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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 
ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
1. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   ประธานหลักสูตร  วันที่ 31 ก.ค.59 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.59 
3. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.59 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.59 
5. อาจารย์อนุชา แสงสุขเอ่ียม   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.59 
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         วันที่...................................................                            วันที่.................................. ................. 
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สารบัญ 
หน้า 

การรับรองโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร   2 
สารบัญ   4 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6 
หมวดที่ 2 บัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 11 
 ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 11 
หมวดที่ 3 นักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 13 
 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 15 
 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 17 
หมวดที่ 4 อาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 20 
 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 23 
 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 27 
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 32 
 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 34 
 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 36 
 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 36 
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 44 
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร 47 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 48 
 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 49 
 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 49 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 50 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน้า 
1.1-1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)     52 
1.1-2  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)   52 
1.1-3  จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากร    53 
1.1-4  จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย    55 
1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร  57 
          และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-5 ถึง 1.1-9 และ 2.x-x ถึง 3.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 59 
4.2-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  59 
4.2-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  60 
4.2-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  61 
4.2-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 61 
         ระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่          63 
 
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
5  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      65 
6  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      66 
7.1  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     67 
7.2  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย       67 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 29 ก.ค.59 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25500081105641 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา 
มหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 1. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง สภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ
การปรับแก้อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร เมื่อวันที่ 
14 มกราคม 2558 

2. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์  2. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์  
3. อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช 3. อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช 
4. ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 4. ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 

5. อาจารย์อนุชา  แสงสุขเอ่ียม 5. อาจารย์อนุชา  แสงสุขเอ่ียม  
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

1. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 
2. อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท์ 
3. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 

4. ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 
5. อ.อนุชา  แสงสุขเอ่ียม 
6. ผศ.อาวิน  อินทรังษี 
7. ผศ.สุพจน์  สิงหส์าย 
8. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
9. ผศ.อติวรรธน์  วิรุฬหพ็์ชร 
10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล 
11. อ.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร ์
12. อ.คณิตา  มีชูบท 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ภู่อารีย์ 
2. อาจารย์วงษ์ศวัส  วงษ์ประเสริฐ 
3. อาจารย์พงศ์ภวัน  อะสีติรัตน์ 
4. อาจารย์อธิปัตย์  กมลเพ็ชร 
5. อาจารย์มาริสา  จันทมาศ 
6. อาจารย์มาดสัมฤทธิ์  พสุภา 
7. อาจารย์อรวรรณ  ดิษฐโยธิน 
8. อาจารย์ชูเกียรติ  ครูทรงธรรม 
9. อาจารย์สุปรีย์  ทองเพ็ชร 
10. อาจารย์วิจิตรา  เตรตระกูล 
11. อาจารย์ธีรวัฒน์  เฑียรฆประสิทธิ์ 
12. อาจารย์ยศยา  อัยศิริ 
13. อาจารย์คณิตา   มีชูบท 
14. อาจารย์วสันต์   สุวรรณาคะ 
15. อาจารย์เปรมา  จาตุกัญญาประทีป 
16. อาจารย์เพียงพิชญ์  ศาสตร์ศศิ 
17. อาจารย์เชษฐ์สุดา  มีเงิน 
18. อาจารย์โกศล  ทองด้วง 
19. อาจารย์พันธุ์แก้ว  คูรัตนพิศาล 
20. อาจารย์เชาววรรธน์  เลิศสัจจานนท์ 
21. อาจารย์วรานนท์ ทองแถม 
22. อาจารย์คมภิญญ์  เข็มก าเนิด 
23. อาจารย์ปฐมพงศ์   สืบสาย 
24. อาจารย์ไพโรจน์  ธีระประภา 
25. อาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธี 
26. อาจารย์อนุชิต   นิ่มตลุง 
27. อาจารย์ศรัณยา  มะระพฤกษ์วรรณ 
28. อาจารย์ณัฐกฤตา  ศตวรรษธ ารง 
29. อาจารย์ ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร 
30. อาจารย์นนทรีย์  นิมิบุตร 
31. อาจารย์วรฤทธิ์ พรเกิด 
32. อาจารย์จาตุรงค์ 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต วังท่าพระ : 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ : 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย อ าเภอเมือง นครปฐม 73000 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ครบ 

ตามรอบด าเนนิการ 
ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตารางที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน  ตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 
 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ 
ร่วม (ถ้ามี) 

 ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์    ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ 

การศึกษา 
 ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

 ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า 
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง 
และก าลังด าเนนิการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับการปรับปรุงรายวิชา การ
ติดตามผลบัณฑิตและผู้ใช้บณัฑติ 

ตารางที่ 1.1-10 

หมายเหตุ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพมายาวนาน 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ภาควิชาฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับต่างสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก ซึ่งเอ้ือแก่การพัฒนา 

     และบูรณาการองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปทีี่ 1 ชั้นปทีี่ 2 ชั้นปทีี่ 3 ชั้นปทีี่ 4 ตกค้าง 
2554      
2555 (ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตรฯ) 47     
2556 51 47    
2557 50 50 47   
2558 51 50 50 47  

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

- มีนักศึกษาท่ีรับในปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 คน ลาออก ในปีการศึกษา 2557 เนื่องจากทางบ้าน 
มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 

- มีความผิดพลาดในกระบวนการเรียกนักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2558 เพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ ท าให้มี
จ านวนนักศึกษาเกินกว่าจ านวนรับที่ระบุไว้ในหลักสูตร 1 คน 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  58 59 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น  45 - - 
2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 47 - - - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น  - - 95.74 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 51 - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 51 - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 มีนักศึกษาจ านวน 2 คน ที่รับในปีการศึกษา 2555 มีปัญหาด้านสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียน 
เรียนได้ตามแผนการศึกษา 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
หมายเหตุ*  ประเมินจากบัณทิตในหลักสูตรเก่า (หลักสูตรปรับปรุงปี 2548) วันท่ีส ารวจ  16 ธ.ค.58 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน 
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน / 

ตารางประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
3,394 17 4.25 

โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิต ปี
การศึกษา 

2557  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 495 3 4.34 
   (2) ด้านความรู ้ 481 3 4.22 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 474 3 4.16 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 493 3 4.33 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสาร 
       และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

788 5 4.15 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 662 4 4.36 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 51  

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

38  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยรอ้ยละ 20) 

74.51 
 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.24  เกณฑ์ประเมิน  :  4.24  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.25  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
หมายเหตุ*  ประเมินจากบัณทิตในหลักสูตรเก่า (หลักสูตรปรับปรุงปี 2548) วันท่ีส ารวจ  16 ธ.ค.58 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน / 

ตารางประกอบ 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด 51 100 ข้อมูลจากแบบ 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน / 

ตารางประกอบ 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ 46 90.20 สอบถามของ 

ทางคณะฯ จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

16 34.78 

จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ 23 50.00  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - -  
จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ 2 4.35  
จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท - -  
จ านวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหาร - -  
ตรงสาขาท่ีเรียน 38 82.61  
ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 1 2.17  
ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 39 84.78  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ  76.74  เกณฑ์ประเมิน  :  3.84 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 88.64  เกณฑ์ประเมิน  :  4.43 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 85.00  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 เนื่องจากหลักสูตรฯ นี้เพิ่งผลิตบัณฑิตเป็นรุ่นแรก จึงไม่ขอประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ2.2  
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 4.25 4.25 

2.2 ร้อยละ 85 88.64 4.43 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.68/2 = 4.34 คะแนน 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 

- 
 

โอกาสในการพัฒนา 
- 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

การรับนักศึกษา   
จากการประเมินกระบวนการรบันักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา

นั้น พบว่า  
- การสอบคัดเลือกวิธีที่ 1 การสอบรับตรงที่จัดโดยคณะวชิาฯ เครื่องมือ

ในการสอบฯ คือ  
วิชา 01  ภาษาและสังคม     ไม่ต่ ากว่า 75 คะแนน 

      วิชา 02  วิทย์และคณิต            ,,      75 คะแนน 

      วิชา 60  วาดเส้นมัณฑนศลิป์     ,,      50 คะแนน 

      วิชา 62  ออกแบบนิเทศศิลป์  (ชุดที่ 2)     ,,  50 คะแนน 
    ซึ่งไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากสามารถใช้คัดเลือกนักศึกษาได้คุณภาพ 
มาตรฐานตามเกณฑ ์ของภาควิชาฯ  

- การสอบคัดเลือกวิธีที่ 2 การรับนักศึกษาด้วยระบบโควตาภูมิภาค 4 
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ
โควต้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

เครื่องมือในการสอบฯ คือ พิจารณาจาก portfolio  และการสอบวิชา 
62 ออกแบบนิเทศศิลป์ (ชุดที่ 1) และการสอบ สัมภาษณ์ โดยไม่มีการสอบ
วาดเส้นมัณฑนศิลป์ และ วิชา 01 / วิชา 02 คณะฯกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
จึงมีแนวทางในการปรับปรุงการออก ข้อสอบในส่วนวาดเส้นเพิม่เติม ส าหรับ
การรับนักศึกษาในปี 2558 

- จ านวนนักศึกษาที่รับในปี 2557  ไม่ตรงตามเป้าที่ระบไุว้ใน มคอ.2 
จาก 50 คน เป็น 51 คนเนื่องจากความผิดพลาดของกระบวนการ 
เรียกนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์รอบ 2  ในปีนี้ภาควชิาฯ จึงก าชับให้ คณะฯ 
ระมัดระวังในการประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงข้อสอบวิชา 62 ส าหรับการ

คัดเลือกวิธีที่ 2 (ระบบโควตา้) โดยเพิ่มเติมการวาดเส้นมัณฑนศลิป์เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อสอบ และท าจดหมายก าชับไปยังคณะกรรมการด าเนินงาน
สอบรับตรงของ 
คณะฯ ให้ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่เรียกมาสอบสัมภาษณ์ให้ถูกต้อง 

ผลการรับนักศึกษา ในปี 2558 นี้ มีนักศึกษาทีผ่่านการสอบคัดเลือก มา

ประกาศการ 
รับสมัคร 
นักศึกษาใหม่
ของคณะ 
มัณฑนศิลป ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
รายงานตัว จ านวน 44 คน  เปน็นักศึกษาที่รบัโดยวิธีที่ 1 จ านวน 41 คน วิธีที่ 
2 จ านวน 3 คน และไม่มีการสอบรอบที่ 2 

การประเมินการรับนักศึกษา 
ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมประเมินผลการรับนักศึกษา พบว่า  
  - เอกสารข้อสอบรับตรงฯ วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์ (ชุดที ่2) 
 มีบางประเด็นทีท่ าให้ผู้เข้าสอบเข้าใจคลาดเคลื่อน 
  - เอกสารข้อสอบโควตาภูมิภาค วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์ (ชุดที่ 1) 
ตามที่ได้เพิ่มเติมข้อสอบวาดเสน้มัณฑนศลิป์ ช่วยให้การพิจารณา คัดเลือก
นักศึกษาที่มีทักษะครบถ้วนขึ้น แต่พบว่าเวลาในการสอบไม ่
เพียงพอ 
  - นักศึกษามารายงานตัวสอบสัมภาษณไ์ม่ครบตามจ านวนทีป่ระกาศ 
เนื่องจาก  
    1. นักศึกษาไม่สะดวกเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่วิทยาเขต 
สนามจนัทร์  
    2. นักศึกษาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอื่น   

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงการรับนักศึกษา 
- คณะกรรมการออกข้อสอบจะต้องระมัดระวังการใช้ข้อความใน 

โจทย์ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
- คณะกรรมการออกข้อสอบของโควตาภูมิภาค ให้โจทย์มีความ เหมาะสม

กับระยะเวลาในการสอบ 
- ภาควิชาฯ มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ในปี

การศึกษาหน้า โดยการเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ มากกว่า
จ านวนที่เปิดรับ 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มีการด าเนินการดงันี ้
1. ภาควิชาฯ มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ร่วมกับ การจัด

ปฐมนิเทศของคณะฯ ให้กับทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อแนะน า การเรียนการสอนตลอด 4 ปีของ
หลักสูตร และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง  

2. ภาควิชาฯ แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการ 2 ท่าน  
3. ก าหนดเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควชิาฯ ส าหรับติดต่อ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ประสานงานระหวา่งนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
     คณะฯ ได้จัดการปฐมนิเทศ โดยแบ่ง กิจกรรมเป็น 2 วัน คอื ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 1 วัน และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 1 วัน ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าว ช่วยให ้นักศึกษาได้รู้จัก
คณาจารย์ มีความคุน้เคยกับสถานที่เรียน และมีความ เข้าใจในรายละเอียด
ของหลักสูตรฯ ผู้ปกครองเข้าใจในระบบการเรียน การสอน และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 
การประเมินการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา 
    ภาควิชาฯไดป้ระเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
พบว่า จ านวนวนัและสถานที่ในการจัดปฐมนิเทศที่คณะฯ ก าหนด ท าให้
คณาจารย์หลายท่านไมส่ะดวกเดินทางไปร่วมกิจกรรม  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ภาควิชาฯเห็นวา่ควรเสนอแนะ คณะฯ ให้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาและ

ประชุมผูป้กครองให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว โดยควรจัดที ่หอประชุมใหญ่ 
วิทยาเขตวังทา่พระ เพื่อสะดวกในการเดินทาง 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00   เกณฑ์ประเมิน  :  3.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 4.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  ระดับ 4.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

กระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา  
มีดังต่อไปนี ้

- ตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาทางวชิาการแก่นักศึกษาชั้นปีละ 2 ท่านท าหน้าที่ ให้
ค าปรึกษาเร่ืองการลงทะเบียน การเพิ่มถอนรายวิชาการเลือก เรียน
รายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของ หลักสูตรตลอด 4 ป ี

- มีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 ท่าน 
- มีเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควิชาฯ เพื่อติดต่อประสานงาน 

ค าสั่งแต่งตัง้ 
อาจารย ์
ที่ปรึกษาทาง 
วิชาการ 
 
ใบลงชื่อ 
Pre-Register 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 

- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นปีที่ต้องลงทะเบียน วิชา
เลือก โดยจัดทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับเนื้อหา และการ
จัดการเรียนการสอนของวิชาเลอืกทุกวิชา ที่เปิดในแตล่ะ ภาคการศึกษา 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทะเบียน ก่อนการเปิด ให้ลงทะเบยีน
ออนไลน์ในทุกภาคการศึกษา 

- มีการจัดปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน การ
ฝึกงาน โดยจัดล่วงหนา้ก่อนปิดภาคการศึกษาปลาย 30 วัน 

- ปฐมนิเทศศิลปนิพนธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะ 
ลงทะเบียนวชิา 362 209 ศิลปนิพนธ ์

ผลการด าเนนิงาน 
- อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับ 

นักศึกษา  
- นักศึกษามีแนวทางในการเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกที่ตรงตาม 

ความถนัดของตนเอง สามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบทุกหมวดวิชา ตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร  

- นักศึกษาได้รับการตอบรับให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการครบ 
ทุกคนในเวลาที่ก าหนด และไมพ่บการร้องเรียนจากนักศึกษาทีไ่ปฝึกงาน หรือ
สถานประกอบการ 

- นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิา ศิลปนิพนธ์ ทุกคนสามารถท า โครงการ
ศิลปะนิพนธไ์ด้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
การประเมินการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว แก่นักศึกษา
ในระดับปริญญาตร ี
    ภาควิชาฯไดป้ระเมินผลกระบวนการฯ พบว่า 
- การตั้งกลุ่มไลน์ส่งผลให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และ 
นักศึกษามากข้ึน 
- การสื่อสารกับนักศึกษาในรายวิชาศิลปนิพนธ์ และระเบียบ การท าศิลป
นิพนธ์ของภาควชิา ยงัพบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงหลายจุด 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงการควบคุม ดูแล ให้ค า ปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 ภาควิชาฯ จะจัดประชุมวาระพเิศษ เพื่อปรับปรุงระเบียบการท า ศิลป
นิพนธ์ ให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น 

วิชาเลือกของ
นักศึกษา 
 
ฐานข้อมูล 
สถานทีฝ่ึกงาน 
 
 
 
ระเบียบการท า
ศิลปนิพนธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สรุปรายงาน
การประชุม  
 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ที่ 21 

จากการประเมินกระบวนการฯ ในปีการศึกษา 2558 พบว่า  
- ในรายวิชาส่วนใหญ่ ชั้นปีที่ 3 และ 4  เปิดโอกาสให้นักศึกษา แสดงความคิด
เชิงวิพากษ์ ต่องานออกแบบของเพื่อนร่วมชั้น และยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
- สอดแทรกทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี ในหลายวิชา ทั้งรายวิชา
บังคับ รายวิชาเลือก และเลือกเสรี  
- เปิดรายวิชา 362 239 ธุรกิจการออกแบบ และ 362 207 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชพี ให้กับนักศึกษา 
และบูรณาการการศึกษาร่วมกับองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ผลการด าเนนิงาน 
- นักศึกษาสามารถพัฒนางานออกแบบได้ดีขึ้น จากการแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นระหว่างกัน 
- นักศึกษามีทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถ สร้างสรรค์
ผลงานออกแบบได้อยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ การสบืค้น ข้อมลูทาง
อินเตอร์เน็ตช่วยให้นักศึกษาขยายความคิดสรา้งสรรค์ได้ 
กว้างไกลขึ้น 
- นักศึกษาได้เพิ่มพนูทักษะชีวิตและอาชีพ และจากการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

การประเมินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

- พบว่าอุปกรณ์การเรียนสอนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่เพียงพอ ต่อ
จ านวนนักศึกษาและคณาจารยผ์ู้สอน 

- ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร  

 
 
มคอ.3   
 
 
 
-โครงการ 
Animation 
Bootcamp 
ร่วมกับ Tokyo 
university of 
The Arts 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

อัตราการคงอยู่ แก้ไขตามตาราง 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2555 
  การคงอยู ่คิดเป็น ร้อยละ 100 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2556 
  การคงอยูค่ิดเป็น ร้อยละ 98.04 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2557 
   การคงอยู ่คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

 การส าเร็จการศึกษา  
มีผู้ส าเร็จการศึกษาระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 45 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95.74 

 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา = 3.64 
ไม่มีข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 2558 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

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

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

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
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1. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ส่วนใหญ่มีทักษะความสามารถในเชิงศิลปะค่อนข้างสูง 
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ มาจากสายสามัญ มีข้อได้เปรียบด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จากจุดเด่นข้างต้น ท าให้นักศึกษาเกิดการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางศิลปะ และระบบการ คิดวิเคราะห์ 
ได้อย่างดี 
2. นักศึกษามีโอกาสในการฝึกงาน และได้สายสัมพันธ์ในวงการวิชาชีพจากการเรียนกับอาจารย์พิเศษ  
ภายนอก และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วที่กลับมาบรรยาย 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

ระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
จากการประเมินกระบวนการรบั 2557 ที่ผา่นมา พบวา่อัตราทีเ่ปิดรับ
จ านวน 3 อัตรา ไม่มีผูผ้่านการคัดเลือก จึงได้มีการปรับปรุง
กระบวนการดังนี ้
1) จัดท าแผนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด โดยเน้น
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ที่หลักสูตรขาดแคลน หรือ
ทดแทนสาขาที่มีอาจารย์เกษียณอายุ ราชการและวางแผนภาระงาน
สอน และงานอื่นๆ ที่อาจารย์ใหม่ ต้องรับผิดชอบ และแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินคุณสมบตัิจาก ภาควิชาฯ ประกอบด้วยหัวหน้า
ภาคฯ และคณาจารย์ที่จะเป็น ผู้สอนร่วมกัน แล้วจงึส่งรายชื่อ
คณะกรรมการและคุณสมบัติที่ ก าหนดให้ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ของ
คณะฯ ด าเนนิการรับสมัคร และ คัดเลือกตามระเบียบบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย ต่อไป จนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีการปรับ
ลดคุณวุฒิเปน็ปริญญาโท 1 อัตรา 

หลักสูตรมีระบบเตรียมความพรอ้มให้อาจารย์ใหม่ โดยการ 
มอบหมายให้สอนร่วมกับอาจารย์ท่านอื่น เพื่อเรียนรู้กระบวนการ 
จัดท าแผนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5 การจัดการสถานการณ์ 
ในชั้นเรียน รวมไปถึงวิธีการประเมินผลรายวิชา การตัดเกรดแบบ อิง
เกณฑ์ อิงกลุ่ม และการรายงานผลการศึกษา นอกจากนี้ยังม ีการให้
ข้อมูลภาระงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน และเร่ือง การ
ประเมินการปฏบิัติราชการ (KPI) การประชุมภาคฯ ที่จัด ทุกเดือน 
2) การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด คือ มีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าระดบัปริญญาโทในสาขาที ่ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตร หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดบั ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไป 

ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้บรรจุอาจารย์ใหม่ คุณวุฒิ

ปริญญาโท จ านวน 1 อัตรา คือ นางสาวคนิตา มชีูบท และยังคง
เปิดรับสมัครอาจารยป์ระจ าในคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 อัตรา  

แผนอัตรา 
ก าลังของ 
ภาคฯ 
 
ประกาศ 
รับสมัคร 
อาจารย ์
2 อัตรา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การประเมินระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
    อัตราปริญญาเอกจ านวน 2 อัตรา ไม่มีผู้ผา่นการคัดเลือก 
เนื่องจาก คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ภาควชิาฯ 
ก าหนด 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงระบบการรับและแต่งตัง้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาควิชาฯวางแผน จัดประชุมปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะ 
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ในสาขานี้ 

 ระบบการบริหารอาจารย ์
- มีการประชุม มอบหมายภาระงานสอน ให้สอดคล้องกับ 

ภาระงานสอนขั้นต่ า งานวจิัยสรา้งสรรค์ งานบริการวชิาการ และ 
งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย ์
แต่ละท่าน เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านพิจารณาความเหมาะสม  
มีการท าเอกสารสรุปภาระงาน และมอบหมายให้อาจารย์ปฏบิตัิ 
งานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) ของ
คณะฯ 

- มีการดูแลติดตาม และรายงานผลการ ด าเนินงานตาม ภารกิจ 
ด้านภาระงานสอน งานวิจัยสรา้งสรรค์ งานบริการ วิชาการ และงาน
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ผลการด าเนนิงาน 
คณาจารย์มีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากได้สอนรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และ  
มีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก าหนด 

การประเมินระบบการบริหารอาจารย ์
    อาจารย์บางส่วนไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมินการปฏบิตัิ 
ราชการ (KPI) ที่คณะฯ ก าหนด และพบความยุ่งยากในการส่ง 
เอกสารหลักฐาน 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงระบบการบริหารอาจารย ์
 ควรเสนอคณะฯ ให้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินการ ปฏิบตัิ

ราชการ (KPI) และปรับปรุงรปูแบบของฟอร์มการกรอก ข้อมูล และ

รายงานการ
ประชุมภาคฯ 
 
สรุปภาระงาน 
สอนของ 
คณาจารย์ แต่
ละท่าน 
 
 
 
 
 
แบบประเมนิ 
KPI 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
กระบวนการสง่เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

 ระบบการสง่เสริมและพฒันาอาจารย์   
     จากผลการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาการคณาจารย์ ปี
การศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ตามแผนที่ภาควชิาฯ ก าหนดไว้ ต าแหน่ง
ทางวชิาการยังไม่เปน็ไปตามแผนฯ ในส่วนของคุณวุฒิ อาจารย ์มี
อาจารย์ประจ าภาควชิาฯ จบการศึกษาในระดับ ดุษฎบีัณฑิต จ านวน 
2 ท่าน ซึ่งเปน็ไปตามแผน 
     ในปีการศึกษา 2558 ทางภาควิชาฯ มีแผนการจัดล าดับ 
ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดงันี้  
1)  สนับสนนุใหอาจารย์ขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ โดย ภาค

วิชาฯ อนุมัติให้เงินรางวัลเมื่อไดร้ับต าแหน่งทางวชิาการ 
2)  สนับสนนุให้อาจารย์ลาเพิ่มพูนความร ูเพื่อท าผลงานวชิาการ 
3)  ใหทุนสนับสนนุอาจารยท าวจิัย หรือผลิตผลงานสรา้งสรรค์    
    จากกองทุนวิจัยของคณะฯและการสนับสนุนให้อาจารย์ 
    ขอรับทุนจากแหล่งทนุภายนอก 
4)  ให้ทุนสนับสนนุอาจารย์ศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา  
5)  สนับสนนุใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ 

ผลการด าเนนิงาน 
- อาจารย์ได้รับทุนจากคณะฯ ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เพื่อ
ประกอบการขอก าหนดต าแหนง่รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ทา่น  
- อาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ ไดส้่งผลการค้นคว้าในรูปแบบ รายงาน
เชิงวิชาการเพื่อประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ท่าน  
- อาจารย์ได้รับทุนวิจยัจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ จ านวน 1 ท่าน 
- อาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 ทา่น 
- อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานสรา้งสรรค์ระดับนานาชาติ จากการ
ประกวด NIKA Design Section ประเทศญี่ปุน่ จ านวน 3 ทา่น โดย
ได้รับงบสนบัสนุนจากภาควชิาฯ 

การประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   
  ภาควิชาฯ ประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
พบว่า ยงัไม่มีอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งวิชาการเพิ่มข้ึนตามแผน 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงระบบการสง่เสริมและพฒันา

 
 
 
 
 
 
แผน
ด าเนินงาน
ภาควิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
สร้างสรรค์
ผลงาน ชดุ 
ดอกบัวบูชา 
2550 – 2559  
-โครงการ
ออกแบบ
เลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วัด
ไทย 
- หนังสือ
รวบรวม
ผลงานการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์   
 ภาควิชาฯ จะด าเนินการเร่งรัดให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ขอต าแหน่ง
ทางวชิาการเพิ่มข้ึน 

ประกวด 
NIKA Design 
Section 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก  
0 x 100 / 5 = 0 
คะแนนทีไ่ด้ คือ 0 x 5 / 20 = 0 คะแนน 

ตารางที่ 1.1-2 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวชิาการ  
2 x 100 / 5 = 40 
คะแนนทีไ่ด้ คือ 40 x 5 / 60 = 3.33 คะแนน 

ตารางที่ 1.1-2 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร    (0 + 2.60) x 100/ 5 = 52.00 
คะแนนทีไ่ด้ คือ 52 x 5 / 20 = 5.00 คะแนน 

ตารางที่ 4.2-5 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 20  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 0.00  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 40.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 40.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 



 
 25 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน 
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ 
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่ 
วันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอ สภา
สถาบัน เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผา่น 
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง 
ให้ด าเนินการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 

0.80 2 1.60 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค 
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 3 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 
หลักสตูร 

2.60 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

52.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

13 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 40  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 52  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
ปี 55  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 56  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 57  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 58 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีแนวโน้มที่ด ี

ค าสั่งแต่งตัง้ฯ 

 ความพึงพอใจของอาจารย ์
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นค่าเฉลี่ย3.97 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ผลจากการ 
วิจัยของคณะ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4.00    เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 2.00 3.00 3 
4.2   รวม 2.78 

4.2 (1) 12.00 0.00 0 
4.2 (2) 36.00 40.00 3.33 
4.2 (3) 20.00 52.00 5 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.3 2.00 4.00 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.78 / 3  = 3.26 คะแนน 
ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพ 
2. คณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็นศิษย์เก่าของคณะมัณฑนศิลป์ ท าให้มีเครือข่ายในวงการวิชาชีพ ที่สามารถเชิญมา 
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ 

 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯ มีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทั้งในการด าเนินการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ 
การศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต 
2. คณะฯ มีทุนสนับสนุนงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ และการเผยแพร่บทความวิชาการ 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

081 102 ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน 

1/58 

52
.94

 

19
.61

 

9.8
0 

9.8
0 

3.9
2 

3.9
2        

51 51 

082 109 ดนตรีวิจักษ์ 
1/58 

69
.49

 

16
.95

 

6.7
8 

5.0
8 

1.6
9         

59 59 

083 104 กีฬาศึกษา 1/58 

85
.71

 

14
.29

 

           49 49 

083 109 การใช้ชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ 

1/58 

78
.43

 

21
.57

 

           
51 51 

084 105 โลกแห่ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1/58 

2.0
4 

4.0
8 

22
.45

 

32
.65

 

38
.78

 

        
49 49 

360 111 ภูมิปัญญาไทย
กับการสร้างสรรค์ 

1/58 

17
.65

 

56
.86

 

25
.49

 

          
51 51 

360 112 สุนทรียศาสตร์
เบื้องต้น 

1/58  

12
.24

 

53
.06

 

30
.61

 

2.0
4         

49 49 

081 101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

2/58 

   
5.8

8 
 

 1
9.6

1 
 

 3
1.3

7 
 

 3
5.2

9 
 

   
5.8

8 
 

   
1.9

6 
 

       
51 51 

082 102 มนุษย์กับการ
สร้างสรรค์ 

2/58 

 8
3.3

3 
 

 1
6.6

7 
 

                   
6 6 

360 113 การออกแบบ
และสร้างสรรค์ในศิลปะ
ตะวันออก 

2/58 

      

  

 

  1
00

.00
     

49 0 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

วิชาแกน                 
360 101 การออกแบบ1 1/58 

 3
7.2

5 
 

 3
3.3

3 
 

 2
9.4

1 
 

                51 51 

360 103 วาดเส้น 1 1/58 

   
7.8

4 
 

 3
9.2

2 
 

 3
9.2

2 
 

 1
3.7

3 
 

             51 51 

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/58 

   
3.9

2 
 

 2
9.4

1 
 

 3
9.2

2 
 

 1
9.6

1 
 

   
7.8

4 
 

          51 51 

360 107 การเขียนแบบ
เบื้องต้น 

1/58 

 1
1.7

6 
 

 1
3.7

3 
 

 1
5.6

9 
 

 2
1.5

7 
 

 2
7.4

5 
 

   
9.8

0 
 

       51 51 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 102 การออกแบบ2 2/58 

                           

 1
00

.00
     51 - 

360 104 วาดเส้น 2 2/58 

   
9.8

0 
 

 1
5.6

9 
 

 3
7.2

5 
 

 3
1.3

7 
 

   
5.8

8 
 

                  51 51 

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 2/58 
   

3.9
2 

 

 1
7.6

5 
 

 6
4.7

1 
 

 1
3.7

3 
 

                     51 51 

360 108 ศิลปะไทย
ปริทัศน์ 

2/58 
 2

1.5
7 

 

 2
1.5

7 
 

 2
7.4

5 
 

 2
5.4

9 
 

   
3.9

2 
 

                  51 51 

วิชาบังคับ                 
362 102 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 2 

1/58 

 2
6.0

0 
 

 4
2.0

0 
 

 3
0.0

0 
 

   
2.0

0 
 

         
50 50 

362 105 วาดเส้น
สร้างสรรค์ 

1/58 

   
8.0

0 
 

 2
8.0

0 
 

 4
6.0

0 
 

 1
6.0

0 
 

   
2.0

0 
 

                
50 50 

362 106 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานใน
งานออกแบบ 

1/58 

   
 1

7.3
1 

 

   
 2

5.0
0 

 

   
 4

4.2
3 

 

   
   

5.7
7 

 

   
   

5.7
7 

 

         

   
   

1.9
2 

 

    
52 51 

362 108 การถ่ายภาพ
เบื้องต้น 

1/58 

 3
6.0

0 
 

 4
0.0

0 
 

 1
8.0

0 
 

   
6.0

0 
 

                   
50 50 

362 201 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 4 

1/58 

 2
1.1

5 
 

 1
7.3

1 
 

 4
2.3

1 
 

 1
5.3

8 
 

   
3.8

5 
 

                
52 52 

362 203 ศิลปะไทยเพื่อ
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 

1/58    
 

29
.41

  
   

 
29

.41
  

   
 

21
.57

  
   

 
13

.73
  

   
   

1.9
6 

 

      
   

3.9
2 

 

          
51 51 

362 204 การใช้แสงและ
เสียง 

1/58 

 1
1.7

6 
 

 4
3.1

4 
 

 4
5.1

0 
 

                      
51 51 

362 206 การวิจัยเพื่อ
การสร้างสรรค์ 

1/58 

 5
5.3

2 
 

 1
9.1

5 
 

 2
1.2

8 
 

   
2.1

3 
 

         

   
2.1

3 
 

       
47 46 

362 208 โครงการพิเศษ
ด้านวิชาชีพ 

1/58 

 4
6.6

7 
 

 2
8.8

9 
 

 2
2.2

2 
 

   
2.2

2 
 

                   
45 45 

362 101 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 1 

2/58 

1.9
6 

17
.65

 

66
.67

 

11
.76

 

1.9
6         

51 51 

362 103 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 3 

2/58 

12
.00

 

28
.00

 

60
.00

 

          
50 50 

362 104 การใช้สี 2/58 

40
.00

 

46
.00

 

6.0
0 

8.0
0          50 50 

362 107 ประวัติศาสตร์
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

2/58 

44
.00

 

26
.00

 

30
.00

 

          
50 50 

362 109 การออกแบบ
และจัดวางตัวอักษร 

2/58 

2.0
0 

8.0
0 

80
.00

 

8.0
0     

2.0
0     

50 49 

362 110 ภาพประกอบ 
2/58  

40
.00

 

58
.00

 

     

2.0
0     

50 49 

362 111 
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

2/58         

 

10
0.0

0    
50 - 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

362 202 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 5 

2/58 

23
.53

 

19
.61

 

23
.53

 

19
.61

 

9.8
0    

3.9
2     

51 49 

362 205 การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

2/58 

21
.57

 

27
.45

 

39
.22

 

3.9
2 

1.9
6    

1.9
6     

51 50 

362 209 ศิลปนิพนธ์ 2/58 

28
.89

 

17
.78

 

53
.33

 

          45 45 

วิชาเลือก                 
362 210 การออกแบบ
และจัดตัวอักษรขั้นสูง 

1/58 

75
.00

 

           

25
.00

 

4 4 

362 211 การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ 

1/58 

2.2
7 

15
.91

 

70
.45

 

11
.36

 

         44 44 

362 213 การออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 

1/58 

11
.11

 

72
.22

 

16
.67

 

          18 18 

362 216 การเขียนบท
โฆษณา 

1/58 

13
.33

 

26
.67

 

26
.67

 

26
.67

 

6.6
7         15 15 

362 218 กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์งานโฆษณา 

1/58 

14
.29

 

35
.71

 

50
.00

 

          14 14 

362 222 การถ่ายภาพ
แฟชั่น 

1/58 

65
.00

 

15
.00

 

15
.00

 

     

5.0
0     20 19 

362 225 การถ่ายภาพ
สร้างสรรค์ 

1/58 

40
.74

 

37
.04

 

18
.52

 

3.7
0          27 27 

362 227 ภาพประกอบ
หนังสือส าหรับเด็ก 

1/58 

21
.05

 

68
.42

 

5.2
6    

5.2
6       19 19 

362 228 ภาพประกอบ
หนังสือ 

1/58 

57
.14

 

21
.43

 

14
.29

 

         
7.1

4 

14 14 

362 229 ภาพประกอบท่ี
มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

1/58 

43
.75

 

37
.50

 

 

6.2
5     

6.2
5    

6.2
5 

16 15 

362 231 ภาพต่อเน่ือง 
1/58 

20
.00

 

70
.00

 

10
.00

 

       

  

 10 10 

362 233 การเขียนบท 
1/58 

42
.86

 

21
.43

 

35
.71

 

          14 14 

362 236 แอนิเมชั่นสอง
มิติ 

1/58 

36
.36

 

22
.73

 

13
.64

 

22
.73

 

    

4.5
5     22 21 

362 238 เรื่องเฉพาะ
ทางการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 

1/58 

9.0
9 

27
.27

 

      

63
.64

 

 

  

 11 4 

362 239 ธุรกิจการ
ออกแบบ 

1/58 

60
.98

 

26
.83

 

12
.20

 

          41 41 

362 210 การออกแบบ
และจัดตัวอักษรขั้นสูง 

2/58    
 

20
.00

  
   

 
20

.00
  

   
 

60
.00

  

                        
5 5 

362 223 การถ่ายภาพ
สารคดี 

2/58 

 2
8.5

7 
 

 1
9.0

5 
 

 1
9.0

5 
 

   
4.7

6 
 

   
4.7

6 
 

   
4.7

6 
 

         

 1
9.0

5 
 

   
21 17 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

362 224 การถ่ายภาพ
โฆษณา 

2/58 

 2
8.5

7 
 

 2
8.5

7 
 

 2
8.5

7 
 

                  

 1
4.2

9 
 

   
14 12 

362 230 การออกแบบ
คาแรคเตอร์ 

2/58 

 4
2.1

1 
 

 3
1.5

8 
 

 2
6.3

2 
 

                        
19 19 

362 234 การก ากับ
ภาพยนต์ 

2/58 

 4
2.8

6 
 

 2
8.5

7 
 

 2
8.5

7 
 

                        
7 7 

362 237 แอนิเมชั่นสาม
มิติ 1 

2/58    

 3
3.3

3 
 

 3
3.3

3 
 

               

 3
3.3

3 
 

      
9 6 

 
สรุปผลรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

362 241 การน าเสนอ
ผลงาน 

2/58 

 5
3.3

3 
 

 3
3.3

3 
 

   
6.6

7 
 

   

   
6.6

7 
 

        
15 15 

362 242 จิตรกรรม 2/58 

 2
0.0

0 
 

 3
0.0

0 
 

 5
0.0

0 
 

              20 20 

362 243 วาดเส้นกาย
วิภาค 

2/58 

   
5.8

8 
 

 3
5.2

9 
 

 2
9.4

1 
 

 2
3.5

3 
 

   
5.8

8 
 

        
17 17 

362 245 คอนเซปต์
อาร์ตส าหรับเกมและแอ
นิเมชั่น 

2/58 

   
 1

2.5
0 

 

   
 4

3.7
5 

 

   
 4

3.7
5 

 

       

       
16 16 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวชิา 
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
จากการประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตร พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จ านวนรายวชิาฯ รายละเอียดรายวิชาฯ และการปรับเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาฯ แต่เห็นสมควรให้มีการปรับเนื้อหาและกลวิธีการสอนให้ทันสมัย 
ผลการด าเนนิงาน 
    ปี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงมคอ. 3 ให้สอดคล้องกับผลจาก มคอ. 5 
ของปีก่อน เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

การประเมินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
อยู่ระหว่างเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตร และทบทวนcurriculum 

Mapping ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาใน
หลักสูตร 
     - ปีการศึกษา 2558 นี้ นักศึกษาพึงพอใจกับการเรียนการสอนในรายวชิา

มคอ.2 
 
 
 
รายงานทวน
สอบ 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการ 
ศึกษา 
 
มคอ.5 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
เป็นอย่างดี  
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในปีการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา เพื่อน าผลที่ได้มาปรบัปรงุสาระรายวิชาฯ ดังนี้ 

- รายวิชา Info graphic มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนให้สอดคล้อง
กับทางท างานจริง 

- น าผูป้ระกอบการในสายอาชีพมาเป็นผูบ้รรยายประกอบการปฏิบัติจริง 
รายวิชา Light & Sound  / Electronic Publication /  

- รายวิชา selected Topic มีการปรับเปลีย่นเนื้อหาการสอนให้
สอดคล้องตามหน่วยกิตของรายวิชาฯ 

- มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อการสอนให้สอดคล้องกับผลประเมินจากการทวน
สอบ 

- มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนในแต่ละสปัดาห์ให้เหมาะสม 
- วิชา Communicate มีการบรูณาการการศึกษาร่วมกับ 

สถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหนว่ยงานภายนอก 
- ในรายวิชา 3D animation ได้ท าการเรียนการสอนโดยแอนิเมเตอร์ที่

บริษัท Muffin animation  
ผลการด าเนนิงาน 

นักศึกษาได้มโีอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์การท างานจริงจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 

การประเมินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 

 จากการประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตร พบว่า การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ท าให้นักศึกษามคีวามสนใจใน
การเรียนมากข้ึน เข้าใจสภาพการท างานจริงและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

ผลที่ ได้จากการประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมั ยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

จากการประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ เห็นชอบให้อาจารย์ผู้สอน
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และกลวิธีในการสอนให้ทันสมยัในทุกรายวิชาฯ  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00   เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2.00  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

การก าหนดผู้สอน 
ในปีการศึกษา 2557  ได้วางแผนเพื่อเตรียมผู้สอนส ารอง ในกรณีที่อาจารย์
ผู้สอนไม่เพียงพอ ผู้สอนร่วมลา และก าหนดการเชิญอ.พิเศษ  
  ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจึงมีการด าเนนิการ ดังนี้ 

- ประกาศรับอาจารย์ใหม่ 2 อัตรา ตามแผนฯ 
- กระจายภาระงานของอาจารยท์ี่ลาฯ ให้กับอาจารย์ในภาควชิาฯ 
- ให้เชิญอาจารย์พิเศษเฉพาะในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน 10 คน
ขึ้นไปและสอนไม่เกิน 13 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน 
   - เปิดรับสมัครและขยายเวลาการรับฯ 3 รอบ แต่ยังไม่ไดบุ้คคลที่
เหมาะสม 
   - หลักสูตรฯ สามารถก าหนดอาจารย์สอนได้ครบทุกรายวชิา 
   - สามารถเชิญอาจารย์พิเศษได้ตามที่ระบุไว้ในแผนฯ 

การประเมินการก าหนดผู้สอน 
    - ตามที่การเปิดรับสมัครใหม่ยังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมเนื่องไม่ได้ผู้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาสมัคร 
     - อาจารย์ที่คงอยู่รับภาระงานสอนมากข้ึน 

-  ข้อก าหนดให้เชิญอาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ของคณะฯ ท าให้นักศึกษา
ขาดโอกาสในการเรียนรู้ทีส่มบูรณ์ตามสาขาวิชาชพี 

ผลที่ได้จากการประเมิน และการปรับปรุงการก าหนดผู้สอน 
    -  เห็นควรให้มีการปรับคุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์ที่ 
ว่างอยู่ให้สอดคล้องกับความเปน็จริง 
    - พิจารณาทบทวนสัดส่วนจ านวนอาจารย์ทีล่าต่ออาจารย์ทีค่งอยู่ ให้
เหมาะสมกับจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
    - เสนอให้คณะฯ ทบทวนเกณฑ์การเชิญอาจารย์พิเศษให้เหมาะสมยิง่ขึ้น 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
   หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้สอนจดัท า มคอ.3 และมคอ. 4 ส่งก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาภาระงานสอน แผนการสอน การเชิญ
อาจารย์พิเศษ ความเหมาะสมของสถานทีฝ่ึกงานของนักศึกษา การบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมคอ. 3  

 
 
มคอ. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงาน
การประชุม
ภาควิชา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

ผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2558 มีการจัดท า มคอ. 3 และมคอ. 4 ครบตามระยะเวลา

ที่ก าหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรธที่ 21  

การประเมินผลการด าเนนิงาน 
   เนื่องจากมีการปรับปรุงกายภาพอาคารคณะมัณฑนศิลป์ ท าให้ต้องย้าย
สถานที่จดัการเรียนการสอน ท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ลดลงจากเดิม 

ผลที่ได้จากการประเมิน และการปรับปรุงการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
      - ปรับมคอ. 3 ให้สอดคล้องกับสถานที่การจัดการเรียนการสอน       

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรฯ มีการพิจารณาบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย การ
บริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบรรจุลงใน
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 2558 ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกิจ
นั้นๆ  เชน่ รายวชิา Information Graphic Design มีการมอบหมายให้
นักศึกษาออกแบบชิ้นงานจากโครงการบริการวิชาการให้กับคณะกายภาพ 
มหาวิทยาลยัมหิดล และรายวิชา Thai Arts for Visual Communication 
Design มีการบูรณาการความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตล าปาง  

ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2558 รายวิชาทีม่ีการบูรณาการฯ มีด าเนินการสอดคล้อง

กับที่ระบไุว้ในมคอ. 3 ครบถ้วนทุกรายวิชา 

การประเมินผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2558 รายวิชาทีม่ีการบูรณาการฯ ได้รับความพงึพอใจ

อย่างมากจากนักศึกษา และหนว่ยงานที่ร่วมกิจกรรม  

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินงาน 
     หลักสูตรฯ สนับสนนุให้มีการบูรณาการฯ เพิ่มมากข้ึนในทกุรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 4.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7) 
      จากผลการประเมินการด าเนินงานการศึกษา 2557 หลักสูตรฯด าเนินการ 
ดังนี ้
     - ให้ผู้สอนทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านในแต่ละรายวิชา ไว้
ล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในระยะต่อไป 
     - ปรับแบบประเมินที่ใช้ในการทวนสอบส าหรับผู้ทรงคุณวฒุใิห้   กระชับ
มากข้ึน 

ผลการด าเนนิงาน 
- ผู้สอนในแต่ละรายวชิามีการทบทวนและเตรียมการเสนอแนวทางการ
ปรังปรุง Curriculum Mapping 
- มีการปรับปรุงขั้นตอนและแบบประเมินในการทวนสอบที่กระชับยิ่งขึน้ 

การประเมินผลการด าเนนิการ  
      - ผู้สอนมีความเข้าใจในการจัดท า Curriculum Mapping  ให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาทวนสอบลดลง 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินงาน 
    - มีแผนที่จะปรับปรุงการจัดท า Curriculum Mapping  ให้   
      สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนการสอนของทุกรายวชิาใน   
      หลักสูตร 

มคอ.3 
 
รายงาน ทวน
สอบ 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการ 
ศึกษา 
 
ผลประเมิน 
ออนไลน์ ของ
นักศึกษา 
มคอ.5 และ7 
 
ใบรายการ 
Check List 
หลักฐาน 
ประกอบการ
ทวนสอบ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  แฟ้มรวบรวม
รายงาน
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 
ประชุม
ภาควิชา 

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

  แฟ้มรวบรวม
มคอ. ภาควิชา 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  แฟ้มรวบรวม
มคอ. ภาควิชา 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ ด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

   

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

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  สรุปทวนสอบ
ภาควิชา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

  แฟ้มรวบรวม
มคอ. ภาควิชา 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

-   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

น.ศ.ยัง
ส าเรจ็ 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

การศึกษา
ไม่ครบ 1 ปี 

  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 10   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 9   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100 -  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  9 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  4.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 10 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 12 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาในอนาคต 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
คณาจารย์ยังขาดความเข้าใจรูปแบบของมคอ.3 และ 5 
และการจัดการเรยีนการสอนให้เปน็ไปตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 ท าได้อย่าง 
  ยากล าบาก 
- ไม่สามารถตรวจสอบวิธีการสอน และการประเมินผล 
  การเรียนรู้ เพื่อการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดการสัมมนาภาควิชาฯ เพ่ือร่วมกันท ามคอ.3 และ 
5 ร่วมกัน และวางแผนการปรับ Cirriculum 
Mapping ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพ่ือ
เตรียมการ ปรับหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 

 

กระบวนการประเมินที่มีความซับซ้อนมากข้ึน และ 
เกณฑ์ในการประเมินหลักสตูรมีการปรับเปลี่ยนใหม่ 

เพ่ิมระยะเวลาในการเรียนรู้และท าความเข้าใจระบบ 
การประเมิน ท าให้คณาจารย์มีเวลาในการเตรียม 
การสอน และพัฒนาคุณวุฒิ รวมถึงต าแหน่งทาง 
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้น้อยลง 

ให้คณาจารย์ทุกคนมีโอกาสได้อบรมเกณฑ์การ
ประกัน คุณภาพของหลกัสูตร และมสี่วนร่วมในการ
ปรับเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนได้จริง โดยเฉพาะสาขาศิลปะและ
การออกแบบ 

 

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส / ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

360 102 การออกแบบ2 2 /58 I ทั้งช้ัน สอบถามโดยหัวหน้าภาควิชาฯ ไม่สามารถตรวจผลงานนักศึกษาได้ตาม
ก าหนด เนื่องจากการย้ายสถานท่ีเรียน 

ปรับปรุงเวลาในการตรวจงานให้
เร็วข้ึน 

 

362 111 
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

 I ทั้งช้ัน สอบถามโดยหัวหน้าภาควิชาฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
ท าให้ช่วงเวลาในการส่งงานล่าช้า 

ปรับปรุงกิจกรรมใหส้อดคล้อง
กับปฏิทินการศึกษาของคณะฯ 

 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง มี ไม่มี 

1 360 101 การออกแบบ1 1/58    ผลการ  
2 360 103 วาดเส้น 1 1/58    ประเมินใน 
3 360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/58    ระบบ 
4 360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 1/58    Reg.su.ac.th 
5 360 102 การออกแบบ2 2/58     
67 360 104 วาดเส้น 2 2/58     
8 360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 2/58     
9 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 2/58     
10 362 102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 1/58     
11 362 105 วาดเส้นสร้างสรรค ์ 1/58     
12 362 106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

พื้นฐานในงานออกแบบ 
1/58     

13 362 108 การถ่ายภาพเบื้องต้น 1/58     
14 362 201 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 1/58     
15 362 203 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ

นิเทศศิลป์ 1 
1/58     

16 362 204 การใช้แสงและเสียง 1/58     
17 362 206 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ 1/58     
18 362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ 1/58     
19 362 101 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 2/58     
20 362 103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 2/58     
21 362 104 การใช้สี 2/58     
22 362 107 ประวัติศาสตร์การออกแบบ

นิเทศศิลป ์
2/58     

23 362 109 การออกแบบและจัดวาง
ตัวอักษร 

2/58     

24 362 110 ภาพประกอบ 2/58     
25 362 111 

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
2/58    ผลการ  

26 362 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 2/58    ประเมินใน 
27 362 205 การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ 
2/58    ระบบ 

28 362 209 ศิลปนิพนธ์ 2/58    Reg.su.ac.th 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง มี ไม่มี 

29 362 210 การออกแบบและจัด
ตัวอักษรขั้นสูง 

1/58     

30 362 211 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 1/58     
31 362 213 การออกแบบเลขนศิลป์บน

บรรจภุัณฑ ์
1/58     

32 362 216 การเขียนบทโฆษณา 1/58     
33 362 218 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน

โฆษณา 
1/58     

34 362 222 การถ่ายภาพแฟช่ัน 1/58     
35 362 225 การถ่ายภาพสร้างสรรค ์ 1/58     
36 362 227 ภาพประกอบหนังสือส าหรับ

เด็ก 
1/58     

37 362 228 ภาพประกอบหนังสือ 1/58     
38 362 229 ภาพประกอบท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตน 
1/58     

39 362 231 ภาพต่อเนื่อง 1/58     
40 362 233 การเขียนบท 1/58     
41 362 236 แอนิเมชั่นสองมิต ิ 1/58     
42 362 238 เรื่องเฉพาะทางการออกแบบ

นิเทศศิลป ์
1/58     

43 362 239 ธุรกิจการออกแบบ 1/58     
44 362 210 การออกแบบและจัด

ตัวอักษรขั้นสูง 
2/58     

45 362 223 การถ่ายภาพสารคด ี 2/58     
46 362 224 การถ่ายภาพโฆษณา 2/58     
47 362 230 การออกแบบคาแรคเตอร ์ 2/58     
48 362 234 การก ากับภาพยนต ์ 2/58     
49 362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ 1 2/58     
50 362 241 การน าเสนอผลงาน 2/58     
51 362 242 จิตรกรรม 2/58     
52 362 243 วาดเส้นกายวิภาค 2/58     
53 362 245 คอนเซปต์อาร์ตส าหรับเกม

และแอนิเมชั่น 
2/58     

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวม จ านวน 
53 รายวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผล การ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม ผลการประชุมในกลุ่มผู้สอน สรุปได้ว่า 

มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ 
วินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนและการ 
ส่งงานให้ตรงเวลา ตลอดจนสอนให้มี 
ความซื่อสัตย์ นอกจากน้ีผูส้อนทุกคน 
ควรสอดแทรกเรื่องจิตอาสาในรายวิชา 
เช่น จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก ่
ส่วนรวม 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝัง 
ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน้การ เข้า
เรียนให้ตรงเวลา แต่งกายสภุาพ เหมาะสม
กับกาละเทศะ ตลอดจนสอนให ้มีความ
ซื่อสัตย์ และการจูงใจให้นักศึกษา ท างาน
ออกแบบเพื่อส่วนรวม 
 

 

ความรู ้ นักศึกษาต้องมีความรูเ้กี่ยวกับการ 
ออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อการสื่อสาร 
แนวคิดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมี 
จรรยาบรรณของนักออกแบบ เพื่อใช้ 
ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม 

ใช้การเรียนการสอนในหลายลักษณะ ท้ัง
หลักการทางทฤษฎีในการออกแบบ และ
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรูจ้าก 
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือ 
เชญิผู้เชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณ์ มาเป็น 
วิทยากรพิเศษ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ 

 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง 
และประกอบวิชาชีพได้เมื่อจบการ 
ศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมี 
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เพื่อ 
เข้าใจปัญหาในการออกแบบ และ 
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยงาน 
ออกแบบได้ด้วยตนเอง ไม่เน้นการ
สอนลักษณะท่องจ า 

การวัดมาตรฐานสามารถท าได้โดยการที่ให้
นักศึกษาน าเสนอปัญหาในงาน ออกแบบ 
และอธิบายแนวคดิในการแก้ปัญหา และ 
วิธีการสื่อสารในผลงาน โดยการประยุกต์ 
ความรู้ที่เรียนมา และ วัดผลจากการน า 
งานออกแบบไปทดลองใช้งานจริง 

 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่ างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อ 
ไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 
ซึง่ต้องร่วมงานกับคนอ่ืนๆ โดยเนน้ 
ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากบั 
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบญัชา หรือ 
ผู้ว่าจ้าง ความรับผิดชอบในงาน และ 
ทัศนคติในการยอมรับความคดิเหน็ ที่
แตกต่าง เพื่อน าไปปรับปรุงผลงาน 
ออกแบบ รวมไปถึงการแสดงความ 
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเปน็กลุ่ม 
หรือการท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่น 
หรือต้องค้นคว้า ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
บุคคลภายนอก หรือผูม้ีประสบการณ์ใน 
สาขาวิชาชีพ ฝึกให้มีการระดมสมองใน ช้ัน
เรียน หรือให้นักศึกษาร่วมวิเคราะห์ ผลงาน 
ออกแบบในช้ันเรียน โดยมผีู้สอน เป็นผู้
สังเกตการณ ์
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มาตรฐานผล การ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ชอบการสบืคน้ 
และวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อใช้ในการ 
ปฏิบัติงานออกแบบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้ ผู้เรยีน
ได้วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อประกอบ การสร้าง
ผลงานออกแบบและน าเสนอ ผลงาน
ออกแบบโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบ 

 

ทักษะพิสัย เป็นทักษะการเรียนรู้ทีส่ าคัญอันดบัต้น 
เนื่องจากเป็นจุดเด่นของสถาบัน 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักศึกษาจะต้องม ี
ความสามารถในทักษะทางศิลปะ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทีม่ีเอกลักษณ์ เป็น
ของตนเอง 

ก าหนดให้รายวิชาส่วนใหญ่ของ หลักสูตร 
มีการปฏิบตัิงานออกแบบ เพื่อฝึกฝนทักษะ
ทางศิลปะ และพัฒนา รสนิยมในงาน
ออกแบบ รวมถึงส่งเสรมิ ให้นักศกึษาส่ง
งานเข้าร่วมการประกวด ต่างๆ เพือ่ให้ได้
เปรียบเทยีบความคดิ สรา้งสรรค์ของตนกับ
เพื่อนต่างสถาบัน ว่ามีความเป็นตน้ฉบับที่
แตกต่างหรือไม ่

 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ☐ ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ - จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  - 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ ประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการรการจดัการความรู้ 
KM คณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป ์

  
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับคณาจารย์ในเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการฯ จัด
โดยคณะฯ 

โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป ์

  เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับคณาจารย์ในเรื่องการจัดท ามคอ.  7 
รายงานผลการด าเนินงานของภาควิชา 

โครงการฯ จัด
โดยคณะฯ 

การอบรมการจัดท ามคอ. 
ด้วยระบบออนไลน ์

  แนะน าวิธีการ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลมคอ. 
ในระบบออนไลน ์

โครงการฯ จัด
โดยงาบริการ
การศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 2.00 3 2 
5.2 ระดับ 3.00 3 3 
5.3 ระดับ 3.00 3 2 
5.4 10 ข้อ 10 ข้อ 4 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11 / 4  = 2.75 

คะแนนระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. สาระรายวิชาในหลักสูตรมีความกว้าง ครอบคลุมศาสตร์ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์อย่างทั่วถึง ท าให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้หลากหลายสาขาอาชีพ 

2. ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น Project Base ช่วยเตรียมความพร้อมใน 
ปฏิบัติงานในวิชาชีพจริง และเอ้ือให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันมากกว่าการเรียนแบบ 
Lecture Base 

3. การเรียนการสอนมีการเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้หลายด้าน ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางสังคม โดยมีนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ 
กลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ
การสื่อสารแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชาสามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ การ
จ้างงาน อีกทั้งยังสามารถใช้กับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพหลักสูตรได้ เช่น ลิขสิทธิ์ผลงานออกแบบ หรือผลงาน
ออกแบบที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งมีการบรรจุโจทย์ของการประกวด เข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระของรายวิชาสอดคล้องกัน 

หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
จากผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีแนวทาง ใน

การปรับปรุงส าหรับการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
  - วางแผนจัดเตรียมพื้นที่รองรบัการเรียนการสอน ทดแทน 
พื้นที่เดิม เนื่องจากการปรบัปรุงอาคารมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 
- ให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และ ประเมิน
จ านวนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อน าเข้า

โครงการ
บูรณาการ
การศึกษา
ร่วมกับวัด
มหาธาตุฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
พิจารณาร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาฯ 
- ภาควิชาฯ พิจารณาหาแหล่งงบประมาณอื่นๆ สนับสนนุ งบประมาณ
แผ่นดินที่ไม่เพียงพอ เพื่อการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรฯ 

ผลการด าเนนิงาน  
- หลักสูตรได้รับการอนุเคราะหพ์ื้นที่การศึกษาเพื่อการจัดการ 
เรียนสอนในกรุงเทพมหานคร ทีอ่าคารนักธรรมบาลี วัดมหาธาตฯุ 
จ านวน 3 ห้อง คือ ห้องประชุม และห้องโสตทัศนูปกรณ์ ส านัก
หอสมุดกลาง วิทยาเขตวังท่าพระ 
- ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนภาควิชาฯ ในการติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศและเดินสายไฟให้กับวัดมหาธาตุฯ   

การประเมินสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
- ห้องเรียนที่วัดมหาธาตุ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
- ห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน แต่ขนาดของ ห้อง
ค่อนข้างคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาในบางรายวชิา 

ผลที่ได้จากการประเมินและแนวทางในการปรับปรุงสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู ้

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงการจัดการเรียน การ
สอนให้เหมาะสมกับพื้นที่มากยิง่ขึ้น 

 กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  ใน 2 ลักษณะร่วมกัน คือ การสอบถาม ตรงทั้ง
ในชั้นเรียนและนอกชัน้เรียนและจากผลประเมินออนไลน ์
ของนักศึกษา พบว่า  นักศึกษาและอาจารย์มีข้อร้องเรียน ดังนี้ 
โสตทัศนปูกรณ์ที่พระราชวังสนามจันทร์เสื่อมคุณภาพ คอมพิวเตอร์ มี
จ านวนไม่เพียงพอ เคร่ืองปรับอากาศเย็นไม่เพียงพอ 

หลักสูตรฯ ได้ท าบันทึกแจ้งคณะฯ ให้ปรับปรุง โสตทัศนูปกรณ ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับการเรียน การสอน
ยิ่งขึ้น 

บันทึก
ข้อความจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

6.1 3 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3 /1  = 3 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดี 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรให้ความส าคัญกับการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่คาดหวังการสนับสนุน จาก
คณะวิชาฯ มากนัก เนื่องจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องใช้มีราคาค่อนข้างสูง และต้องทันต่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าสาขาวิชาอ่ืน 

2. ผู้สอนค่อนข้างมีความรู้และประสบการณ์ในการก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อ จึงท า
ให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียง 

 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะวิชาฯ มีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2558 จึงน่าจะมีผลให้ หลักสูตรมี
ความสามารถในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ครอบคลุมตามความจ าเป็นมากขึ้น 

2. วิทยาเขต วังท่าพระมีการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค คาดว่า เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะมี
ระบบสารสนเทศในวิทยาเขตดีขึ้น และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน หรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
- ระเบียบตา่งๆ ในรายวิชาศิลปะนิพนธ ์ควรได้รับ การ
ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมและครบถ้วน 
- และก าหนดการส่งหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อ ในรายวิชา 
ศิลปะนิพนธ ์ไม่สอดรับกับการเปดิภาคการศึกษาใหม่ 
ตามประชาคม อาเซียน (AEC)  
- พบข้อผิดพลาดบางประการในการสรุปผลคะแนน 
รายวิชาศิลปนิพนธ ์

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ - ก าหนดประชุมภาควิชาวาระ พิเศษ เพื่อ
ปรับปรุงระเบียบต่างๆ ก าหนดการ การ
ท าศิลปนิพนธ ์ใหม้ีความหมาะสม 
กับการเปิดภาค การศึกษาใหม่สอดรับกับ 
ประชาคมอาเซียน (AEC)  
- เลขานุการศลิปนิพนธ ์และ ผู้ช่วยฯ 
ตรวจทานการสรุปผลคะแนน 

- ควรรักษาจุดเด่นของภาควิชาฯ ในด้านทักษะงานท า
มือ เอาไว้เพราะมีความแตกตา่งจากผลงานท่ีสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสถาบันอื่นๆ สามารถท าไดด้ีพอๆ กัน 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ สนับสนุนให้มีการใช้ทักษะงานมือ ในทุก
รายวิชา 

- ในบางรายวิชา พบว่ามสีัดส่วนการเชิญอาจารย์ 
พิเศษมากเกินไป 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 
 

- พยายามปรับลดการเชิญอาจารย์ ไม่
เกิน 50% ต่อรายวิชา แต่อาจยงั 
กระท าไดไ้ม่ทุกรายวชิา เพราะบางราย 
วิชามีเนื้อหากว้าง หรือต้องการ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะ 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน / เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ปรับตัวเลขในวงเลบ็ของ 
รายวิชาแกนจาก 3 (1-4-4) 
เป็น 3 (2-2-5)  

กรกฎาคม 2559 อาจารย์ผู้สอนวิชา
แกน/ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 
เนื่องจากจะมีการปรบัหลักสูตร 
เมื่อครบตามรอบระยะเวลา
หลักสูตร (5 ปี) 

ทบทวน Curriculum 
Mapping ของทุกรายวิชาใน 
หมวดวิชาเฉพาะ และวชิา 
เลือกเสรี 

กรกฎาคม 59 อาจารย์ผู้สอน / 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 
 

ท าแผนประเมินผลการ 
ด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อ
วางแนวทางการปรับปรุง 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

พฤษภาคม 59 ผศ.สุพิชญา เข็มทอง 
 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 
ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว ใน
การสัมมนาภาควิชาฯ 

ปรับโครงสรา้งเนื้อหา 
รายวิชาบังคบั กลุ่มวิชา การ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ให้
สอดคล้องต่อเนื่องกัน 

พฤษภาคม 58 - 
เมษายน 59 

อ.อนุชา แสงสุขเอ่ียม มีการปรับเนื้อหารายวชิาและ
ก าหนดทีมผู้สอนให้มีความ
เหมาะสม 

ความร่วมมือทางวชิาการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท า แอ
นิเมชั่น กับมหาวิทยาลัย 
Tokyo University of the 
Art 

มีนาคม - ธันวาคม 
2558 

อ.ชนิศา ชงดัเวช 
 

ด าเนินการแลว้เสร็จตามแผน 
และสรุปผลรายงานแก่คณะฯ 

โครงการบูรณาการการศึกษา
ด้านการออกแบบภาพประ
กอปร่วมกับ Birmingham 
City Univercity  

กุมภาพันธ์ 2559  อ.คณิตา มีชูบท ด าเนินการแลว้เสร็จตามแผน มี
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 เข้าร่วม
กิจกรรม และสรุปผลรายงานแก่
คณะฯ 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหนว่ยกิต รายวชิาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      - ปรับตัวเลขในวงเลบ็ของรายวิชาแกน จาก (1-4-4) เป็น (2-2-5) 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวิชาฯ) 
- ปรับทบทวน Curriculum Mapping ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน     
- จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน และบุคลากรสายสนบัสนุนของภาควิชาฯ  ได้รับการอบรม 

  เร่ือง หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 

ด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อ
วางแนวทางการปรับปรุง 
หลักสูตร ปรับปรุงปี
การศึกษา 2560 

พฤษภาคม 59 - 
มิถุนายน 2560 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนิน 
การ และด าเนนิงานไปแล้ว 
บางส่วน 

ความร่วมมือทางวชิาการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท า แอ
นิเมชั่น กับมหาวิทยาลัย 
Tokyo University of the 
Art 

ตุลาคม 2559 - 
มีนาคม 2560 

อ.ชนิศา ชงดัเวช 
 

ด าเนินงานไปแล้วบางสว่น 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค ์

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง  ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 
    - 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนทีส่อง  อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์
- ร่วมแสดงผลงาน “คู่มือดูแลระยะยาว (Long Term Care) ส าหรับทีมหมอครอบครัว”  ในโครงการ 
ผลงานสรา้งสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดบันานาชาต ิครั้งที่ 1 (31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2559) 
 
 



 
 

49 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนทีส่าม  อ.ชนิศา  ชงดัเวช 
- การวิจัยเพื่อจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิาชีพนักออกแบบภาพประกอบ 
ว่าจ้างโดย สถาบนัคุณวุฒิวชิาชพี (องค์การมหาชน) 
(ยังอยู่ระหว่างด าเนินงาน ยังไมไ่ด้เผยแพร่) 
- Thailand Dawn of Happiness 
จัดแสดงในงาน 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  

และร่วมแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58) 
- ร่วมแสดงผลงาน “Pleng Klom Thai” ใน โครงการผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ( 31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2559) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนทีส่ี่  ผศ.โชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ 
- สักกปัญหสูตร (เหตุแห่งเวรภัย) จัดแสดงในงาน 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 
      และร่วมแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.58) 
- ร่วมแสดงผลงาน “การสร้างความเชื่อมโยงทางศิลปะด้วยแนวกรอบอ้างอิง (How to Elements with 
Girds and Format)”  ใน โครงการผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดบันานาชาติ  
คร้ังที่ 1 ( 31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2559) 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หา้  อ.อนุชา  แสงสุขเอ่ียม 
    - 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อ.ชนิศา  ชงัดเวช 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.59 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.59 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อ.อนุชา  แสงสุขเอ่ียม 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.59 

เห็นชอบโดย : อ.ชนิศา  ชงัดเวช  (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.59 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง  (คณบดี) 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.59 

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

 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ตรง/สัมพันธ์ 
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 
1 น.ส.ชนิศา  ชงดัเวช  ศ.บ. 

M.F.A. 
เครื่องเคลือบดินเผา 
Illustration 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, USA. 

2533 
1993 

2 น.ส.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์  ศ.บ. 
M.S. in   Building 
Design 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Computer Aided Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Arizona State U., USA. 

2531 
1992 

3 น.ส.สุพิชญา  เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

4 นายโชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา สัมพันธ์กับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 2525 

5 นายอาวนิ  อินทรังษ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศก.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
นฤมิตศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2538 
2544 

 
ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ตรง/สัมพันธ์ 
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

1 น.ส.สุพิชญา  เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

2 น.ส.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์  ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์ ตรงกับ ม.ศิลปากร 2531 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ตรง/สัมพันธ์ 
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

M.S. in   Building 
Design 

Computer Aided Design หลักสูตร Arizona State U., USA. 1992 

3 น.ส.ชนิศา  ชงดัเวช  ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
Illustration 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, USA. 

2533 
1993 

4 นายโชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา สัมพันธ์กับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 2525 

5 นายอนชุา  แสงสุขเอี่ยม  ศ.บ. 
M.S. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 

2534 
1996 

 
ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

1 น.ส.สุพิชญา  เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

2 น.ส.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์  ศ.บ. 
M.S. in Building 
Design 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Computer Aided Design 

ม.ศิลปากร 
Arizona State U., USA. 

2531 
1992 

3 น.ส.ชนิศา  ชงดัเวช  ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
Illustration 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, 
USA. 

2533 
1993 

4 นายโชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2525 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

5 นายอนชุา  แสงสุขเอี่ยม  ศ.บ. 
M.S. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication Design 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 

2534 
1996 

6 นายอาวนิ  อินทรังษ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศก.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
นฤมิตศิลป ์

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2538 
2544 

7 นายสพุจน  สิงหสาย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2533 

8 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
M.S. 
ปร.ด. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication Design 
วิจัยศิลปะและวฒันธรรม 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA.  
ม.ขอนแก่น 

2524 
1985 
2557 

9 นายอติวรรธน  วิรุฬหเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.บ. 
คอ.ม. 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ส.พระนครเหนือ 

2531 
2538 

10 ดร.ธนาทร  เจียรกุล  กศ.บ. 
กศ.ม. 
ปร.ด. 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ศิลปากร 

2520 
2523 
2557 

11 นายอนชุา  โสภาคยวิจิตร  ศ.บ. 
M.F.A. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Graphic Design and Illustration 

ม.ศิลปากร 
U.of Tennessee Knoxvill, 
USA. 

2528 
1998 

12 นางสาวคณิตา  มีชูบท  ศ.บ. 
M.A. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communications Design 

ม.ศิลปากร 
Central Saint Martins 
สหราชอาณาจักร 

2548 
2011 
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ภู่อารีย ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ม.ศิลปากร  

2 อาจารย์วงษ์ศวสั  วงษป์ระเสริฐ  ศิลปบัณฑิต ศิลปไทย ม.ศิลปากร  
3 อาจารย์พงศ์ภวัน  อะสีติรัตน ์  ศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา ม.ศิลปากร  
4 อาจารย์อธิปัตย์  กมลเพ็ชร  ศิลปบัณฑิต  ออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร 2530 
5 อาจารย์มาริสา  จันทมาศ อาจารย์ประจ า คณะนิเทศ

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
M.S.  IMC. North Eastern  

University., USA. 
 

6 อาจารย์มาดสัมฤทธิ์  พสุภา อาจารย์ประจ า ภาควชิามีเดีย
อาตส์ โครงการร่วมบริหาร 
หลักสูตรมีเดียอาตส์ และ
เทคโนโลยีมีเดีย 
ม.พระจอมเกล้าธนบุร ี

M.A. 
 
ศิลปบัณฑิต 

Sonic Art in Department of Music 
 
ออกแบบนิเทศศิลป์  

U. of Sheffield, Sheffield, 
UK. 
ม.พระจอมเกล้า ธนบุร ี

2010 
 
2551 

8 อาจารย์อรวรรณ  ดิษฐโยธิน Freelance Creative 
Consultance & Film 
Director / Copywriter 

วารสารศาสตร 
บัณฑิต 

โฆษณา คณะวารสารศาสตร์และ 
สื่อสารมวลชน  ม.
ธรรมศาสตร ์

 

9 อาจารย์ชูเกียรติ  ครูทรงธรรม Omelette / Independent 
Creative Director 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ ม.รามค าแหง  

10 อาจารย์ณิการ์  กรีพร้อม Freelance Fashion 
Photographer 

HND 
 
ศิลปบัณฑิต 

Fashion Styling& Photography 
 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

London Cellege of  
Fashion, UK. 
ม.ศิลปากร 

 
 
2541 

11 อาจารย์สุปรีย์  ทองเพชร กรรมการผู้จัดการ บจก. คัล
เลอร์ดอกเตอร์ 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

12 อาจารย์วิจิตรา  เตรตระกูล  Post Bachelor’s 
Diploma  
ศิลปบัณฑิต 

Clinical Art Therapy 
 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

สถาบนัศิลปะบ าบัด 
นานาชาติแคนาดา 
ม.ศิลปากร 

2013 
 
2551 

13 อาจารย์ธีรวัฒน ์ เฑียรประสิทธิ ์  ฟรีแลนซ ์ ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2544 
14 อาจารย์ยศยา  อัยศิร ิ อาจารย์ประจ าสาขา วชิา

วรรณกรรม ส าหรับเด็ก คณะ
มนุษยศาสตร์ มศว.ประสาน
มิตร 

M.F.A . 
 
ศิลปบัณฑิต 

Illustration 
 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

Savnnah of Art and 
Design., USA. 
ม.ศิลปากร 

2006 

15 อาจารย์เปรมา  จาตุกัญญาประทีป Freelance  Illustrator ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2548 
16 อาจารย์เพียงพิชญ์  ศาสตร์ศศ ิ Freelance  Illustrator ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2549 
17 อาจารย์เชษฐ์สดุา  มีเงิน Freelance  Illustrator ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2548 
18 อาจารย์โกศล  ทองด้วง Freelance  Illustrator ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2548 
19 อาจารย์ไตรภัค ศุภ Freelance  Illustrator ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2548 
20 อาจารย์พันธุ์แก้ว  คูรัตนพิศาล Freelance  Illustrator ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2550 
21 อาจารย์เชาวรรธน์  เลิศสัจจานนท ์ Freelance  Animator  ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2554 
22 อาจารย์คมภิญญ์  เข็มก าเนิด Kantana Studio / Animator  ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร  
23 อาจารยปฐมพงศ์  สืบสาย Muffin Studio / Animator  ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2546 
24 อาจารย์ไพโรจน์  ธีระประภา Type Designer : SiamType 

Foundry BKK 
ศิลปมหาบัณฑิต 
ศิลปบัณฑิต 

ออกแบบนิเทศศิลป ์
ออกแบบนิเทศศิลป ์

ม.ศิลปากร 2546 
2531 

25 อาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธ ี  ศิลปมหาบัณฑิต 
ศิลปบัณฑิต 

ออกแบบนิเทศศิลป ์
ประยุกต์ศิลปศึกษา 

ม.ศิลปากร 2551 
2534 

26 อาจารย์อนุชิต  นิ่มตลงุ ฟรีแลนซ ์ ศิลปบัณฑิต นิเทศศาสตร ์ ม.พายัพ  
27 อาจารย์ศรันยา  มะระพฤกษ์วรรณ  M.A. 

 
Visual Communication 
 

Birmingham Inst. of Art 
and Design, University 

2002 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

 
ศิลปบัณฑิต 

 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

Central of England  
ม.ศิลปากร 

 
2545 

28 อาจารย์ณัฐกฤตา  ศตวรรษธ ารง  Managing driector บจก. 
เอ็กซ์ฮาบิชั่น 

M.F.A. Computer Art Savannah collage of Art 
and Design., USA. 

1998 

29 อาจารย์ธัญดา  ธัญทิพพสาร  ปริญญาโท 
ปริญญาตรี  

บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

สถาบนัพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.กรุงเทพ 

2552 
 

30 อาจารยน์นทรีย์  นิมบิุตร  ศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร  
 

ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

มีการบรรจุวาระเรื่อง การดูแลติดตาม และรายงานการด าเนินงาน ของ
หลักสตูร เข้าเป็นวาระในการประชุมภาคฯ ทุกครั้ง เพ่ือให้การ 
ส่ง มคอ.3 4 5 6 และ 7 ของหลักสูตรเป็นไปตามก าหนด 

  
รายงานการประชุมภาควิชาฯ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

จัดท าแล้วเสร็จ ตั้งแต่ก่อนเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 
  

มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ  เปิดสอนในแต่ละ ภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมี มคอ.3 ครบทุกรายวิชา 
และมีการจัดท า มคอ. 4 ครั้งแรก ในเดือน เมษายน 2558 

  

มคอ.3 
มคอ.4 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมี มคอ.5 ครบทุกรายวิชา 
ส่วน มคอ.6 อยู่ระหว่างการด าเนนิการ เนื่องจากยังไม่ครบก าหนด 
60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน (ภาคฤดูร้อน) 

  

มคอ.5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ด าเนินการแล้ว 
  

มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละ
ปีการศึกษา 

หลักสตูรมีการทวนสอบครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

  

รายงานทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนการสอน
ของรายวิชา ที่ด าเนินการโดยหลักสูตร ภาค
การศึกษา 1/58 และ 2/58 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

มีการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ดังท่ี
รายงานในหมวดที่ 8 ของ มคอ. 7 ฉบับน้ี 

  

มคอ.7 ปีการศึกษา 2557-2558 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ในช่วงการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2558 

-  
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คณะฯ มีการจดัสมัมนาคณาจารย ์เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

  
จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์  

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อป ี

โครงการอบรมการกรอข้อมูลมคอ. ในรูปแบบออนไลน   
  

จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด

ทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช สมาคมวชิาชีพ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1 Thailand Dawn of Happiness อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : 
MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and 
Design, Universiti Teknologi MARA, Shah 
Alam, Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri Petronas 

นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2558 ณ หอศิลปะและ

2 สักกปัญหสูตร (เหตุแห่งเวรภัย) ผศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ ์
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
KLCC, Design Development Centre 
(DDEC) และ Malaysian Industrial 
Development Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58 

การออกแบบคณะฯ (15-
27 ก.ย.58) 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 หนังสือรวบรวมผลงานNika design section ผศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ ์ Nika Design Section 2015  
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน   ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.20 
3,394 

4.25 4.25 
798 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

85.00 
39 

88.64 4.43 
44 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 8.68/2= 4.34 ดมีาก 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 - ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 - 9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2 - ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  8.33/3  2.78 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิ 
                 ปริญญาเอก 

12.00 
0 

0 0 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง 
                 ทางวิชาการ 

36.00 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
20.00 

2.60 
52.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 4  ระดับ4 4.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 
9.78/3 

= 
3.26 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2 - ระดับ 2 2.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการ ระดับ 3 - ระดับ 3 3.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

สอน 
ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 2 - ระดับ 2 2.00 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
               ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

10 ข้อ 
10 

10 ข้อ 4.00 
12 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 11/4 = 2.75 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3 - ระดับ 3 3.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 3/1 = 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 41.47/13 = 3.19 ดี 

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.25 4.25 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 2.59 - - 3.26 ดี 
5 4 3.00 3.50 - 2.75 ปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 2.83 3.375 4.25 3.19 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ปานกลาง ดี ดีมาก 
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ทิศทางการพัฒนา 
1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 
 
 

 
  

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 
 
 
 


