก่ วิ ช า
สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณไทยในการออกแบบ บูรณาการและนวัตกรรม
ในงานออกแบบสร้างสรรค์ ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับนักออกแบบ และเข้าสู่
เนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้นตามลาดับ ในแต่ละศาสตร์พร้อมกับบูรณาการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- หลักฐาน
การวิพากษ์
หลักสูตร
และทวนสอบ
(เอกสารที่
เกี่ยวข้อง)
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้ง
ที่ 6/59
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่
กลไกการจัดทาหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า
ประธานคณะกรรมการ
2. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกสร กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ พิขยะสุนทร
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
กรรมการ
ผลการดาเนินงาน
ได้มีการวิพากษ์หลักสูตร และทวนสอบครบทุกรายวิชาแล้ว
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีแผนการดาเนินงาน (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/59)
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีแผนการดาเนินงาน
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
มีระบบการกับติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอน ของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรายวิชาต่างๆ
ในช่วงปลายปีการศึกษา ก่อนเตรียมเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประกอบกับ
ข้อมูลจากการวิพากษ์หลักสูตรและการทวนสอบ มาปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/59)
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้

: ระดับ 1.00
: ระดับ 3.00
: ระดับ 3.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- รายงานผล
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
รายวิชา ปี
การศึกษา
2558
- รายงานผล
การวิพากษ์
หลักสูตร
- สรุปผล
โครงการ
สัมมนา (ที่
สอบถาม
นักศึกษา)

เกณฑ์ประเมิน : 1 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
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เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

: ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

การวางระบบผู้สอน -การกาหนดผู้สอน
และกระบวนการ
กลไกการกาหนดผู้สอน
จัดการเรียนการสอน
จัดผูส้ อนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และงานวิจัย
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
โดยมีองค์ประกอบคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เพื่อสร้างแนวทาง
การบูรณาการความรู้ และเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
มาบรรยายในประเด็นศึกษาของแต่ละรายวิชา มีการประชุมเพื่อจัด
ตารางสอนและกาหนดผู้ประสานงาน วัน-เวลา สถานที่
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามตารางสอน และคณาจารย์ส่ง มคอ.3 ครบ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
หลักสูตรได้นาผลประเมินการสอนและการทวนสอบ มา
ประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4)
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ดาเนินการตามปฏิทิน TQF ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณาจารย์จัดทา มคอ.3 เสร็จตามกาหนด
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ มีการติดตามข้อมูล มคอ.3 ผ่านการประชุมทุกเดือน
และเลขานุการหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงาน

- การควบคุ ม หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าและความก้ า วหน้ า ของ
ศาสตร์
คณะกรรมการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์
- มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 ศาสตร์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- มีนวัตกรรมที่มีผลต่อสังคม โดยทางตรงและทางอ้อม
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องมีความสอดคล้องกับสาระของ
หลักสูตร
- มีการดาเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับ บั ณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้ องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาเป็ น ผู้ เ สนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ห ลั ก ให้
หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง จากนั้นหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตรงตามสาขาวิชาที่บูรณาการ
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า รายงานการ
ประชุมฯ ครัง้
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ที่ 2/59,
ของวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่ 3/59
นักศึกษา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ระบบและกลไก
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักฐานที่
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สัมพันธ์กับ
2. อาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 ภายใน แต่ละข้อ
30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทารายงานประเมินผลของหลักสูตรเพื่อ
ประเมิ นผลการเรีย นรู้ของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา
4. ภายหลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ก าร
ประชุม เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนั กศึกษา และเพื่ อให้อาจารย์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รได้ พิ จ ารณาร่ ว มกั น ถึง ข้ อปั ญ หาที่ เ กิด ระหว่ า งการ
จัดการเรียนการสอน
5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
6. จัดทารายงานประเมินผลหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกากับดูแล และ
ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามผ่านการประชุมและ
เลขานุการหลักสูตร
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
1. มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบจากผลย้อนกลับจาก หลักฐานที่
แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา
สัมพันธ์กับ
2. ในรายวิชาปฏิบัติ มีการใช้กรรมการประเมินผลงานนอกเหนือจาก แต่ละข้อ
ผู้สอนและผู้ประสานงานวิชา
3. ในรายวิชาบรรยาย มีการติดตามผลโดยการทารายงาน ผลงาน
รวมถึงการนาเสนอของนักศึกษาที่สอดคล้องกับการกาหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาบูรณาการและนวัตกรรมในการออกแบบสร้างสรรค์ มีการนา
ผลที่ได้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงโดยปรับ
แผนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากผูป้ ระกอบการ
(มคอ.3 รายวิชาวิชา 360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบ
สร้างสรรค์) และกลับมาประมวลผลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเชิง
ความคิดกลับไปสู่การนาไปใช้จริง
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน เพื่อเสนอแนะ
ผลงานให้มีประสิทธิภาพและทาให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น และจัดการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จานวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการทวนสอบ
ร่วมด้วยคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จานวน 14 รายวิชา โดยการ
ประเมินการสอน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดจากรายงานผลการทวนสอบ พร้อมหลักฐาน
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
รายละเอียดจากรายงานผลการทวนสอบ พร้อมหลักฐาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
38

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงาน
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร
หลักสูตรมีการจัดทา มคอ.5 ภายใน 30 วัน และจัดทา มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการปรับตารางแผนการเรียนในบางรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาเครื่อง
เคลือบดินเผาขั้นสูงให้มาอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกันกับสาขาอื่นๆ เพื่อ
สอดคล้องในการบูรณาการของหลักสูตร
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีการสารวจความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์
2. มีกลไกเพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง
สม่าเสมอ
3. มีการตั้งกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบ
วิทยานิพนธ์
4. มีการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
5. มีการจัดทาเอกสารวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
6. มีการนาเสนอวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
เป็นไปตาม หลักฐาน/
ผลการดาเนินงาน
Performance Indicators)
เกณฑ์
ตารางอ้างอิง
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
รายงานการ

ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม มีส่ว นร่ วมในการประชุม เพื่อ วางแผนติด ตาม
ประชุม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
เป็นไปตาม
ผลการดาเนินงาน
Performance Indicators)
เกณฑ์
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ และทบทวนการด าเนิ น งาน ผ่ า นที่ ป ระชุ ม
ดาเนินงานหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดยในปี ก ารศึ ก ษา
2558 มีการประชุมทั้งสิ้น จานวน 12 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 2558 อ.
ประจาหลักสูตร 80%
ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 2558 อ.
ประจาหลักสูตร 80%
ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 2558 อ.
ประจาหลักสูตร 100%
ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 2558
อ.ประจาหลักสูตร 100%
ครั้งที่ 12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2558 อ.
ประจาหลักสูตร 100%
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2559 อ.
ประจาหลักสูตร 100%
ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 อ.
ประจาหลักสูตร 80%
ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 อ.
ประจาหลักสูตร 80%
ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2559 อ.
ประจาหลักสูตร 60%
ครั้ ง ที่ 5/2559 วั น พุ ธ ที่ 11 พ.ค. 2559 อ.
ประจาหลักสูตร 80%
ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2559 อ.
ประจาหลักสูตร 80%
ครั้งที่ 7/2559 วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 2559 อ.ประจา
หลักสูตร 80%
โดยการบริหารงานและการดาเนินงานต่างๆ
ของหลั ก สู ต รฯจะประชุ ม ผ่ า นคณะกรรมการ
ดาเนินงานหลักสูตร (หลักฐานเกี่ยวกับวาระ)
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ

ม ค อ . 2 ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ

รา ย ละ เ อี ย ด ของป ระ ส บกา ร ณ์ มคอ. 3 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนก่อนการเปิด
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 เรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 14 รายวิชา
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 12 รายวิชา
รายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ภาควิชา

เอกสาร มคอ.
2

เอกสาร มคอ.
3
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง
สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้
ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มี ก า ร ท ว น ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

7) มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิ เ ทศหรื อ ค าแนะน าด้ า นการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เป็นไปตาม หลักฐาน/
เกณฑ์
ตารางอ้างอิง
หลั ก สู ต รฯ ได้ จั ด ท ารายงานผลการ
เอกสาร มคอ.

ดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุก
5
รายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2558 โดย
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 14 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 12 รายวิชา
ผลการดาเนินงาน

หลักสูตรฯ มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 (คือ
รายงานฉบับนี้)
หลักสูตรได้จดั ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2558 จานวน 12 รายวิชา ดังนี้
360 501 สุนทรียศาสตร์สาหรับนักออกแบบ
360 541 ภาษาอังกฤษสาหรับนักออกแบบ
361 512 สัมมนาการออกแบบภายในขั้นสูง
361 513 การออกแบบภายในขั้นสูง 2
361 523 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง
362 513 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 2
362 522 การออกแบบและจัดทาตัวอักษร
ทดลอง
364 513 ประยุกต์ศิลป์ขั้นสูง
364 521 สัมมนาประวัติศาสตร์ประยุกต์ศิลป์
365 513 การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 2
365 522 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
แบบดั้งเดิม
มีการจัดวาระการประชุมตามหัวข้อตัวบ่งชี้ระดับ
หลักสูตร



เอกสาร มคอ.
7



รายงานการ
ทวนสอบ



เอกสาร มคอ.
7

มีการติดตามผ่านการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง



1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกสร
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
4. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)

เป็นไปตาม
เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

5. อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
-ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 28-29 มิ.ย.59 ณ โรงแรม
ธารามันตรา ชะอารีสอร์ท
10) จานวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย น บุคลากรสนับสนุน (นางอิญทิรา ไล้เลิศ) เข้าร่วม
การสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา - โครงการอบรม TQF Online
วิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดั บความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาปี
ยังไม่มผี ู้จบการศึกษา
สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
ยังไม่มผี ู้จบการศึกษา
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัว
บ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: 8 ข้อ
: 10 ข้อ
: 8 ข้อ
: 10 ข้อ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง



-

ยังไม่มผี ู้จบ
การศึกษา

-

ยังไม่มผี ู้จบ
การศึกษา

10
5
100
10
100

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
ไม่มี

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
ไม่มี

ภาคการศึกษา ความผิดปกติ
-

-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

-

-

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
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รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

-

-

-

ไม่มี

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-

-

-

-

-

ไม่มี

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
การศึกษา
มี
ไม่มี
ทุกวิชาในหลักสูตร
√
ประเมินจากการสังเกตของอาจารย
ในรายวิชา และผูประสานงาน
รายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ไดรับการ
ประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผล
การเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

คุณธรรม
จริยธรรม

ด
ด

แนว หลักฐาน/
ทางแก้ไข ตาราง
ปรับปรุง อ้างอิง

ด

ด
ความรู้

หัวข้อโครงการบรรยายหลัก
มาตรฐานการเขียนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาศิลปะและการออกแบบ

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์

หัวข้อโครงการวิจัย

ให้นักศึกษา
กาหนดระยะเวลา

โครงการวิจัย ด
ด

การ
ให้นกั ศึกษา
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้
ระหว่างบุคลและ
ด
ความรับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ให้
ตัวเลข การ
อ้างอิง
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนว หลักฐาน/
ทางแก้ไข ตาราง
ปรับปรุง อ้างอิง

ด
ด
ดด
โครงการวิจัย

ด
ด

ด

ด

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
บุคลากรสาย
หรือเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
- หลักสูตรยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน -

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.4
8 ข้อ
10 ข้อ
5.00
14/ 4 = 3.50 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีการดาเนินงานเป็นขั้นตอน และติดตามผลผ่านการประชุมอย่างสม่าเสมอ
โอกาสในการพัฒนา
1. การประชุมอย่างสม่าเสมอทาให้กระบวนงานทั้งหมดเสร็จสิ้นครบถ้วน
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
ปี 2558 พบว่า ห้องปฏิบัติการมียุงชุมมาก หลักสูตรฯ ได้
ประสานงานกับภาควิชาให้แจ้งคณะฯ ติดต่อเทศบาลเพื่อ
ดาเนินการมาฉีดยากาจัดยุง
ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการสารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษาละ
1 ครั้ง
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ เตรียมความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พัก
นักศึกษา อุปกรณ์โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอานวนค
วามสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อในการเรียน เช่น ห้องสมุด
หนังสือ ตารา วารสาร การค้นหาข้อมูล และสิ่งสนับสนุน
เหล่านี้ต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้งาน
ทันสมัยตลอด
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ
1. สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ดาเนินการแก้ไข หรือ ปรับปรุง
3. ประเมินความพึงพอใจ
4. จัดทารายงานผลการประเมิน
5. นาผลสรุปไปปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1 คะแนน
3.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
3 /1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีโรงปฏิบัติงานเฉพาะทางและพื้นที่เฉพาะในการทางานสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
2. นักศึกษาสามารถใช้โรงปฏิบัติงานบูรณาการต่างสาขาได้
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพโดยรวม ซึ่งจะทาให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
- ไม่มี -

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .............................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
……………………………………………….................................................................................................................
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หมวดที่ 8
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
- ไม่มี ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
- ไม่มี 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
การเลือกเรียนสาขาวิชารองสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาวิชารอง
ในสาขาวิ ช าต่ า งกั บ ชั้ น ปี ที่ 1 ได้ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ (สรุ ป ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ครั้งที่ 4/2558 ใน
วันที่ 19 มิ.ย.58)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- ไม่มบี ุคลากรสายสนับสนุน แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม
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ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น จานวน 30 คน (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
วัฒนธรรมดอกไม้: โครงการ
สร้างสรรรค์ประยุกตศิลป์ เพื่อติดตั้ง
ภายในโรงแรมบ้านดินสอ2
ภาพยนตร์สั้น เพื่อสะท้อนความงาม
ภายในจิตใจของผู้ต้องขัง
ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อ
สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้าง
โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม
ตกแต่งภายในสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เรือ่ ง
โอบอุ่น)
โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศลิ ป์
ด้วยวัสดุโลหะเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อประดับตกแต่งภายใน
รีสอร์ทบริบท จ.
นครราชสีมา เรื่อง พลังชีวิตจาก
ธรรมชาติ
ไทย ๆ : โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์
ศิลป์ ในมิติความเชื่อเชิงวัฒนธรรมไทย
เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติทมี่ ี
อิทธิพลทางจิต
ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวที
เพื่อถ่ายทอดปรัชญาการควบคุมจิตใจ
ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงาม
แห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสร้างสรรค์ประติมากรรม เรื่องรูป

ชื่อนักศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ เหลือง
ประเสริฐ
นายฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง
นายพีรติ จึงประกอบ
นางสาวเพ็ญพร เรืองโรจน์

นางสาวศรุตา เกียรติภาคภูมิ

นางสาวศศิวิมล เฉลิมฤทธิ

นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ

นายฮาซีฟ นิกาเร็ง
นายธีระพงษ์ ธรรมเจริญ
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ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
จิตสัมพัทธ์ จากภูมิปัญญางาน
หัตถกรรมศิลป์ เพื่อตกแต่งภายใน โซ
เนวา คีรี รีสอร์ท
จังหวัดตราด
รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สู่
แพ่งเกษร
การออกแบบภายในสถานีรถไฟทางคู่
จังหวัดอุดรธานี
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม
ตกแต่งภายในสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เรือ่ ง
โอบอุ่น)
โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศลิ ป์
ด้วยวัสดุโลหะเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อประดับตกแต่งภายใน
รีสอร์ทบริบท จ.
นครราชสีมา เรื่อง พลังชีวิตจาก
ธรรมชาติ
การออกแบบสื่อประกอบนิทรรศการ
เพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
การสร้างสรรค์ประติมากรรม เรื่องรูป
จิตสัมพัทธ์ จากภูมิปัญญางาน
หัตถกรรมศิลป์ เพื่อตกแต่งภายใน โซ
เนวา คีรี รีสอร์ท
จังหวัดตราด
โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่
ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้าพื้น เมือง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วัฒนธรรมดอกไม้: โครงการ
สร้างสรรรค์ประยุกตศิลป์ เพื่ออติดตั้ง
ภายในโรงแรมบ้านดินสอ2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อ
ครุฑะเสน
สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้าง
ศึกษาแนวทางในการออกแบบสื่อการ
เรียนรูเ้ คลื่อนทีส่ าหรับเด็กหญิงก่อน
วัยรุ่นให้ป้องกันตนเองจากความเสี่ยง
ในการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม
เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดิน

ชื่อนักศึกษา

นางสาวณัฐพร ตรีสรุ ิยา
แสงโชติ
นายผดุงศักดิ์ พิลาล้า
นางสาวเพ็ญพร เรืองโรจน์

นางสาวศรุตา เกียรติภาคภูมิ

นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ
นายธีระพงษ์ ธรรมเจริญ

นางสาวนัทชา สุวรรณพฤกษ์
นายเฉลิมศักดิ์ เหลือง
ประเสริฐ
นายพีรติ จึงประกอบ
นางสาวนวพรรณ อัศวสันตกุล

นางสาวพรพรรณ สุทัศน์
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รองศาสตราจารย์ประเสริฐ พิช
ยะสุนทร

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เผาและคู่มือสาหรับเภสัชกรรมไทย
การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้น
ไทย ๆ : โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์
ศิลป์ ในมิติความเชื่อเชิงวัฒนธรรมไทย
เรื่องความผิดเพี้ย นในธรรมชาติทมี่ ี
อิทธิพลทางจิต
การออกแบบสื่อประกอบนิทรรศการ
เพื่อผู้พกิ ารทางสายตาในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวที
เพื่อถ่ายทอดปรัชญาการควบคุมจิตใจ
ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงาม
แห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพื้น
ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่
ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้าพื้น เมือง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการออกแบบชุดภาชนะอาหาร
สาหรับผู้ปฎิบตั ิธรรม สาหรับเสถียร
ธรรมสถาน
เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดิน
เผาและคู่มือสาหรับเภสัชกรรมไทย
โครงการออกแบบโคมดินเผาล้านนา
ผ่านลีลาการฟ้อนผางประทีป
โครงการสื่อประยุกต์ศลิ ป์เพื่อการ
สื่อสารการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอ่าว
แสมสาร
โครงการออกแบบชุดเก้าอีส้ นามดิน
เผาจากการศึกษาการเรียงซ้อนของหิน
ทรายในการสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง

ชื่อนักศึกษา
นางสาวรุ่งนภา คาน
นางสาวศศิวิมล เฉลิมฤทธิ์

นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ
นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ

นายฮาซีฟ นิกาเร็ง
นางสาวนัทชา สุวรรณพฤกษ์
นายประธาน เลิศงาม
นางสาวพรพรรณ สุทัศน์
นางสาววนิสา สายมา
นางสาวศุณัฐธิดา ทองมี
นายอดุลย์เดช ฉิ่งสูงเนิน

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….…..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ พิชยะสุนทร
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….…..
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
รอง
ศ.บ.
การออกแบบภายใน
1 ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
ศาสตราจารย์

2

ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา

3

นายปรีชา ปั้นกล่า

4

ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

5

ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สถ.ม.
ปร.ด.
ปร.ด.
ศป.บ.
Master of Art

สถาปัตยกรรมภายใน
การพัฒนาสังคม
ศิลปะการออกแบบ
นิเทศศิลป์
Integrated Design

Doctor of
Philosophy
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
Master of Science
ปร.ด.
ค.บ.
กศ.ม.

Design Science
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communication Design
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

ตรงกับ
หลักสูตร

ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ม.ปทุมธานี
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Anhalt U. of Applied
Sciences, Germany
Kyoto Inst. of
Technology, Japan
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.ขอนแก่น
มรภ.พระนคร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2526
2541
2553
2557
2546
2549
2554
2533
2537
2524
2528
2557
2525
2535
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ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
รอง
ศ.บ.
ภาพพิมพ์
1 นายปรีชา ปั้นกล่า
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

2

ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

3

ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายประเสริฐ พิชยะสุนทร

รอง
ศาสตราจารย์

5

ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

ศ.ม.
ศ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.
ปร.ด.
ศ.บ.
Master of Science
ปร.ด.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.ม.
สถ.บ.
Master of
Engineering
Doctor of
Philosophy

ภาพพิมพ์
การออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
การพัฒนาสังคม
ศิลปะการออกแบบ
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communication Design
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
ประติมากรรม/ ปัน้ สลัก
ประติมากรรม/ ปัน้ สลัก
ศิลปอุตสาหกรรม
Design
Design Science

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ม.ปทุมธานี
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.ขอนแก่น
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
มทจ.ลาดกระบัง
Kyoto Inst. of
Technology, Japan
Kyoto Inst. of
Technology, Japan

2533
2537
2526
2541
2553
2557
2524
2528
2557
2527
2536
2548
2553
2557
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ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.
จิตรกรรม
1 น.ส.พรพรม ชาววัง
2

นายเอกชาติ จันอุไรรัตน์

ศาสตราจารย์

3

ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

รองศาสตราจารย์

4
5

นายสน สีมาตรัง
น.ส.ชนิศา ชงัดเวช

รองศาสตราจารย์

6

นายเทิดศักดิ์ เหล็กดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7
8

นายโชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์
ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายสมพงษ์ แสงอร่ามรุง่ โรจน์

ศ.ม.
ศ.บ.
Diploma di Master
Master of Fine
Arts

จิตรกรรม
การออกแบบภายใน
Industrial Desing
Interior Architecture

วท.บ.
Bachelor of Art

วิทยาศาสตร์การแพทย์
Art Education
Master of Fine Arts Painting
Doctor of
Art Education
Education
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) จิตรกรรมไทย
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) เครื่องเคลือบดินเผา
M.F.A.
Illustration
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศศ.ม.
ศ.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศ.บ.

ศิลปไทย
การบริหารงานวัฒนธรรม
ประยุกตศิลปศึกษา
ศิลปอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา
ประยุกตศิลปศึกษา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Domus Academy, Italy
The School of The Art
Institute of Chicago,
USA.
ม.มหิดล
Pratt Inst., USA.
Pratt Inst., USA.
New York U., USA.

2534
2540
2528
2531
2538

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Academy of Art College,
USA.
ม.ศิลปากร
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศิลปากร
มรภ.พระนคร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศิลปากร

2509
2533
2536

2514
2519
2521
2531

2541
2547
2525
2525
2535
2531
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

10
11

นายเอกพงษ์ ตรีตรง
นายไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล

12

น.ส.กัญชลิกา กัมปนานนท์

13

นายชานนท์ ไกรรส

14

นายสัญญา สุขพูล

15

Mr. Kim W. Atkinson

16

น.ส.สุพิชญา เข็มทอง

17

นายพัฒนา เจริญสุข

18

นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

19

นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

ศศ.ม.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.บ.
Bachelor Degree
Master of Science
ศ.บ.
Master of Science
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.A.

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
Architecture
Advanced Architectural Design
การออกแบบนิเทศศิลป์
Building Design
เครื่องเคลือบดินเผา (อุตสาหกรรม)
เครื่องเคลือบดินเผา
การออกแบบภายใน
Design for the Environment

Bachelor of Art
Master of Science
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.

Fine Arts, and Premedical Science
Public Health
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
Columbia U., USA.
ม.ศิลปากร
Arizona State U., USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.รังสิต
Chelsea College of Art
and Design, U. of the
Arts, UK.
Harvard U., USA.
The U. of Hawaii, USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2537
2538
2538
2544
2545
2532
2536
2545
2553
2539
2545
2509
2512
2538
2547
2531
2551
2540
2553
2546
2552
56

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

20

ดร.ธนาทร เจียรกุล

21

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

22

นายวรภรรท สิทธิรัตน์

23

น.ส.ประภากร สุคนธมณี

24

นายอิทธิพล วิมลศิลป์

25

นายสหเทพ เทพบุรี

26
27

นายไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
นายธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

28

นายอุณรุท กสิกรกรรม

29

นายพิทักษ์ สง่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

30

น.ส.วรรณณา ธิธรรมมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

กศ.บ.
กศ.ม.
ปร.ด.
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.ด.
ศ.บ.
Master of Arts

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ออกแบบศิลปประยุกต์
นฤมิตศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบนิเทศศิลป์
Sculpture

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.ม.
ศษ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศป.บ.
ศ.ม.
วท.บ.
ศ.ม.

ประยุกตศิลปศึกษา
ประยุกตศิลปศึกษา
จิตรกรรม
จิตรกรรม
ศิลปกรรม
ประยุกตศิลปศึกษา
ประยุกตศิลปศึกษา
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
ประติมากรรม
ศิลปไทย
เทคโนโลยีเซรามิค
เครื่องเคลือบดินเผา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศิลปากร
มทร.ธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์ ม.
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.ศิลปากร
U. of New South Wales,
Australia
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
มทร.รัตนโกสินทร์
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.เชียงใหม่
ม.ศิลปากร
มรภ.พระนคร
ม.ศิลปากร

2520
2523
2557
2540
2548
2556
2540
2547
2546
2548
2538
2543
2548
2524
2532
2536
2540
2545
2533
2536
2539
2543
57

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

31

นายสยุมพร กาษรสุวรรณ

32

นายธาตรี เมืองแก้ว

33

ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.F.A.
ศป.บ.
Master of Art

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Sculpture
นิเทศศิลป์
Integrated Design

Doctor of
Philosophy

Design Science

ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
(ทุกระดับปริญญา)
1 นายกรกต อารมณ์ดี
2 นายไพโรจน์ ธีระประภา
3 นายไพโรจน์ พิทยเมธี
4 Caroline Favier
5 นายวิโชค มุกดามณี
ศาสตราจารย์
6 นายพยูร โมสิกรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 นายวิบูลย์ ติรมงคล
8 นายจักรพันธ์ วิลาสินีกุล
9 นายเศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Visva-Bharati, India
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Anhalt U. of Applied
Sciences, Germany
Kyoto Inst. of
Technology, Japan

2539
2546
2548
2552
2546
2549
2554

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ

58

ลาดับ
10
11
12

ชื่อ – นามสกุล

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

นายสาธร ชลชาติภิญโญ
นายถาวร โกอุดมวิทย์
Mr.Lee Sung Woong

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ

สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ตารางที่ 1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ประสบการณ์
การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา ค้นคว้า
นิพนธ์ อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

1. ธีระพงษ์ ธรรมเจริญ

57156349

√

2.ศรุตา เกียรติภาคภูมิ

57156330

√

3.ศศิวิมล เฉลิมฤทธิ์

57156331

√

4.เพ็ญพร เรืองโรจน์

57156321

√

5.เฉลิมศักดิ์ เหลืองประเสริฐ

57156306

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1.การสร้างสรรค์ประติมากรรม เรือ่ งรูปจิต
สัมพัทธ์ จากภูมิปัญญา
งานหัตถกรรมศิลป์ เพื่อตกแต่งภายใน โซ
เนวา คีรี รีสอร์ทจังหวัดตราด
2.โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ด้วย
วัสดุโลหะเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ ประดับตกแต่งภายในรีสอร์ทบริบท จ.
นครราชสีมา เรือ่ ง พลังชีวิตจากธรรมชาติ
3.ไทย ๆ :โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์
ในมิติความเชือ่ เชิง
วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนใน
ธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต
4.โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม
ตกแต่งภายในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(เรื่องโอบอุ่น)
5.วัฒนธรรมดอกไม้: โครงการสร้างสรรรค์
ประยุกตศิลป์ เพือ่ ติดตั้งภายในโรงแรมบ้าน
ดินสอ2

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
19/11/2558

19/11/2558

26/12/2558

26/12/2558

01/04/2559

59

ลาดับ

2

3

4

ชื่อ – นามสกุล

รศ. ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ประสบการณ์
การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา ค้นคว้า
นิพนธ์ อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

6.ฮาซีฟ นิกาเร็ง

57156345

√

1.นัทชา สุวรรณพฤกษ์

57156350

√

2.ณัฐพร ตรีสุริยาแสงโชติ

57156310

√

1.นวพรรณ อัศวสันตกุล

57156314

√

2.รุ่งนภา คาน

57156327

√

3.สมัชชา อภิสิทธิ์สขุ สันติ

57156335

√

4.เอกรง คุ้มพร้อมบุญ

57156344

√

5.พีรติ จึงประกอบ

57156320

√

1.พรพรรณ สุทัศน์

57156319

√

2.ศุณัฐธิดา ทองมี

57156334

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
6.การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่ง
วิถีมลายูแสงแห่ง
สันติภาพในพื้น ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัต
ลักษณ์สินค้าพื้น เมือง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2.การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สู่การ
ออกแบบภายใน
สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี
1.ศึกษาแนวทางในการออกแบบสื่อการ
เรียนรู้เคลือ่ นที่สาหรับเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นให้
ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงในการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม
2.การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับ
สื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้น
3.การออกแบบสื่อประกอบนิทรรศการเพื่อผู้
พิการทางสายตาใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
4.ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพื่อ
ถ่ายทอดปรัชญาการควบคุมจิตใจ ตาม
แนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
5.ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อน
ภาพลักษณ์ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้าง
1.เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดินเผา
และคู่มือสาหรับเภสัช
กรรมไทย
2.โครงการสื่อประยุกต์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
01/04/2559
01/12/2558
26/12/2558
19/11/2558

01/12/2558
26/12/2558
26/12/2558

26/12/2558
01/12/2558
26/12/2558
60

ลาดับ

5

6

ชื่อ – นามสกุล

อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ประสบการณ์
การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา ค้นคว้า
นิพนธ์ อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

3.วนิสา สายมา

57156329

√

4.ประธาน เลิศงาม

57156315

√

5.อดุลย์เดช ฉิ่งสูงเนิน

57156339

√

1.สรัล ตั้งตรงสิทธิ์

57156353

√

2.อัญชลี พยัคฆ์เดช

57156342

√

3.จุฑาวรรณ วรงค์

57156305

√

1.ศิรินฤมล ช้อยเรือง

57156333

√

2.สิริลักษณ์ พฤทธิอานันต์

57156336

√

3.พงศธร ตั้งสะสม

57156317

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การอนุรักษ์ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวแสมสาร
3.โครงการออกแบบโคมดินเผาล้านนาผ่าน
ลีลาการฟ้อนผางประทีป
4.โครงการออกแบบชุดภาชนะอาหารสาหรับ
ผู้ปฎิบัติธรรม สาหรับ
เสถียรธรรมสถาน
5.โครงการออกแบบชุดเก้าอี้ สนามดินเผา
จากการศึกษาการเรียง
ซ้อนของหินทรายในการสร้างปราสาทหิน
พนมรุ้ง
1.แนวทางไคเนติก อาร์ต เพือ่ การออกแบบ
เลขนศิลป์ สาหรับนิทรรศการความเป็นมา
ละครเวทีไทย
2.การออกแบบอัตลักษณ์ขนมไทยจาก
รากฐานศิลปะวัฒนธรรม
กรณีศึกษา ขนมไทย จังหวัดพิษณุโลก
3.การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร
1.การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัด
ปทุมธานีจากหัตถกรรม
เศษผ้า
2.การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
3.โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สาหรับ
นักท่องเที่ยวจีนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

26/12/2558
26/12/2558
24/03/2559

01/12/2558
26/12/2558

26/12/2558

26/12/2558
26/12/2558
26/12/2558
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ประสบการณ์
การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา ค้นคว้า
นิพนธ์ อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

4.ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง

57156309

√

5.ผดุงศักดิ์ พิลาล้า

57156316

√

6.อนุตรประภา แสงรัศมี

57156340

√

7.ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ

57156301

√

8.สิรีธร สันแดง

57156337

√

9.พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด

57156318

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

1.เอกรง คุ้มพร้อมบุญ

57156344

√

2.ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง

57156309

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
จังหวัดภูเก็ต
4.ภาพยนตร์สั้น เพื่อสะท้อนความงามภายใน
จิตใจของผู้ต้องขัง
5.การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพิอ่ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6.การออกแบบสื่อ เพือ่ บาบัดโรคออทิสติ
คระยะเบื้อ งต้นในเด็กช่วง
อายุ 3- 6 ขวบ
7.การออกแบบสื่ออัตลักษณ์ขนมเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมการให้ของคนไทย
8. Integrated Media Design for Early
Childhood's Spatial and
VisualIntelligence Development
9. Corporate Identity Media Design for
Siamese Cat
Conservation

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
26/12/2558
26/12/2558
03/03/2559
02/03/2559
03/03/2559
03/03/2559

ตารางที่ 1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1.ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพื่อ
ถ่ายทอดปรัชญาการควบคุมจิตใจ ตาม
แนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
2.ภาพยนตร์สั้นเพื่อสะท้อนความงามภายใน
จิตใจของผู้ต้องขัง

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
26/12/2558

26/12/2558
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ลาดับ

2

3

ชื่อ – นามสกุล

รศ. ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

3.พีรติ จึงประกอบ

57156320

√

1.ธีระพงษ์ ธรรมเจริญ

57156349

√

2.ศรุตา เกียรติภาคภูมิ

57156330

√

3.สมัชชา อภิสิทธิ์สขุ สันติ

57156335

√

4.เพ็ญพร เรืองโรจน์

57156321

√

5.ผดุงศักดิ์ พิลาล้า

57156316

√

6.เฉลิมศักดิ์ เหลืองประเสริฐ 57156306

√

1.นัทชา สุวรรณพฤกษ์

57156350

√

2.พรพรรณ สุทัศน์

57156319

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
3.ศิลปะจัดวางสื่ ผสมภาพถ่ายเพื่อ สะท้อน
ภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จกั รยานยนต์รับจ้าง
1.การสร้างสรรค์ประติมากรรม เรือ่ งรูปจิต
สัมพัทธ์ จากภูมิปัญญา
งานหัตถกรรมศิลป์ เพื่อตกแต่งภายใน โซ
เนวา คีรี รีสอร์ท
จังหวัดตราด
2.โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ด้วย
วัสดุโลหะเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ ประดับตกแต่งภายในรีสอร์ทบริบท จ.
นครราชสีมา เรือ่ ง พลังชีวิตจากธรรมชาติ
3.การออกแบบสื่อประกอนิทรรศการเพือ่ ผู้
พิการทางสายตาในพิพธิ ภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพฯ
4.โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม
ตกแต่งภายในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(เร่ืองโอบอุ่น)
5.การออกแบบสิ่อปฏิสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
6.วัฒนธรรมดอกไม้: โครงการสร้างสรรรค์
ประยุกตศิลป์ เพือ่ ติดตั้งภายในโรงแรมบ้าน
ดินสอ2
1.โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัต
ลักษณ์สินค้าพื้น เมือง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2.เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดินเผา
และคู่มือสาหรับเภสัช

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
26/12/2558
19/11/2558

19/11/2558

26/12/2558
26/12/2558

26/12/2558
01/04/2559
01/12/2558
01/12/2558
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4

5

6

7

ชื่อ – นามสกุล

อ.พรพรม ชาววัง

อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

อ.ไพบูลย์ จิระประเสริฐ

ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

3.ศศิวิมล เฉลิมฤทธิ์

57156331

√

1.สรัล ตั้งตรงสิทธิ์

57156353

√

2.ศิรินฤมล ช้อยเรือง

57156333

√

3.อัญชลี พยัคฆ์เดช

57156342

√

1.ศุณัฐธิดา ทองมี

57156334

√

2.ณัฐพร ตรีสุริยาแสงโชติ

57156310

√

1.สรัล ตั้งตรงสิทธิ์

57156353

√

2.นวพรรณ อัศวสันตกุล

57156314

√

1.รุ่งนภา คาน

57156327

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
กรรมไทย
3.ไทย ๆ : โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์
ในมิติความเชือ่ เชิง
วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนใน
ธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต
1.แนวทางไคเนติก อาร์ต เพือ่ การออกแบบ
เลขนศิลป์ สาหรับนิทรรศการความเป็นมา
ละครเวทีไทย
2.การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัด
ปทุมธานีจากหัตถกรรม
เศษผ้า
3.การออกแบบอัตลักษณ์ขนมไทยจาก
รากฐานศิลปะวัฒนธรรม
กรณีศึกษาขนมไทย จังหวัดพิษณุโลก
1.โครงการสื่อประยุกต์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร
การอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอ่าวแสมสาร
2.การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สู่การ
ออกแบบภายใน
สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี
1.แนวทางไคเนติก อาร์ต เพือ่ การออกแบบ
เลขนศิลป์ สาหรับนิทรรศการความเป็นมา
ละครเวทีไทย
2.ศึกษาแนวทางในการออกแบบสื่อการ
เรียนรู้เคลือ่ นที่สาหรับเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นให้
ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงในการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม
การออกแบบเพือ่ ยืดอายุการใช้งานให้กบั สื่อ
สิง่ พิมพ์อายุสั้น

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
26/12/2558

01/12/2558
26/12/2558
26/12/2558
26/12/2558
26/12/2558
01/12/2558
19/11/2558

01/12/2558
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ลาดับ
8

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ประภากร สุคนธมณี

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

√

1.สิริลักษณ์ พฤทธิอานันต์

57156336

√

2.พงศธร ตั้งสะสม

57156317

√

3.วนิสา สายมา

57156329

√

4.จุฑาวรรณ วรงค์

57156305

9

อ.อนุชา โสภาคย์วิจิตร

√

1.ประธาน เลิศงาม

57156315

10

อ.อิทธิพล วิมลศิลป์

√

1.ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ

57156301

√

2.อดุลย์เดช ฉิ่งสูงเนิน

57156339

√

1.พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด

57156318

11

อ.กรธนา กองสุข

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1.การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อนุภูมภิ าค
ลุ่มน้าโขง
2.โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สาหรับ
นักท่องเที่ยวจีนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
3.โครงการออกแบบโคมดินเผาล้านนาผ่าน
ลีลาการฟ้อนผางประทีป
4.การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร
โครงการออกแบบชุดภาชนะอาหารสาหรับ
ผู้ปฎิบัติธรรม สาหรับ
เสถียรธรรมสถาน
1.การออกแบบสื่ออัตลักษณ์ขนมเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมการให้
ของคนไทย
2.โครงการออกแบบชุดเก้าอี้สนามดินเผา
จากการศึกษาการเรียง
ซ้อนของหินทรายในการสร้างปราสาทหิน
พนมรุ้ง
Corporate Identity Media Design for
Siamese Cat Conservation

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
26/12/2558
26/12/2558
26/12/2558
26/12/2558

26/12/2558
02/03/2559
24/03/2559

03/03/2559
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ตารางที่ 1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

√

1.น.ส.เพ็ญพร เรืองโรจน์

√

2.นายธีระพงษ์ ธรรมเจริญ

√

3.น.ส.ศรุตา เกียรติภาคภูมิ

√

4.น.ส.ศศิวิมล เฉลิมฤทธิ์

√

5.นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ

√

6.นายพีรติ จึงประกอบ

√
√

1.น.ส.นัทชา สุวรรณพฤกษ์
2.นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุข
สันติ
3.นายธีระพงษ์ ธรรมเจริญ

√

4.น.ส.ศรุตา เกียรติภาคภูมิ

√

5.นายพีรติ จึงประกอบ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

1.โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมตกแต่งภายในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เรื่องโอบอุ่น)
2.การสร้างสรรค์ประติมากรรม เรือ่ งรูปจิตสัมพัทธ์ จากภูมิ
ปัญญางานหัตถกรรมศิลป์ เพือ่ ตกแต่งภายใน โซเนวา คีรี รี
สอร์ท จังหวัดตราด
3.โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ด้วยวัสดุโลหะเหลือ
ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประดับตกแต่งภายในรีสอร์
ทบริบท จ.นครราชสีมา เรือ่ ง พลังชีวิตจากธรรมชาติ
4.ไทย ๆ : โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์ ในมิติความเชื่อ
เชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพล
ทางจิต
5.ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพื่อถ่ายทอดปรัชญา
การควบคุมจิตใจ ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
6.ศิลปะจัดวางสื่ผสมภาพถ่ายเพือ่ สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้าง
1.โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้า
พื้นเมือง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

5/08/2559

2.การสร้างสรรค์ประติมากรรม เรือ่ งรูปจิตสัมพัทธ์ จากภูมิ
ปัญญา งานหัตถกรรมศิลป์ เพือ่ ตกแต่งภายใน โซเนวา คีรี รี
สอร์ท จังหวัดตราด
3.โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ด้วยวัสดุโลหะเหลือ
ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประดับตกแต่งภายในรีสอร์
ทบริบท จ.นครราชสีมา เรือ่ ง พลังชีวิตจากธรรมชาติ
5.ศิลปะจัดวางสื่ผสมภาพถ่ายเพือ่ สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้าง

5/08/2559

5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559

5/08/2559
5/08/2559
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ
√
√
√
√

3

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

√
√
√
√
√
√
√
√

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

6.น.ส.นวพรรณ อัศวสันตกุล 6.ศึกษาแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่
สาหรับเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นให้ปอ้ งกันตนเองจากความเสี่ยงใน
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม
7.น.ส.ศิรินฤมล ช้อยเรือง
7.การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจาก
หัตถกรรมเศษผ้า
8.น.ส.พรพรรณ สุทัศน์
8.เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครือ่ งเคลือบดินเผาและคู่มือสาหรับ
เภสัชกรรมไทย
9.นายประธาน เลิศงาม
9.โครงการออกแบบชุดภาชนะอาหารสาหรับผู้ปฎิบัตธิ รรม
สาหรับเสถียรธรรมสถาน
1.นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุข
1.การออกแบบสื่อ ประกอนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา
สันติ
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
2.นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ
2.ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพื่อถ่ายทอดปรัชญา
การควบคุมจิตใจ ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
3.น.ส.รุ่งนภา คาน
3.การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้น
4.นายพีรติ จึงประกอบ
4.ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อ สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับ
ขี่จกั รยานยนต์รับจ้าง
5.น.ส.นวพรรณ อัศวสันตกุล 5.ศึกษาแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่
สาหรับเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นให้ปอ้ งกันตนเองจากความเสี่ยงใน
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม
6.น.ส.จุฑาวรรณ วรงค์
6.การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร
7.น.ส.ศรุตา เกียรติภาคภูมิ 7.โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ด้วยวัสดุโลหะเหลือ
ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประดับตกแต่งภายในรีสอร์
ทบริบท จ.นครราชสีมา เรือ่ ง พลังชีวิตจากธรรมชาติ
8.น.ส.ศศิวิมล เฉลิมฤทธิ์
8.ไทย ๆ : โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์ ในมิติความเชื่อ
เชิง

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
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ชื่อ – นามสกุล

รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

√

9.น.ส.นัทชา สุวรรณพฤกษ์

√

10.น.ส.พรพรรณ สุทัศน์

√

11.น.ส.ศุณัฐธิดา ทองมี

√

1.น.ส.พรพรรณ สุทัศน์

√

2.นายประธาน เลิศงาม

√

3.น.ส.ศุณัฐธิดา ทองมี

√

4.น.ส.เพ็ญพร เรืองโรจน์

√
√

5.นายสมัชชา อภิสิทธิ์สุข
สันติ
6.นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ

√

7.นายธีระพงษ์ ธรรมเจริญ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทาง
จิต
9.โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้า
พื้นเมือง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10.เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดินเผาและคู่มือ
สาหรับเภสัช
กรรมไทย
11.โครงการสื่อประยุกต์ศิลป์เพื่อการสื่อสารการอนุรักษ์
ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวแสมสาร
1.เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครือ่ งเคลือบดินเผาและคู่มือสาหรับ
เภสัช
กรรมไทย
2.โครงการออกแบบชุดภาชนะอาหารสาหรับผู้ปฎิบัตธิ รรม
สาหรับ
เสถียรธรรมสถาน
3.โครงการสือ่ ประยุกต์ศิลป์เพื่อการสื่อสารการอนุรักษ์ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวแสมสาร
4.โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมตกแต่งภายในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เรื่องโอบอุ่น)
5.การออกแบบสื่ประกอนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
6.ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพื่อถ่ายทอดปรัชญา
การควบคุมจิตใจ ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
7.การสร้างสรรค์ประติมากรรม เรือ่ งรูปจิตสัมพัทธ์ จากภูมิ
ปัญญา

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ
√

5

อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล

√

6

อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

√
√
√

7

รศ.ประภากร สุคนธมณี

√

8

อ.พรพรม ชาววัง

√
√
√

9

อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

√
√

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

งานหัตถกรรมศิลป์ เพือ่ ตกแต่งภายใน โซเนวา คีรี รีสอร์ท
จังหวัดตราด
8.น.ส.นัทชา สุวรรณพฤกษ์ 8.โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้าพื้น
เมือง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.น.ส.ศิรินฤมล ช้อยเรือง
1.การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจาก
หัตถกรรมเศษผ้า
1.น.ส.จุฑาวรรณ วรงค์
1.การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร
2.นายสรัล ตั้งตรงสิทธิ์
2.แนวทางไคเนติก อาร์ต เพื่อการออกแบบเลขนศิลป์
สาหรับนิทรรศการความเป็นมาละครเวทีไทย
3.น.ส.ศุณัฐธิดา ทองมี
3.โครงการสื่อประยุกต์ศิลป์เพื่อการสื่อสารการอนุรักษ์ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวแสมสาร
1.น.ส.จุฑาวรรณ วรงค์
1.การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร
1.นายสรัล ตั้งตรงสิทธิ์
1.แนวทางไคเนติก อาร์ต เพื่อการออกแบบเลขนศิลป์
สาหรับนิทรรศการความเป็นมาละครเวทีไทย
2.น.ส.ศศิวิมล เฉลิมฤทธิ์
2.ไทย ๆ : โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์ ในมิติความเชื่อ
เชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพล
ทางจิต
3.น.ส.ศิรินฤมล ช้อยเรือง
3.การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจาก
หัตถกรรมเศษผ้า
1.นายสรัล ตั้งตรงสิทธิ์
1.แนวทางไคเนติก อาร์ต เพื่อการออกแบบเลขนศิลป์
สาหรับนิทรรศการความเป็นมาละครเวทีไทย
2.น.ส.นวพรรณ อัศวสันตกุล 2.ศึกษาแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่
สาหรับเด็กหญิงก่อนวัยรุ่นให้ปอ้ งกันตนเองจากความเสี่ยงใน
การมี

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
5/08/2559
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ลาดับ

10
11

ชื่อ – นามสกุล

ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
อ.ดร.อนุชา โสภาคย์วจิ ิตร์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ สาขาวิชา
การศึกษา)

ที่ปรึกษา
ประสบการณ์ วิทยา
การ
การวิจัย
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ
√
√

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
1.น.ส.รุ่งนภา คาน
1.นายประธาน เลิศงาม

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

เพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม
1.การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้น 5/08/2559
1.โครงการออกแบบชุดภาชนะอาหารสาหรับผู้ปฎิบัตธิ รรม
5/08/2559
สาหรับ
เสถียรธรรมสถาน
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ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายสมัชชา อภิสิทธิส์ ุขสันติ

2

น.ส.จุฑาวรรณ วรงค์

3

นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ

4

น.ส.นัทชา สุวรรณพฤกษ์

5

น.ส.เพ็ญพร เรืองโรจน์

6

นายธีระพงษ์ ธรรมเจริญ

7

น.ส.ศศิวิมล เฉลิมฤทธิ์

8

น.ส.ศรุตา เกียรติภาคภูมิ

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ
การออกแบบสื่อประกอบนิทรรศการเพื่อผู้พิการ
ทางสายตาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษา วัด
อรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพื่อถ่ายทอด
ปรัชญาการควบคุมจิตใจ ตามแนวทางของสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
รินายก
โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัตลักษณ์
สินค้าพื้นเมือง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การสร้างสรรค์ศลิ ปะสื่อประสมตกแต่งภายในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง
โอบอุ่น
การสร้างสรรค์ประติมากรรมเรื่องรูปจิตสัมพัทธ์จาก
ภูมิปัญญางานหัตถกรรมศิลป์เพื่อตกแต่งภูเรือ
แซงชัวรี่ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเลย
โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศลิ ป์ในมิติความเชื่อเชิง
วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มี
อิทธิพลทางจิต
โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศลิ ป์ด้วยวัสดุโลหะ
เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประดับ
ตกแต่งภายในรีสอร์ทบริบท จ.นครราชสีมา เรื่อง

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ปีที่/ฉบับ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
ที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง
/อนุสิทธิบัตร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (อยู่
ระหว่างดาเนินการ)

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,
Silpakorn University (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

57156321
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

9

นายพีรติ จึงประกอบ

10

นายสรัล ตั้งตรงสิทธิ์

11

น.ส.นวพรรณ อัศวสันตกุล

12

น.ส.ศิรินฤมล ช้อยเรือง

13

น.ส.รุ่งนภา คาน

14

น.ส.ศุณัฐธิดา ทองมี

15

นายประธาน เลิศงาม

16

น.ส.พรพรรณ สุทัศน์

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ปีที่/ฉบับ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
ที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง
/อนุสิทธิบัตร

พลังชีวิตจากธรรมชาติ
ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อน
ภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
แนวทางไคเนติก อาร์ตเพื่อการออกแบบเลขนศิลป์
สาหรับนิทรรศการความเป็นมาละครเวทีไทย
แนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนทีเ่ พื่อเด็กหญิงก่อน
วัยรุ่น เพื่อการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงเกินทาง
เพศ
การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจาก
หัตถกรรมเศษผ้า
การออกแบบเพื่อยืดอายุ
การใช้งานให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสนั้ ประเภทนิตยสาร
แจกฟรี
"Vitamin Sea" สื่อประยุกต์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร
การอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอ่าวแสมสาร
การออกแบบชุดภาชนะอาหารสาหรับผู้ปฏิบัติธรรม
สาหรับเสถียรธรรมสถาน
เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดินเผาและคูม่ ือ
สาหรับเภสัชกรรมไทย
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ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
-

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทาวิจยั
(ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน

ภายนอก

ข้อมูลในตาราง 1.1-5 และ 1.1-6

ตารางที่ 1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดผล
การดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การ
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
ออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ในอุทยาน

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แห่งชาติ ประเทศไทย
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 12-13 ก.พ.58

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
75

ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อื่นๆ
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
1
เชิงเทียน
2
ชั้นวางของ
3
เชิงเทียน
4
เชิงเทียน
5
เชิงเทียน
6
เชิงเทียน
7
ภาชนะใส่อาหาร
8
ภาชนะใส่อาหาร
9
ภาชนะใส่อาหาร

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน
14 ก.ค.58
14 ก.ค.58
15 ก.ค.58
15 ก.ค.58
15 ก.ค.58
15 ก.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58

เลขที่คาขอ
1502002266
1502002267
1502001872
1502001873
1502001874
1502001875
1502002942
1502002943
1502002944
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ลาดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ภาชนะใส่อาหาร
ภาชนะใส่อาหาร
ภาชนะใส่อาหาร
ภาชนะใส่อาหาร
ฐานรองภาชนะใส่อาหาร
ฐานรองภาชนะใส่อาหาร
ฐานรองภาชนะใส่อาหาร
ฐานรองภาชนะใส่อาหาร
ฐานรองภาชนะใส่อาหาร
ฐานรองภาชนะใส่อาหาร
ชุดภาชนะใส่อาหาร
ชุดภาชนะใส่อาหาร
ชุดภาชนะใส่อาหาร
ชุดภาชนะใส่อาหาร
ชุดภาชนะใส่อาหาร
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา
รศ.รตอ.ดร.อนุชา

แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร
แพ่งเกษร

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
27 ส.ค.58
28 ส.ค.58
28 ส.ค.58
29 ส.ค.58
29 ส.ค.58
29 ส.ค.58

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
1502002945
1502002946
1502002947
1502002948
1502002949
1502002950
1502002951
1502002952
1502002953
1502002954
1502002955
1502002956
1502002957
1502002958
1502002959
1502004435
1502004436
1502003749
1502003750
1502003751
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

30
ของประดับตกแต่ง
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
31
ของประดับตกแต่ง
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
32
ของประดับตกแต่ง
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
33
ของประดับตกแต่ง
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
34
ของประดับตกแต่ง
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
35
แจกัน
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
29 ส.ค.58
29 ส.ค.58
29 ส.ค.58
29 ส.ค.58
29 ส.ค.58
30 ธ.ค.58

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
1502003752
1502003753
1502003754
1502003755
1502003756
1502004489

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิชาการ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
1

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ตาราพรรณไม้ตกแต่งและการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

(บันทึกลงวันที่ 29 เม.ย.58)

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
แบบร่างสัญญลักษณ์ Dawn of Happiness
2
เมฆ หมอก

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ
(15-27 ก.ย.58)

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
80

ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

1
2
3

ความงดงามของชีวิต
รุ่งอรุณแห่งความสุข : พื้นที่สาหรับสังคมผูส้ ูงอายุ
แสงธรรม

รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร

4

Zala

อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX
2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti
Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย
UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri
Petronas KLCC, Design Development Centre
(DDEC) และ Malaysian Industrial Development
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58
นิทรรศการผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง
ขนาดเล็กแต่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยนาเอา
ศิลปหัตถกรรมไทยมาเป็นส่วนหนึง่ ในการออกแบบ "นิด
หน่อย" 21-24 ม.ค.58

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 3

3.00
3.00

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3.00

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
5.00

3.00

ร้อยละ 60

5.00

ร้อยละ 80

5.00

ร้อยละ 808

5.00

ระดับ 3
3.67

3.00
ดี

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

10 ข้อ

5.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

-

-

-

9/3 =

ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 36
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 48
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละ 24
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
8 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

15/3 =
3
5
4
5
40.4
5
11/3 =

10
10

-

ยังไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว

-
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
14/4 =
3.50

ระดับ 3

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี

ระดับ 3
3.00
3.36

3/1 =

3.00
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

ผ่านการประเมิน
2
3
3
4
1
13
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
3.00
3.67
3.00
7
3.22

3.67
3.00
4
3.33

(-)
2
-

(-)
3.00
3.67
3.50
3.00
3.36

ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562
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2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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