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หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
รายงานการประเมิ น ผลตนเองของภาควิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร ฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น เพื่ อรวบรวมและรายงานผลการดาเนิ นงานด้านประกัน คุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) ซึ่งภาควิชา ฯ ได้มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทาการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของสังคมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การปรั บปรุงการดาเนินงาน
ของภาควิชา เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้นตามศักยภาพต่อไป
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิช า คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทาให้หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นประเด็นที่จะนาไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป
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สารบัญ
การรับรองโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่
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หมวดที่ 4 อาจารย์
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
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51
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน
ปี พุทธศักราช 2517 – 2544 คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร เป็นการจัด
การศึกษาเฉพาะ ระดับ ปริ ญญาตรี ไม่มีร ะดับอนุป ริญญา พร้อมทั้งขยายสาขาวิช าเพิ่มขึ้น ปัจจุบันคณะ
มัณฑนศิลป์ เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขา ประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขา
การออกแบบเครื่องประดับ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ปัจจุบันภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มี
นักศึกษารวมประมาณ 468 คน ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี จานวน 367 คน ระดับปริญญาโท จานวน
101 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จานวน 14 คน และสายสนับสนุน จานวน 5 คน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์
ครุ ภัณฑ์เพีย งพอต่อนั กศึ กษา และภาควิช าฯ ได้เปิดสอนรวม 2 หลั กสู ตร คือหลั กสู ตรศิล ปบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่
สามารถประยุกต์นาศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัสดุ กรรมวิธีการ
ผลิต ธุรกิจและการตลาด มาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญการ
ค้นคว้า และนักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และสานึกต่อสังคม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบได้ระดับคะแนน 3.15 คะแนน ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (11 ข้อ) ผ่านตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 ได้คะแนน 4.99 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ได้คะแนน 5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ได้คะแนน 2 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.2 ได้คะแนน 2 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.3 ได้คะแนน 2 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 ได้คะแนน 2 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 4.2 ได้คะแนน 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 4.3 ได้คะแนน 2 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.3 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ได้คะแนน 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 ได้คะแนน 2 คะแนน
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จุดเด่น/แนวทางเสริม
จุดเด่น
1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควิชา ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น
คณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาและภูมิใจในการพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น
แนวทางเสริม
1. หากลไกลและวิธีการเพื่อทาให้สิ่งที่ได้ดาเนินการไปให้มีผลต่อการปฏิบัติหรือบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
จุดควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
1. การจัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิจัยมากขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสม
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25520081106352
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2
1. ผศ.ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
2. ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา
3. ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ

ปัจจุบนั

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผา่ น
สภามหาวิทยาลัย)

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

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. ผศ.ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
8. ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
2. ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา
9. อาจารย์ตรีชฏา โชติรัตนาภินันท์
3. ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
10. อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
11. ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ
12. อาจารย์ศรีนาฏ ไพโรหกุล
6. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
13. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
7. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ
14. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

2

3

4

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน และไม่
เป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตร
อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตามเกณฑ์
มาตรฐาน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรครบทั้ง 5 คน
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3
คนและจบการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
1. ผศ.ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรติ*
2. ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา*
3. ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ*
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ
และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน
ดังนี้ 1. ผศ.ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรติ*
2. ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา*
3. ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ*
ซึ่งสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอย่าง
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คนนี้มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ทั้ง 5 คน และมีผลงานวิจยั เป็นไปตาม
เงื่อนไขตามที่ทาง สกอ. กาหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน
ซึ่งสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอย่าง
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทั้ง 3 คน
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.
กาหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาและมีภาระ
หน้าปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การอบรมวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4
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เกณฑ์การประเมิน

5

6

7

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ใน
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ตากว่
่ าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กนั
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาจบการศึกษา ตารางที่ 1.1-5
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน ซึ่ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
และศึกษาวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ทบี่ ณ
ั ฑิตมี
คาสั่งสอบในแต่ละครั้ง
2. ให้คาแนะนาและเป็นทีป่ รึกษาแก่
นักศึกษาเกี่ยวกับ เนื้อหาทางทฤษฎี
แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ติดตามการดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนงานและรับผิดชอบประเมิน ผลการทา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะเสร็จ
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาอาจารย์พิเศษ ตารางที่ 1.1-6
ร่วม (ถ้ามี)
หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจาต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์กัน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาจบการศึกษา ตารางที่ 1.1-7
ระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน ซึ่ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมาร่วมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
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ผลการดาเนินงาน

สารนิพนธ์
2. ให้ความเห็นชอบในการขอสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของยักศึกษา
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
การศึกษา
โทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย
สาคัญของคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นา
ทางความคิด ความสามารถ ด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทกั ษะในการ
วิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะ
นักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
งานต่อภาคการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์
สมเกียรติ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จานวน 7 คน
- นายคณพัชร พิมพ์สมาน
รหัสนักศึกษา 54155306
- นายศศิณัฎฐ์ หล่อธนารักษ์
รหัสนักศึกษา 54155345
- นายปวณัศ อินทุยศ
รหัสนักศึกษา 55155303
- นางสาวทัศนีย์ รุ่งทวีชัย
รหัสนักศึกษา55155308
- นางสาวปทุมพร แซ่เตีย
รหัสนักศึกษา 57155207
- นายสุรวุฒิ คงพัฒน์ยนื
รหัสนักศึกษา 57155210
- นางสาวลิตตา กล้าหาญ
รหัสนักศึกษา 57155308
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารย
ภานน์ เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ จานวน 7
คน
มีรายชื่อดังนี้
- นางสาวธิดาลักษณ์ ภักดี
รหัสนักศึกษา 54155319
- นายพชร พ่วงสกุล
รหัสนักศึกษา 54155323

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-8

- ตารางที่ 1.15
-แบบประเมิน
ความก้าวหน้า
การทา
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- นางสาววิชญา โคตรฐิติธรรม
รหัสนักศึกษา 54155337
- นายศิวานิช กมลโรจน์
รหัสนักศึกษา 54155340
- นายคณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์วกุล
รหัสนักศึกษา 57155204
- นายวัชรสกุล หลีเกษม
รหัสนักศึกษา 57155209
- นายสิทธิกร ลายประดิษฐกร
รหัสนักศึกษา 57155305
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท
พรเจริญ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวน
4 คน ดังรายชื่อดังนี้
- นางสาวรัศมน ทองงามขา
รหัสนักศึกษา 54155331
- นางสาวพิมพ์ทิพย์ สายทิพย์
รหัสนักศึกษา 57155201
- นางสาวดวงมณี สูงสันเขต
รหัสนักศึกษา 57155302
- นายนภดล สิทธิวงษ์
รหัสนักศึกษา 57155303
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ตารางที่ 1.1-9
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
ค้นคว้ามีวิจัยต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ หลักสูตรยังไม่ถึงกาหนดระยะเวลาในการ ตารางที่ 1.1กาหนด
ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งหลักสูตรได้รับอนุมัติ 10
จากสภามหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช
- ระบบติดตาม
2557 ซึ่งวันครบรอบการปรับปรุง
สอบถาม
หลักสูตรในปีพุทธศักราช 2561
บัณฑิตทาง
(หลักสูตรเสนอครั้งแรกในปี 2552
Google
ปรับปรุงผ่าน TQF และเปิดสอนครั้งแรกใน Drive ของ
ปี 2557)
บัณฑิต
วิทยาลัย
หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้
ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควิชาฯ ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น
คณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการที่มี
ธรรมภิบาล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ควรมีการพัฒนาอาจารยป์ระจา เพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการลาศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ตกค้าง
2558
10
21
13
2557 (ปีแรกที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง)
22
12
23
2556
24
30
15
2555
25
39
14
13
2554
40
16
23
2553
16
24
หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง
2) จานวนในช่องสีเทา หมายถึง จานวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง
ปีการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : จานวนอาจารย์ประจามีจากัด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2555
2556
(ปีดังกล่าวไม่มีการรับ นศ.)
2557
(ปีแรกที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง)
2558
(รับใหม่ 10 คน)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุน่

57

56

55

ค่าเฉลี่ย

11
12
91.67
22
-

9
24
37.50
-

25
-

-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : นักศึกษาทางานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย/หรือใช้เวลามากเกินเกณฑ์
กาหนด
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
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ลาดับ
ที่

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า จานวน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน ข้อที่ตอบ

1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
874
25
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
105
3
(2) ด้านความรู้
105
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
105
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
105
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
210
6
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
244
7
2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
3
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
4
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)
หมายเหตุ : ยังมีการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง ในปีการศึกษา 2557

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.86
: ค่าเฉลี่ย 4.99
: ค่าเฉลี่ย 4.20
: ค่าเฉลี่ย 4.20

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.99
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.98
33
7

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ระบบ
ติดตาม
สอบถาม
บัณฑิตทาง
Google
Drive ของ
บัณฑิต
วิทยาลัย
ระบบ
ทะเบียน
ออนไลน์

21.21

4.86 คะแนน
4.99 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4.20 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
บัณฑิตของหลักสูตรศิลปมาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ยังคงทางานประจาเดิม
คือ เป็นนักออกแบบ Graphic Design / Design Manager, อาจารย์สอนทางด้านศิลปกรรม, ฝ่ายขาย, สถาปนิก
โดยการที่หลักสูตรฯ พยายามมุ่งเน้นงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถผลักดันตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้นั้น อาจ
ให้ผลในลักษณะการต่อยอดเพื่อส่งเสริมงานประจาที่ทาอยู่เดิมก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องสร้างกิจการขั้นมาใหม่ เห็น
ได้จากผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่ค่อนข้างสูง
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
ประเภทการตีพิมพ์
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ค่าน้าหนัก
0.10
0.20
0.40

จานวน

ผลรวม
หลักฐาน/
ถ่วง ตารางประกอบ
น้าหนัก
ตารางที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.2-2
ตารางที่ 2.2-3
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ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

จานวน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับ สมบู รณ์ ที่ตี พิ มพ์ ในวารสารทางวิ ชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
0.40
วารสารทางวิ ชาการสาหรั บการเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ
พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
4. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
0.60
1
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
5.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ วย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาวารสารทาง
0.80
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป
5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
6.1 บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
1.00
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
0.20
1
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
0.80
ระหว่างประเทศ
11. งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าค
1.00
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถ่วงน้าหนัก
13. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว

: ร้อยละ 14.07

ผลรวม
หลักฐาน/
ถ่วง ตารางประกอบ
น้าหนัก
ตารางที่ 2.2-3

0.6

ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-4
ตารางที่ 2.2-5

ตารางที่ 2.2-5
ตารางที่ 2.2-6

0.2

ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7

0.8
1
80.00
5.00

เกณฑ์ประเมิน : 1.76 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 80.00
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
4.20
4.99
2.2
ร้อยละ 24.00
ร้อยละ 80.00
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.99
5.00
9.99/ 2 = 4.99 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตผ่าน Google Form โดยมีการประเมินเป็นรายบุคคล
ซึ่งเป็นข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
2. นักศึกษาสามารถเลือกงานทาได้ หรือเป็นผู้ประกอบการแสดงการเป็นนักนักออกแบบอิสระมากกว่า
อยู่ในระบบ
3. มีการเข้าสู่สายการสอน (หรือจบออกไปเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา)
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
ระบบกลไกลการรับนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบกลไกลการรับนักศึกษาโดยใช้กระบวน
PDCA ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นั้นหลักสูตรได้มีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. การวางแผนการรับนักศึกษา โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ประชุมหารือร่วมกันและข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการรับนักศึก ษาจากปีการศึกษา 2558 โดย
ภาคต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2559 นั้ น มี ก ารรั บ สมั ค ร
นักศึกษาอยู่ 3 รอบ ซึ่ ง มีนั กศึกษาที่ผ่ า นผลการ
คัดเลือก จานวน 14 คน แยกเป็น 2 ประเภท คือ
แผน ก แบบก2 จ านวน 2 คน และแผน ข
โครงการพิเศษ จานวน 12 คน ซึ่งภาควิชาฯ มี
เกณฑ์ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษา และกระบวนการรั บ
นั ก ศึ ก ษา โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการคั ด เลื อ กที่
เหมาะสม เช่น มีทั้ งสอบข้อเขียนและสัม ภาษณ์
เป็นต้น
2. การด าเนิ น การรับ นั กศึกษา คื อ หลั กสู ต รฯ ได้
กาหนดแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร ระดับ
ปริ ญ ญาโท ดั ง นี้ คื อ 1. แผน ก เป็ น แผนการ
ศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แผน ก แบบก2 คือทาวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27
หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อรวมหน่วยกิตทั้งหมดแล้วต้องไม่
น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2. แผน ข เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา
โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทาการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อรวมหน่วยกิต
ทั้ ง หมดแล้ ว ต้ องไม่ น้ อยกว่ า 42 หน่ ว ยกิต (โดย
อ้างอิงจาก มคอ.2) และดาเนินการสอบคัดเลือก

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- ประกาศ
เรื่องการรับ
สมัครจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย
ปี 2558
-ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือกเข้า
ศึกษาใน
บัณฑิต
วิทยาลัย
- มคอ.2
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

โดยมีในการสอบคัดเลือก คือ ถ้านักศึกษาสมัคร
แผน ก ทางภาควิ ช าฯ จะใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการ
คัดเลือก คือ การสอบข้อเขียน และสอบสั มภาษณ์
ซึ่งการสอบข้อเขียน มี 2 วิชา คือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเบื้องต้น และการสอบ
สั ม ภาษณ์ เ ป็ น การสอบทั ก ษะการฟั ง การคิ ด
วิ เ คราะห์ การน าเสนอโดยได้ เ ปิ ด โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาสอบถามข้ อ มู ล ต่ า งๆ ซึ่ ง ในภาคต้ น ปี
การศึกษา 2559
3. การประเมิ น กระบวนการรั บ นั กศึ กษา โดยการ
ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการรับนักศึกษาโดยการใช้การสัมภาษณ์
ซึ่งพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ
นักศึกษาพอใจในกระบวนการ การรับนั กศึกษา
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสอบสัมภาษณ์ที่เปิด
โอกาสให้ นั ก ศึ กษาได้ ส อบถามประเด็ น ต่ า ง ๆที่
สนใจ เช่ น หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ความแตกต่ า ง
ระหว่ า งแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร คื อ
แผน ก และแผนข และโอกาสความก้าวหน้าและ
ผลสาเร็จของบัณฑิตที่จบการศึกษาไป เป็นต้น
4. การปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา จากข้อมูล
ผลการดาเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตร ฯ
ในปี การศึกษา 2558 พบว่า การรับ นักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จากตารางข้างต้น หลักสูตรฯ
รับนักศึกษาได้ 14 คน เทียบกับเป้าหมาย 40 คน
(อ้ า งอิ ง จากจ านวนนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
มคอ.2) ซึ่งจากการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา คือ
นักศึกษาไม่รู้ความแตกต่างระหว่าง แผน ก และ
แผน ข ซึ่งทาให้นักศึกษาบางคนสมัครผิดแผนการ
ศึกษา จึงทาให้นักศึกษาบางคนเสียโอกาสในการ
เรี ย น และการเปิ ด หลั ก สู ต รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนมากขึน้
โดยหลั ก สู ต รฯ จะด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หลักสู ตรเชิงรุกไปยั งกลุ่ มเป้ าหมายให้ทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น และจะเปิดรับนักศึกษาทุกกภาคการศึกษา
จนกว่าจะได้ นักศึกษาตามเป้า หมายที่กาหนดไว้
และถ้า นั กศึ ก ษามาสมั ค รไม่ ต รงแผนการศึ ก ษา
เช่น ถ้านักศึกษาที่ สมัครไม่ตรงแผนการศึกษามา
สมั ค ร แผน ก แบบ ก2 คื อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ ใ นการท างานอย่ า งน้ อ ย 1 ปี
อาจารย์ ประจาหลั กสู ต รก็จะแนะน าให้ไปสมั คร
แผน ข แทน เป็นต้น

ชั้นปี/ ปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปี 2557
20
0
20
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
20
30
30
20
20
30
40
50
60
20
20
30

ปี 2561
30
30
60
30

คุณสมบัตินักศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม หรือ
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะหรือ
การออกแบบในสาขาอื่น และมีคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จาเป็นต้อง
มีประสบการณ์ทางาน) หรือ
2.2 ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80
และมีประสบการณ์วชิ าชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ระบบกลไกลในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะได้รับการเตรียมความพร้อมใน

รายงานการ
ประชุม
สาขาวิชาฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพ
กายและจิตมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร เพื่อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ดังนี้
1. การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจง
กฏระเบีย บที่ เกี่ยวข้อง หลักสูต รฯ มีการแต่ งตั้ ง
ผศ.ดร.รั ฐ ไท พรเจริ ญ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในปี
การศึกษา 2558 และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัด
ให้มี การพบอาจารย์ ที่ ป รึกษา แนะน าการเรีย น
การให้คาปรึกษา โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่
สาคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามมิติที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรโดยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะ
และภาควิชาฯ โดยเป็นการจัดปฐมนิเทศระดับ
คณะครึ่งวันเช้า และแยกปฐมนิเทศระดับภาควิชา
ช่วงบ่าย โดยการดาเนินงานในระดับภาควิชาฯ
ดังนี้
- ภาควิชาฯ มีการแนะนาอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาโท แต่ละรายวิชา
- ภาควิชาฯ ได้แนะนาเจ้าหน้าประจาภาควิชา
ที่ประสานงาน เพื่อติดต่อประสานงาน
ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา
- ภาควิชาฯ แนะนาหลักสูตร วิชาต่างๆ การ
เรียนการสอน สถานที่เรียน เป็นต้น
- ภาควิชาฯ แนะนาสิ่งสนับสนุนที่ทางภาควิชา
ที่จัดให้
3. การประเมินการกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับสูง โดยมีข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรมีการ
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ตัวบ่งชี้

4.

5.

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

:
:
:
:

ทากิจกรรมสร้างความรู้จักระหว่างรุ่นพี่กับ
นักศึกษาใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นทีมเดียวกัน
ของนักศึกษา
ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยหลักสูตรใช้ผลการประเมินภาพรวมของ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยได้เพิ่ม
การจัดกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาเก่าพบปะกับ
นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศ
ผลการปรับปรุง ในภาคการศึกษา 2558 นักศึกษา
เก่าและนักศึกษาใหม่มีความคุ้นเคยกันมากขึ้น
และในอนาคตอยากปรับพืน้ ฐานของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท แต่มีข้อจากัดเรื่องงบการเงิน
เป็นต้น

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน รายงานการ
(ตัวบ่งชี้ 3.2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประชุม
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรได้ว างระบบและกลไกในการ สาขาวิชาฯ
ควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระทาหน้าที่กากับติดตามควบคุม
การทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ซึ่งได้มี
การกาหนดขั้นตอนการควบคุม ดังนี้
1. วางแผนการดูแลและการให้คาปรึ กษา โดยการหา
ประเด็นโจทย์วิจัย การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และที่ปรึกษาร่วมผิดชอบควบคุมการทาวิทยานิพนธ์
ของนั ก ศึ ก ษาและการค้ น คว้ า อิ ส ระ การติ ด ตาม
ความก้าวหน้างานวิจัย เป็นต้น
2. การด าเนิ นการ การควบคุมระบบการดู แลการให้
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

คาปรึกษาวิทยานิพ นธ์ในระดั บบัณ ฑิตศึกษา โดย
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก และที่ ป รึ ก ษาร่ ว มให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักการ
แนวคิด และทฤษฎี ระเบียบวิธีการทาวิจัย รวมทั้ง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. การประเมินกระบวนการการควบคุมระบบการดูแล
การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
พบว่ า ภาระงานประจ าของนักศึกษาทาให้การท า
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระไม่ต่อเนื่องกระทั่ง เกิด
ความล่ า ช้ า และไม่ ส ามารถจบตามหลั ก สู ต รได้
กาหนดไว้
4. ปรับปรุงกระบวนการการควบคุมระบบการดูแลการ
ให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ประเมินภาพรวมของนักศึกษาที่ยังไม่จบตามเกณฑ์
ที่หลักสูตรกาหนด โดยให้ที่ปรึกษาคอยติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
5. ผลการปรับ ปรุง การควบคุม ระบบการดูแลการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า
นักศึกษามีแนวโน้ม และมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น
ในการทาวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ รายงานการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประชุม
หลักสูตรฯ มี ระบบพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ โดยพา สาขาวิชาฯ
นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้
1. วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยประชุมหารือกันว่า
วิช าอาจารย์ ท่ า นใดที่ จ ะมี การจั ด กิจ กรรมเพื่ อเสริม สร้า ง
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยบูรณา
การการเรียนการสอนในรายวิชาผ่านกิจกรรมศึกษาดูงาน
ได้แก่
1.1 โครงการศึกษาดูงานที่บริษัทสยามซานิทารี ฟิตติ้ง
จากัด ในรายวิชา 360 512 Advanced Product Design
II โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 22 คน ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่
24

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
2 มี . ค.58 ณ จ.ปทุ ม ธานี โดยมี อ าจารย์ ผู้ ค วบคุ ม การ
เดินทาง ดังนี้
- ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
- ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
- ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
1.2 โครงการศึกษาดูงานที่ ม.นเรศวร และชุมชนสุโขทัย
กับอุตรดิตถ์ ในรายวิชา 363 529 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 28
คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย.58 ณ จังหวัด
พิษณุโลก, สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมการ
เดินทาง ดังนี้
- ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
- ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
- ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
- อาจารย์ตรีชฏา โชติรัตนาภินันท์
- ผศ.ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์
- ดร.อังกาบ บุญสูง (วิทยากร)
2. การประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
การสอบสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ปในโครงการ กล่ า วคื อ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการไปศึกษานอกสถานที่ พบว่า
เดิมนักศึกษาไม่มีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใน
การทาวิทยานิพนธ์ แต่พอได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ทา
ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มที่ดี ซึ่ง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานที่นักศึกษาคิดไว้
3. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ อาจารย์
ประจาหลักสูตรจะพยายามพานักศึกษาออกนอกสถานที่ให้
มากที่สุด และจะเพิ่มวันเวลาที่ไปให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่าน
มาการไปศึกษานอกสถานที่แต่ละครั้งจะหมดเวลาไปกับการ
นั่งรถ ซึ่งกว่าจะไปถึงสถานที่ศึกษาดูงานนักศึกษาก็ต้องดูแค่
ไม่นาน เป็นต้น

ผลการประเมินตนเองปีทแี่ ล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ชั้นปีที่ 1
20
20
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
0
20
20
30
30
รวม
20
40
50
60
60
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
30
30
2. เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น พบว่า อาจารย์ประจาที่มีอยู่จากัด ต้องดูแลนักศึกษาจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
ชั้นปี/ ปี

- การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจของ
ยังไม่มีผสู้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงฯ
นักศึกษา = 3.79
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
1. ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพบว่า อยูใ่ นระดับ3.79 และมีข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา คือ ห้องเรียนไม่สะดวก เวลาเรียนและทางาน
ในชั้นเรียนจากัด
2. ผลการด าเนิ น ข้ อร้ องเรี ย น คื อ เนื่ องจากปี การศึ กษา
2558 ทางคณะฯ ได้มีการปรับปรุงตึก ดังนั้นภาควิชาฯ จึง
ได้ ย้ า ยสถานที่ เ รี ย นจากวิ ท ยาเขตวั ง ท่ า พระ กรุ ง เทพฯ
มายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ทาให้การ
เรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาไม่สะดวกมาก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2.00
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3.00
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3.00
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3.00
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
3.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
3.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
9/ 3 = 3.00 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีคุณภาพ
2. สามารถเข้าสู่สายการสอนในระดับอุดมศึกษา
3. ผลงานวิจัยสามารถนาไปสู่การเสริมอาชีพตามความต้องการของนักศึกษาได้ทั้งเป็นผู้ประกอบการ
และลูกจ้าง
โอกาสในการพัฒนา
1. มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีข้อแตกต่างจากเดิมสู่การสร้างแนวทางใหม่
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบกลไกลในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร
1. การวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการ
ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น ในการวางแผนด้ า น
อั ต ราก าลั ง อาจารย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยการรับอาจารย์จะต้อง
สอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาอัต รากาลั ง ซึ่ ง การ
วิเคราะห์อัตรากาลังจะคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์
ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร และการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลั กสู ตร ซึ่ งจะต้องมี คุณ สมบัติ เฉพาะ
และสอดคล้ องกับหลักสู ตร คือ จบการศึกษา
อย่ า งต่ าปริ ญ ญาโท และเป็ น อาจารย์ ป ระจ า
ตลอดหลักสูตร
2. การดาเนินการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจา
หลักสูตร มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการ
พัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทางานให้เป็นระบบต่อไป
3. การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ ชิ ญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น มาท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์แต่ละวิชา ในแต่ละปีการศึกษา
ว่ามีสิ่งปกติที่ไม่เป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
การบริหารอาจารย์
ระบบกลไกลการบริหารอาจารย์ใหม่
1. หลั ก สู ต ร ฯ ได้ มี ก ารวางแผนให้ มี ก ารจั ด หา

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-เอกสาร การรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
- แผนการรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
-บันทึกขอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
-คาสั่งแต่งตัง้
ภายในโดย
คณบดีให้เป็น
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
-บันทึกขออนุมัติ
การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
-รายงานการ
สรุปผลการ
ดาเนินการและ
ประเมินผล
(ส่วนกลาง)
-รายงานแนวทาง
การพัฒนา
ปรับปรุง
มคอ.2
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

งบประมาณในการพั ฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุ ฒิ
ตาแหน่ง ทางวิ ช าการอย่ างต่อเนื่องทุ กปี และ
วางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังด้านอัตราการ
คงอยู่ การเกษรียณอายุราชการ การลาศึกษา
ต่อ เป็นต้น
2. การด าเนิ น การบริ ห ารอาจารย์ โดยได้ จั ด ท า
แผนการบริ ห ารอาจารย์ โ ดยมี ก ารก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รอย่ า งชั ด เจน และมี ก าร
มอบหมายภาระหน้าที่ ให้เหมาะสมกับคุณวุ ฒิ
ความรู้ ความสามารถ
3. การประเมินการบริหารอาจารย์ พบว่า อาจารย์
ประจ าหลั กสู ต รได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
4. ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ โดยการ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- แผนปฎิบัติ
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และ
ราชการภาควิชา
สนับสนุนในการทาผลงานวิชาการ ดังนี้
ฯ
1. วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา โดย
การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์
และจั ด สรรงบประมาณในการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาอาจารย์ โดยจัดจัดทาแผนส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์โดยสนับสนุนอาจารย์ให้มีการขอ
ตาแหน่งวิชาการโดยคณะมีงบประมาณรายหัว
สาหรับให้อาจารย์ไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ส าหรั บ การไปเสนอผลงานวิ จั ย สถาบั น วิ จั ย
คณะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
ซึ่ ง ภาควิ ช าฯ มี ส่ ว นด าเนิ น การโดยการส่ ง
อาจารย์ที่มีความสามารถในเรื่องต่างๆ ไปอบรม
สัมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศและ
ภาควิ ช าฯ ได้ มี ก ารซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ภ ายในโรง
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้
ความสามารถในการเรียนการสอน เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
2. การด าเนิ น กระบวนการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาจารย์ ซึ่งภาควิชาฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมี ศั ก ยภาพที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ในปี นี้ มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัช ระ ได้ขอ
ทุนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ในเรื่อง การ
เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จานวน 8,000 บาท
เพราะปัจจุบันมีการใช้ภาษาอังกฤษในการทา
วิจัยมากขึ้น
3. ประเมินผลกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ โดยประเมิ น การสอนของอาจารย์
ประจ า พบว่ า นั กศึ กษามี ศั กยภาพที่ ดี และมี
แ น ว โ น้ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เ ช่ น นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสามารถในการออกแบบที่หลากหลายและ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน และมีการแข่งขันการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นส่ ว นขององค์ ก รมากยิ่ ง ขึ้ น และ
ได้รับรางวัลในการประกวดด้วย
4. ปรับ ปรุง ผลการประเมิ นกระบวนการส่งเสริม
และพั ฒ นาอาจารย์ คื อ มี ก ารควบคุ ม ก ากั บ
ส่งเสริมให้อาจารย์ ประจาพัฒนาตนเองในการ
สร้า งผลงานทางวิช าการอย่า งต่อเนื่อง โดยมี
การประเมินการสอนของอาจารย์ ประจา ซึ่งนา
ผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ หรื อ จั ด ให้ มี อ าจารย์
อาวุ โ ส หรื อ อาจารย์ ที่ มี เ ทคนิ ค การสอนที่ ดี
ถ่า ยทอดประสบการณ์ สู่ อาจารย์ ป ระจ าหรื อ
อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร เป็นต้น

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
3 x 100/ 5 = 60.00
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5 x 100/ 5 = 100
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(1.20 + 0.40) x 100/ 5 = 32.00

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

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

อาจารย์วุฒปิ ริญญาตรี
อาจารย์วุฒปิ ริญญาโท
อาจารย์วุฒปิ ริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมทีล่ าศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก

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

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
0
2
3
5
0
40.00
60.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

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

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
5
0
5
5
100

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 100
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 100
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 48.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 48.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

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

ตารางที่ 4.2.2

1

0.6

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
2

2.0
ตารางที่ 4.2.6

2

0.8

1

0.8

ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6

5
3
3
2.6
1.6
52.00
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 32.00
: ร้อยละ 84.00
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
32.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

6.50
4.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
รายงานการ
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 100% (ครบ 5 ท่าน)
ประชุมสาขาฯ
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ความพึงพอใจ
1. จากผลการส ารวจความพึง พอใจของอาจารย์ต่ อ ของอาจารย์
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ารศึ ก ษา =3.31
2557 อยู่ในระดับ 3.31 พบว่ามีแนวโน้มที่ดีในบ้างเรื่อง
และปีการศึกษา 2558 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ อยู่
ในระดั บ 3.31 และมี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา คื อ
ห้ อ งเรี ย นไม่ ส ะดวก และอุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ ไ ม่
ทันสมัย
2. เมื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้น สรุปว่า อาจารย์มีความ
พึงพอในและผลการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ ปาน
กลาง

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

จานวน

:
:
:
:

ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
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ตัวบ่งชี้
4.1
4.2
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (3)
4.3

เป้าหมาย
ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 3

ร้อยละ 36
ร้อยละ 48
ร้อยละ 24
ระดับ 3

60.00
100
84.00
ระดับ 3

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
11/ 3 = 3.67 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับเชิญไปบรรยายภายนอกอยู่เป็นประจา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีตาแหน่งทางวิชาการทั้ง 5 ท่าน (ร้อยละ 100) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
โอกาสในการพัฒนา
1. อาจารย์ควรได้รับการสนับสนุนให้ขอผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
2. ควรนาผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+ C D+ D

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน

แผน ข
360 501 สุนทรียศาสตร์
สาหรับนักออกแบบ
360 503 บูรณาการและ
นวัตกรรมในงานออกแบบ
สร้างสรรค์
360 541 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักออกแบบ
360 501สุนทรียศาสตร์สาหรับ
นักออกแบบ
360 541 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักออกแบบ
363 001 ภาษาต่างประเทศ

1/2558

-

15.38

69.23

15.
38

1/2558

23.
08

46.15

30.77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

1/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

10
0

-

-

-

1

1

2/2558

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

10
0
10
0

แผน ก แบบ ก2
360 001 ภาษาต่างประเทศ
360 501 360 501
สุนทรียศาสตร์สาหรับนัก
ออกแบบ
360 503 บูรณาการและ
นวัตกรรมในงานออกแบบ
สร้างสรรค์
360 541 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักออกแบบ
360 541 ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักออกแบบ

1/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

10
0

-

-

-

1

1

1/2558

30

10

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

1/2558

50

30

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

1/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

2/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

10
0
10
0

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+ C D+ D

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน

แผน ข
363 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นสูง1
363 522 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขั้นสูง
363 523 การออกแบบเลขน
ศิลป์ขั้นสูง
363 529 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
363 417 การค้นคว้าอิสระ
360 504 ระเบียบวิธีวิจัย
สาหรับนักออกแบบ

1/2558

53.
85

46.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

1/2558

-

33.33

66.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

83.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

1/2558
1/2558

10
0
16.
67

1/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
0

-

1

0

2/2558

-

28.57

71.43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7
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รหัส ชื่อวิชา
363 417 การค้นคว้าอิสระ
363 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นสูง
363 513 การบริหารงาน
ออกแบบ
363 514 เทคนิคการร่างแบบ
ผลิตภัณฑ์
363 521 การออกแบบเครื่อง
เรือนขั้นสูง

ร้อยละการกระจายของเกรด

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

A

B+

B

-

-

-

-

-

-

57.14

-

-

-

42.86

-

-

23.08

-

7.69

30.77

42.
86
57.
14
46.
15
15.
38

C+ C D+ D

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน

F

S

U

-

-

-

-

10
0

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

13

9

-

-

-

-

-

-

-

-

13

7

30.
77
46.
15

แผน ก แบบ ก2
363 511 ออกแบบผลิตภัณฑ?
ขั้นสูง1
363 522 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขั้นสูง
363 523 การออกแบบเลขน
ศิลป์ขั้นสูง
363 529 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
360 504 ระเบียบวิธีวิจัย
สาหรับนักออกแบบ
363 418 วิทยานิพนธ์
363 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นสูง2
363 513 การบริหารงาน
ออกแบบ
363 514 เทคนิคการร่างแบบ
สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
363521 การออกแบบเครื่อง
เรือนขั้นสูง

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558

80
7.6
9
10
0
43.
75

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

53.85

38.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

56.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

2/2558

-

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

2/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
0

-

14

0

33.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

33.33

-

-

-

-

-

-

-

33.
33

-

6

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
0

1

0

2/2558
2/2558
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง - มคอ2
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
สาขาวิชาฯ มีการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ
TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้
กลไกลการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. ภาควิ ช าฯ ได้ ป ระชุ ม วางแผนออกแบบหลั ก สู ต ร โดยการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาสาระของรายวิชาที่เปิดสอน
ที่ผ่านมา และลักษณะบัณฑิตที่จบการศึกษามาทาการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อปรับหลักสูตรโดยเก็บข้อมูลทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ และ
ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งการจั ด ท าหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. ดาเนินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร
โดยหลักสูตรได้จัดทารายละเอียดยกร่างเอกสารหลักสูตร และ
วิ พ ากษ์ หลั กสู ต ร ซึ่ ง อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช า หรื อ อาจารย์
ผู้ส อนจะต้องนาผลสรุปของสาระวิ ชาที่ มีการสิ่ ง ผิด ปกติ ของ
รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามหลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาวิพากษ์หลักสูตรและจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา เพื่อจะขอปรับปรุงเนื้อหารายวิชานั้นๆใน มคอ.2 ซึ่งใน
ปี 2558 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ได้มีการปรับ
ลดหน่วยกิต สาเหตุที่ต้องลดหน่วยกิต เพราะวิชาหนึ่งมีการ
สอน 2 วันโดยนับจากเวลาสอนแล้วอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับ
วันสอนได้เป็น 2 ส่วน ซึ่งทาให้มีผลดีต่อนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน
3. ประเมิ น ผลกระบวนการออกแบบหลั กสูต รและสาระวิช าใน
หลั ก สู ต ร โดยประเมิ น จากการสอบถามนั ก ศึ ก ษา พบว่ า
นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มขึ้น และได้พบกับอาจารย์ผู้สอนบ่อยขึ้น
ทาให้นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหาทั้งในเรื่องการเรียนและ
เรื่องงาน ซึ่ ง ท าให้เป็ น ข้อดี แ ก่นั กศึ กษา และอาจารย์ ผู้ ส อน
สามารถจัดระบบการสอนในระหว่างวันได้ดี และสามารถเข้าถึง
นักศึกษาในการทางานมากยิ่งขึ้น
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา รายงานการ
นั้นๆ
ประชุม
กลไกลการปรับ หลั ก สู ต รให้ทั น ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ในศาสตร์ สาขาวิชาฯ
สาขาวิชานั้นๆ
สาขาวิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ
TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยระบบการเปิด –
ปิ ด ซึ่ ง จะเน้ น เนื้ อ หาสาระของรายวิ ช า เน้ น ความรู้ ซึ่ ง หลั ก สู ต ร มี
กระบวนการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดย
ประธานประจ าหลั ก สู ต รจะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
2. การด าเนิ น กระบวนการปรั บ หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตาม
ความก้ า วหน้ า ในศาสตร์ ส าขาวิ ช านั้ น ๆ โดยการจั ด ท า
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดยกร่างเอกสารหลักสูตร และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาวิพากษ์วิจารณ์
หลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หรืออาจารย์ผู้สอนได้มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาปีที่ผ่านมา เพื่อนา
ผลการทวนสอบมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ประเมิ น กระบวนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตาม
ความก้ า วหน้ า ในศาสตร์ ส าขาวิ ช านั้ น ๆ โดยน าผลการ
วิพากษ์วิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาปรับปรุงหลักสูตร
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

การวางระบบผูส้ อน การกาหนดผู้สอน
และกระบวนการ
ระกลไกลการกาหนดผู้สอน
จัดการเรียนการสอน
1. ภาควิชาฯ มีการประชุม วางแผนการกาหนดผู้สอน โดยกาหนด
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
คุณสมบัติผู้สอนจากคุณวุฒิ และภาระงาน หรือมีประสบการณ์
การสอน หรือการทางานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. การด าเนิ น กระบวนการก าหนดผู้ ส อน โดยภาควิ ช าฯ มี ก าร
ประชุมตารางสอน และกาหนดตัวผู้สอนตามความเหมาะสมของ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการสอน สื่อการสอน
ซึ่ ง ได้ กาหนดชิ้ น งานให้ส อดคล้ อ งตาม มคอ.3 ก่ อนเปิ ด ภาค
การศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการจัดระบบความเตรียมพร้อมใน
การเรียนการสอน
3. ประเมินผลกระบวนการกาหนดผู้สอน โดยภาควิชาฯ ได้ประเมิน
จากรายงานประเมินการสอน ตามรายวิชาและจากผลทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเมื่อจบปีการศึกษานั้นๆ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
คาสั่งแต่งอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ - รายงานประชุม
มคอ.4)
สาขาวิชาฯ
ระบบกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
- มคอ.5
1. หลักสูตรฯ ได้วางแผนการจัดการศึกษา การกากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจั ด ท าแผนการเรีย นรู้ โดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
รายวิชาได้จัดทารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบ มคอ.3
2. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยผู้สอนจัดทาแผนการสอนที่
สอดคล้องกับ มคอ.3 และดาเนินการสอนตามกาหนดใน มคอ.3
3. ประเมิน กระบวนการกากับ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจัด ท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยประเมินด้วยการทวน
สอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึกษา มีคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ชื้นงานของนักศึ กษา แต่งตั้งเชิญผู้ทรง
ภายนอกมาทวนสอบรายวิชานั้น และคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ คัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของรายวิชาทั้งหมด
4. ปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยภาควิชาฯ นาผลการ
วิเคราะห์ของผู้ทรงภายนอกมาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาไปปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรต่อไป
ผลการดาเนินงาน

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
ในการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นว้าอิสระนัน้ จะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาคอยกากับดูแล ซึ่งในหลักสูตร นักศึกษากาหนดความต้องการใน
ศาสตร์ที่จะทาวิทยานิพนธ์ แจ้งให้ประธานหลักสูตรทราบ โดยหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ หรือสาระนิพนธ์ทอี่ นุมัติต้องเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย เพื่อ
สนองความต้องการของสังคม
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญสอดคล้ อ งหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์
1. หลักสูตรฯ ได้ประชุมวางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาแต่ละปี โดยประธานหลักสูตรให้คาปรึกษากับนักศึกษา
ในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา
จากคุณวุฒิและผลงานวิชาการที่ สอดคล้องกับศาสตร์ที่นักศึกษา

คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระ

คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

สนใจ
2. ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนา
แหล่ ง ค้ น คว้ า การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งค้ น หา
เอกสารงานวิจัย ทบทวนเอกสารงานวิจัยและติดต่อขอคาปรึกษา
จากนั ก วิ ช าการที่ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ในและต่ า งประเทศโดยเน้ น
การศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก ซึ่งในการสอบวิทยานิพนธ์จะต้อง
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
- กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการ / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1. อาจารย์ ที่ปรึกษาวางแผน และกาหนดการให้นาเสนอผลงาน
วิชาการ เช่น เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. ดาเนินการการช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าปรึ ก ษา และแก้ ไ ขโครงร่ า ง
วิ ท ยานิ พ นธ์ จากการสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย น
บทความและเอกสารเสนอที่ประชุมวิชาการ และที่ปรึกษาให้
คาแนะน าในการเลื อกวารสารวิ ช าการ การเข้ า ร่ว มประชุ ม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ การจัดทาวิทยานิพนธ์ โดย
นักศึกษาเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการเขียนและพิมพ์
วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตกาหนด
3. ประเมินกระบวนการช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์
และการค้ น คว้ า อิ ส ระ และการตี พิ ม พ์ ผ ลงานในระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา คอยกากับติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดทาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา

แบบฟอร์มรายงาน
ความก้าว
หน้าของการทา
วิทยานิพนธ์
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รายงานการ
แห่งชาติ
ประชุมสาขาวิชา
1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดย ฯ
ศึกษาแผนการประเมินผู้เรียนใน มคอ.2
2. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF
3. ประชุมวิพากษ์แผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
4. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) นาไปปฏิบัติ โดยชี้แจงและให้นักศึกษามี ส่วนร่วมในการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
5 . ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ (TQF) โดยสรุป ผลประเมิ น การเรีย นรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบ TQF และการตัดเกรด ผ่านหัวหน้าภาควิชา
6. ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
7. นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินผู้เรียน
ครั้งต่อไป
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
รายงานการ
หลักสูตรมีการจัดการและมีระบบกลไกลการประเมินฯ ดังนี้
ประชุมสาขาวิชา
1. วางแผนการวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฯ
2. ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในครั้งต่อไป
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ผลการส่ง มคอ.5
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
มคอ.7
1. วางแผนการวิเคราะห์การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ตามระยะเวลาที่
การประเมินหลักสูตร โดยนาข้อเสนอแนะของอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
กาหนด
2. จัดทา มคอ.5 ต่อหัวหน้าภาควิชา หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบในการจัดทา มคอ.5
ผลการดาเนินงาน

42

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
4. ประธานหลักสูตร จัดทา มคอ.7 จากการวิเคราะห์
- มคอ.5
- การประเมินการเรียน การสอน
- ประเมินหลักสูตรของผู้สาเร็จการศึกษา
- การติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณภาพ TQF ของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
5. เสนอ มคอ.7 ต่อคณบดี และส่ง มคอ.7
6. ประเมินกระบวนการประเมินการจัดการเรียน การสอนและ
ประเมินหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการประเมินจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตร
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQF ในรายวิชาที่
เปิดสอน
2. มีแนวปฏิบัติในการประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQF ในรายวิชาที่เปิดสอน
4. การตรวจสอบการประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา
5. การกากับการประเมินการจัด การเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
6. บัณฑิตศึกษา เป็นผู้ทาการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 1.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

รายงานการ
ประเมิน
วิทยานิพนธ์ใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา

1 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
2) มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
3)
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มี

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
รายงานการ
ประชุมภาควิชา
เอกสาร มคอ.2

มี
มี

เอกสาร มคอ.3
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
เอกสาร มคอ.5

มี
มี
มี

เอกสาร มคอ.7
รายงานการทวน
สอบ
เอกสาร มคอ.7

มี
มี
มี

รายงานการ
ประชุม
สาขาวิชาฯ

มี
-

หลักสูตร
ปรับปรุงนี้ ยัง
ไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

10
5
100
10
83.33

หมายเหตุ : อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร โดยมีการประชุม 7 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มกราคม 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครั้งที่ 6 วันที่ 20 เมษายน 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ครั้งที่ 7 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านตาม มคอ.2 จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต (ปริญญาโท)
การสารวจคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการโดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิยาลัยเก็บข้อมูล
จากผู้จ้างงานหรือ ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการ
ประเมินพบว่าผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.99 ซึ่งเป็นบัณฑิตจากหลักสูตรก่อนปรับปรุง
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: 9 ข้อ
: 10 ข้อ
: 9 ข้อ
: 10 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.50 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
- ไม่มี -

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
- ไม่มี -

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

-

-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

-

-

-

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

-

-

-

- ไม่มี -

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
- ไม่มี -

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค ผลการประเมิน
การศึกษา โดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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มี
ทุกวิชาใน
หลักสูตร

√

ไม่มี
ประเมินจากการสังเกตของอาจารย
ในรายวิชา และผูประสานงาน
รายวิชา

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
- รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก ระดับความพึงพอใจของผูเรียนต
อทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- สังเกตจากนักศึกษามีบุคลิก
เรียบร้อย ดูมีมารยาทในการให้
เกียรติผู้ใหญ่
- จานวนนักศึกษามากในชัน้
เรียน การสอนโดยวิธีการให
นักกศึกษามีส่วนร่วมในการให้
ชิ้นงาน ทาให จานวนหนึ่งที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ
ไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง
- มีความเข้าใจในเนื้อหาและ
การแก้ไขปัญหา
- ทักษะการเรียนรู้ดวยตนเอง
ของนักศึกษายัง
มีขอจากัด เนื่องจากชั่วโมงเรียน
ในแต่ละวันยาวนาน จนไม
สามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเองทุกรายวิชา ทาให้ไมมีการ
เตรียมพรอมความรูกอน
- มีพัฒนาการออกแบบเพิ่มขึ้น
สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบ
ได้
- ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ตามผลงานที่ได้รบั มอบหมาย
- การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพื้นฐาน
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยูใน

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- แบงจานวนนักศึกษาเปนก
ลุ่ม เพื่อที่จะใชวิธีการสอน
แบบมีสวนร่วมของนักศึกษา
ไดทั่วถึงมากขึ้น หรืออาจารย
ผู้สอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษา
คนควาใหแก่นักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง มอบหมายงานชิ้น
เล็กๆ ใหนักศึกษาอานกอน
เขาเรียน และทดสอบเปน
ระยะ

- ปรับปรุงวิธีการประเมินผล
เพื่อใหสามารถประเมินทักษะ
ทางปญญาไดอยาง
ชัดเจน
-
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
เกณฑที่อาจารย์พอใจ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ - คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
โครงการเปิดบ้าน
ผลิตภัณฑ์
โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ 5 ส
โครงการทาบุญภาควิชา
โครงการพบปะระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั

จานวน
บุคลากร
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
12

-

13

4

13

4

13

-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ข้อสรุป และ ความคิดเห็นทีไ่ ด้มี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
โครงการเปิด
บ้านผลิตภัณฑ์
โครงการ
บาเพ็ญ
ประโยชน์ 5 ส
โครงการทาบุญ
ภาควิชาฯ
โครงการพบปะ
ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3.00
5.4
9 ข้อ
10 ข้อ
5.00
14/ 4 = 3.50 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. บางรายวิชามีการศึกษาภาคสนามให้นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้ด้วย
2. มีการเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้เสริม นาองค์ความรู้ที่ได้
ศึกษามาต่อยอด
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โอกาสในการพัฒนา
1. มีการสัมมนาภาควิชาประจาปี ควรใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงหลักสูตรของสาขาวิชา
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ ผลประมวลโดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หน่วยงานกลาง
คณะฯ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเตรี ย มห้ อ งเรี ย น ของคณะฯ
โสตทั ศ นู ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ให้ พ ร้ อ มใช้ ง านอยู่ เ สมอ โดยมี
กระบวนการดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาการสารวจความต้องการสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา โดย
จั ด ท าโครงการจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ น าเข้ า ที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่ อ จั ด สรรสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรีย นการสอน โดยน าผลการประเมิ น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน จากนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร มาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณาและเสนอไป
ยัง มหาวิ ทยาลั ยเพื่ อรอการอนุ มั ติ จั ดสรรในแต่ ละปี ทั้ ง
แหล่งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
2. ดาเนินการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยภาควิ ช าฯจะมี ส ถานที่ เ รีย น 2 สถานที คือ ที่ คณะ
มั ณ ฑนศิ ล ป์ และโรงปฏิ บั ติ ง านภาควิ ช าฯ ดั ง นั้ น จะมี
ห้องเรียนที่เป็ นของส่ วนคณะฯ และโรงปฏิบั ติง านของ
ภาควิ ชาฯ เองซึ่ งประกอบไปด้ว ย ห้องเรีย นเขีย นแบบ
จานวน 2 ห้อง,ห้องพักอาจารย์ จานวน 2 ห้อง, โรง
ปฏิบัติงานไม้, โรงปฏิบัติงานโลหะ, ห้องแสดงผลงาน
นั กศึกษา ในส่ ว นที่ เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของคณะฯ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย ห้ อ งเรี ย นห้ อ งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ และ
อุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ แ ละการให้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ เป็นต้น
3. ประเมินกระบวนการ โดยการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ต่อภาควิชาฯ และอาจารย์ ซึ่งพบว่า นักศึกษา
และอาจารย์ มี ความพึ ง พอใจต่ อสิ่ ง สนั บ สนุ น ภาควิ ช าฯ
มากขึ้น
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
จ านวนสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมต่ อการ รายงานการ
จัดการเรียนการสอน
ประชุม
ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียน คณะกรรมการ
การสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ ประจาคณะฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ในส่วนทีส่ าขา
1. จานวนห้องเรียน
เสนอเข้า
2. โรงปฏิบัติงานไม้
พิจารณา
3. โรงปฏิบัติงานโลหะ
4. เครื่องมิลลิ่ง จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องเครื่องเจาะรูเหลี่ยม จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องตัดโลหะพลาสม่า จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องทาเดือนแนวนอน จานวน 1 เครื่อง
8. จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จานวน 1 เครื่อง
9. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จานวน 3 เครื่อง
10. เครื่อง CNC ROUTER จานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จานวน 3 ชุด
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 2 เครื่อง
13. เครื่องกลึงไม้ลอกแบบ จานวน 1 เครื่อง
14. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จานวน 27 ชุด
15. เครื่องบันทึก 8 ช่อง Raysharp จานวน 1 เครื่อง
16. HDD 2 TB จานวน 1 เครื่อง
17. กล้องอินฟาเรด จานวน 8 ตัว
18. จอ LED จานวน1 เครื่อง
19. เครื่องปริ้นเคส จานวน 1 เครื่อง
20. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน 1 เครื่อง
21. เครื่องเลเซอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
22. เครื่องโรตารี่สาหรับยิงวัสดุผิวโค้ง จานวน 1 ชุด
กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ รายงานการ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประชุม
1. ภาควิ ช าฯ ประชุ ม วางแผนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการ สาขาวิชาฯ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
2. ด าเนิ น การประเมิ น ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ
รวบรวมข้อมูลที่มีการร้องเรียนของนักศึกษา และอาจารย์
เช่ น จุ ด สั ญ ญาอิ น เตอร์ เ น็ ท ไร้ ส ายมี น้ อ ยเกิ น ไป
คอมพิวเตอร์ล้าสมัย เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
3. ปรับปรุงผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนาผลข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาและอาจารย์มาทาการจัดตั้งขอสิ่งสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

0 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
3.00/ 1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. สิ่งสนับสนุนมีเพียงพอต่อความต้องการต่อผู้ขอใช้ ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการสรุปมติที่ประชุมสาขาวิชาฯ ในเรื่องที่ต้องประสานงานระหว่างกัน เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อให้เกิดการทางานที่สอดคล้องและต่อเนื่อง
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือสาระจากผู้ประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตร
ควรมีการประเมินผลกระบวน การ ควรปรับปรุงรายวิชาเพื่อรองรับ
นาเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุม
รับนักศึกษา และเตรียมความ
นักศึกษาทีม่ ีความสนใจ โดยเฉพาะ
สาขาวิชา
พร้อมของการจัดการเรียนการสอน อย่างยิ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
ปริญญาตรี ให้เข้ามาต่อยอด ทาให้เกิด
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 16 ธ.ค.58
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
- ไม่มี ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
(สารวจโดยบัณฑิตวิทยาลัย)

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
-

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
ประเมินผ่านระบบ Google Form และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- ไม่มี ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
(สารวจโดยบัณฑิตวิทยาลัย)
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หมวดที่ 8
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

มีเอกสารการสอน สาเร็จ
วิชาการวางแผนเพื่อ
การออกแบบ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

ผศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ

-

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร
- มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2556
- เพิ่มจานวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- ปรับหน่วยกิจลงในรายวิชา เพื่อให้การศึกษามีความกระชับมากขึ้น
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- ส่งเสริมให้มีการทาผลงานทางวิชาการ
- มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
- พานักศึกษาดูงานในบางรายวิชา เช่น รายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น นานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่
ภาคเหนือ โดยมี ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ และ ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ เป็นผู้ดูแล
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่นๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี ศรีโสภา
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้)
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
(ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้)
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยมีนักศึกษาอยู่
ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น………..…คน (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(ตาราง 1.1-5 และ 1.1-6 ในภาคผนวก ท้ายรายงานฉบับนี)้

ชื่อนักศึกษา

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุย้ กานต์สมเกียรติ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี ศรีโสภา
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
เห็นชอบโดย : อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (คณบดี)
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 22 ก.ค.59
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
วศ.ม.
ปร.ด.

ศิลปอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Doctor of Fine and Applied Arts
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑ์

ศิลปอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

ดร. ลุย้ กานต์สมเกียรติ

2

ดร.ปฐวี ศรีโสภา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

ดร.รัฐไท พรเจริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายภาคภูมิ บุญธรรมช่วย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สถ.บ.
คอ.บ.
(D.F.A.)
วท.บ.
กศ.ม.
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต
สถ.บ.
Master of Arts

5

น.ส.อินทิรา นาควัชระ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สถ.บ.
วท.ม.

สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วัฒนธรรมศาสตร์

Industrial Design
Industrial Design Studios

ตรง/สัมพันธ์กับ
สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร
สถาบัน
ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.มหาสารคาม
ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.
ตรงกับหลักสูตร มรภ.สวนดุสิต
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.อุบลราชธานี
ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

ปีที่สาเร็จ
2525
2533
2555
2537
2548
2554
2535
2542
2549
2539
2544
2541
2546

ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

2

นายชาคร

3

นายอินทรธนู ฟ้าร่มขาว

4

น.ส.ตรีชฏา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
ศ.บ.
Master Degree
วท.ม.

ผาสุวรรณ

ศ.บ.
Master of Fine Art
and Design
นศ.บ.
Bachelor Degree

โชติรัตนาภนันท์

5

นายปิติ

6

นายปนท

7

น.ส.ศรีนาฏ

8

ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา

ไพโรหกุล

สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Science in Building Design
Art & Design
จิตรกรรม
Industrial Design
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Furniture Design
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Art, Design and Environment

Master of Research Design
Degree
ศ.บ.
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Master of Arts
Industrial Design

คุปตะวาทิน

ปลื้มชูศักดิ์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.
Master Degree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
Master of Arts
ศป.บ.
Master of Art

ศิลปไทย
จิตรกรรม/ เขียนภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Textile Design and Innovation
นิเทศศิลป์
Integrated Design

Doctor of

Design Science

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
Rhode Island School of
Design
U.of Tasmania, Australia
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.มหิดล

ปีที่สาเร็จ
2532
2535
2543
2534
2537
2553

ม.ศิลปากร
U. of Tasmania, Australia

2547
2550

จุฬาลงกรณ์ ม.
U. of Art London Central
Saint Martins
Goldsmiths College , U. of
London, UK.
ม.ศิลปากร
Savannah College of Art
and Design, USA.

2546
2550

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Nottingham Trent U., UK.
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Anhalt U. of Applied
Sciences, Germany
Kyoto Inst. of Technology,

2544
2548
2552
2554
2546
2549

2551
2539
2547

2554
56

ลาดับ
9

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – นามสกุล
ดร.ชิตชัย

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
Philosophy
สถ.บ.
Master Degree

ควรเดชะคุปต์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

สาขาวิชา
Industrial Design
Engineering

Doctor of
Philosophy

Design Science

ปีที่สาเร็จ

Japan
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
2548
Kyoto Inst. of Technology 2552
Kyoto Inst. of Technology,
Japan
2557

ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ปริญญาบัณฑิตศึกษา

Industrial Design

ปริญญามหาบัณฑิต

Industrial Design

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

สาขาวิชา

Art Education

ปีที่สาเร็จ

California State University- พ.ศ.2537
Northridge
Rhode Island School of
พ.ศ.2542
Design
Penn State University
พ.ศ.2549

ตารางที่ 1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.จิรวัฒน์
วงศ์พันธุเศรษฐ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์

ศ.บ.
Master
Degree

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Science in
Building Design

หัวหน้าโครงการ :
1. การพัฒนาเครื่องขึ้น
รูปพลาสติกแผ่นระบบ
สุญญากาศเพื่อใช้สาธิต

ที่ปรึกษา
จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
วิทยานิ
การ
ค้นคว้าอิสระ
พนธ์
ค้นคว้า
(ระบุชื่อนักศึกษา)
อิสระ

1. นายชานนท์ วาสิง
หน

รหัส
นักศึกษา
53155956

หมายเหตุ
ชื่อวิทยานิพนธ์/การ (การอนุมัติ
ค้นคว้าอิสระ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)
Amphoe Kalayani 8 เม.ย.59
Vadhana Identity
Theory, Analysis
and Design
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
Ph.D.

2

ผศ.ดร.ลุ้ย
กานต์สมเกียรติ

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์

อ.บ.
วศ.ม.
ปร.ด.

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

Art & Design

และการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ (2554)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การออกแบบพัฒนา
เครื่องขึ้นรูปพลาสติก
แผ่นระบบสุญญากาศ
เพื่อใช้สาธิตและการ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
(2556)
1. ออกแบบชุดบรรจุ
ภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ใน
กิจกรรมและราชการ
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2557)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เก็บรักษารูป
เคารพเพื่อการบูชาในที่
พักอาศัย (2558)

ศิลปอุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อุตสาหการ
วัฒนธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา



2. น.ส.วราวัลย์ แซ่
ลิ้ม



1. นายปณิธิ อารีสง่า 55155314
กุล



2. นายศศิณฎั ฐ์
หล่อธนารักษ์

54155335

54155345

หมายเหตุ
ชื่อวิทยานิพนธ์/การ (การอนุมัติ
ค้นคว้าอิสระ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)
Development of
the Spatial
Characteristic
โครงการวิจัยและ
19 พ.ค.59
พัฒนาการออกแบบ
ห้องน้าสาเร็จรูป
สาหรับหรับผู้ทพี่ ัก
อาศัยภายใน
คอนโดมิเนียม

การออกแบบ
17 พ.ย.58
ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟู
สมรรถภาพแก่
ผู้สูงอายุทเี่ ป็นโรค
ข้อเข่าเสือม
การศึกษาคุณสมบัติ 19 พ.ค.59
การแปรรูปจากต้น
กล้วยเพือนามา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งภายใน
บ้าน

ตารางที่ 1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558 – ไม่มีข้อมูล 58

ตารางที่ 1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 – ไม่มีข้อมูล ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายทัศนัย ดารงหัด
ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

2

การศึกษาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งดูดกลิ่น
และความชื้นสาหรับใช้
ภายในคอนโดมิเนียม โดยใช้
คุณสมบัติของถ่านไม้

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ
ภูมิปัญญาล้านนาในการ
พัฒนาหัตถกรรมของแต่ง
บ้านจากเศษใบไม้แห้ง
น.ส.ปาจรีย์ เตียวสุวรรณ

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ปีที่/
ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
/อนุสิทธิบัตร

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ม.นเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.58



https://www.tcithaijo.org/index.php/ajnu

ฐานข้อมูลสานักหอสมุด ม.ศิลปากร



http://www.opac.lib.su.ac.th/

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
ลาดับ

1

ชื่อ – นามสกุล
นายอินทรธนู ฟ้าร่มขาว

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทา
วิจัย (ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน ภายนอก

หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทย (2556)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (2556)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. R&R (2554)
2. สตูลไทย (2555)
3. โรลลี่ พัฟฟี่ (2556)
4. Let it bend (2557)
5. ปิ่นโตเสา (2558)
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

2

ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

3

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

4

อ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทา
วิจัย (ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน ภายนอก

ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัยอนุรักษ์งานศิลป์และสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ : การถ่ายทอดองค์
ความรู้ต้นแบบงานออกแบบสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย (โครงการย่อย 2 : 2553)
2. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ (2554)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์, การออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน (2553)
2. โปสเตอร์จากโครงการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
สู่ชุมชน (25 ผลงาน), การจัดวางระบบภายในสู่โครงสร้างภายนอกผลิตภัณฑ์ (2554)
3. เครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอดลาแสง UVC (2555)
4. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์, ทฤษฎีการเขียนทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (2556)
5. การออกแบบตราสัญลักษณ์เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลืน" (2557)
หัวหน้าโครงการ :
1. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ (2554)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (2556)
1. ออกแบบชุดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2557)
หัวหน้าโครงการ :
1. ที่ปรึกษาดาเนินการให้คาปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ในการพัฒนาสินค้าแก่ผปู้ ระกอบการ
SMEs ภายใต้โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคเหนือ) เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 2555
2. ที่ปรึกษาดาเนินการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์น้าตาลลาไย ภายใต้โครงการ "โรงงาน
ต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้าตาลลาไย" 2555
3. การบริการออกแบบนวัตกรรมภาคเอกชน DESIGN For Your BIZ (2556)
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ลาดับ

5

ชื่อ – นามสกุล

นายปิติ คุปตะวาทิน

ระยะเวลาทา
วิจัย (ว/ด/ป)

ชื่องานวิจัย

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน ภายนอก

4. โครงการสร้างสรรค์ในการทาการพัฒนาเครื่องสาอางล้านนาไทยสู่สากลด้วยเทคนิคการ
ออกแบบ (2557)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัยเพื่อออกแบบฉลากสินค้า ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผูผ้ ลิต
ข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ (2556)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. วิจัยสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์น้าตาลลาไยสกัด (2556)
2. บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารภาคเหนือ (2557)
3. Communica tion package design (2558)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ปรองดอง (2554)
2. เฟรมจักรยานทาจากก้านไม้กอล์ฟ (2555)
3. การสร้างเฟรมจักรยานสาหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่ (2556)
4. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ และอาคารปฏิบตั ิธรรม วัดมกุฏคีรีวนั จ.นครราชสีมา (2557)
5. คีรีวัน เก้าอี้ทองเหลือง (2558)

ตารางที่ 1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

รายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

รายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน


ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.10)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่
1

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
นายทัศนัย ดารงหัด
ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.58

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
1
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งดูดกลิ่น
น.ส.ปาจรีย์ เตียวสุวรรณ
และความชื้นสาหรับใช้ภายในคอนโดมิเนียม โดยใช้
คุณสมบัติของถ่านไม้
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)

แหล่งเผยแพร่
ฐานข้อมูลสานักหอสมุด ม.ศิลปากร

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
http://www.opac.lib.su.ac.th/

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1
ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจาก
นายทัศนัย ดารงหัด
เศษใบไม้แห้ง
ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.58

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อื่นๆ
ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
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ลาดับที่

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

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

1

เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

2

การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

วัน/เดือน/ปี/ทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

มีนาคม 2558 โดยสานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
พฤษภาคม 2558 โดยสานักพิมพ์สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
การออกแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่
พักอาศัย
2
เรืองรองยามอรุณ

ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย

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

สูจิบัตร
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
สุขอุทัย การพิมพ์
ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา

งาน Malaysia-Thailand Art Exchange : MATRAX
2015 ณ Faculty of Art and Design, Universiti
Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia จัดโดย
UiTM, เยี่ยมชมหน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri
Petronas KLCC, Design Development Centre
(DDEC) และ Malaysian Industrial Development
Finance (MIDF) 3-4 ก.ย.58

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

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
874
ระดับ 4.20
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
175
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
0.80
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ ร้อยละ 24
1
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
9.99/2 =
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ระดับ 3
9/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3
ร้อยละ 36
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 48
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
4.20
ร้อยละ 24
หลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
11/3 =
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
9 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

ระดับ 4.99

4.99

ร้อยละ 80

5.00

4.99

ดีมาก

ระดับ 3
ระดับ 3

2.00
2.00

ระดับ 3

2.00

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
5.00

2.00
5.00

ร้อยละ 60

5

ร้อยละ 100

5

ร้อยละ 84

5

ระดับ 3
3.67

2.00
ดี

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

ระดับ 3

3.00

10 ข้อ

5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

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

ระดับ 3
3/1 =
46.99/3 =

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี

ระดับ 3
3.00
3.61

2.00
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

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

องค์
ประกอบ
ที่

I

P

O

3.00
3.67
3.00
3.29
ดี

3.67
3.00
3.50
ดี

5.00
5.00
ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย

5.00
3.00
3.67
3.50
3.00
3.61

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01–3.00 คุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ภาควิชาและหลักสูตรฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา
1. หนังสือ หรือตารา เพื่อใช้ในการเรียน การ
สอน
2. พัฒนาทีมคณาจารย์ในการเป็นทีป่ รึกษ
วิทยานิพนธ์ ตามที่ สกอ. กาหนด
3. ทิศทางในการรับนักศึกษา (แรกเข้า)
4. สนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งใน
และต่างประเทศ

2558
2

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2
-

2562
2

-

-

-

2

2

15

15

20

20

25

-

-

มี

มี

มี
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2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
1. จัดทาหนังสือ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
จบการศึ กษาในระดั บ
ปริญญาเอก
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้ ต าแหน่ ง วิ ช าการ รอง
ศาสตราจารย์
4. การรับนักศึกษา
5. ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

ระยะสั้น
ทาเสร็จแล้ว 2 เล่ม
2558

ระยะกลาง
2560
จานวน 2 เล่ม

ระยะยาว
2562
จานวน 2 เล่ม

-

1 คน

-

-

1 คน

2 คน

15 คน

20 คน

25 คน

มี

มี

มี
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