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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินผลตนเองของภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  (1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) ซึ่งภาควิชา ฯ ได้มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ  
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ท าการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของสังคมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ของภาควิชา เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้นตามศักยภาพต่อไป 
 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ท าให้หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นประเด็นที่จะน าไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน
ปี พุทธศักราช 2517 – 2544 คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร เป็นการจัด
การศึกษาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันคณะ
มัณฑนศิลป์ เปิดสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขา ประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขา
การออกแบบเครื่องประดับ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  ปัจจุบันภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มี
นักศึกษารวมประมาณ 468  คน ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี จ านวน 367 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 
101 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 14 คน และสายสนับสนุน จ านวน 5 คน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อนักศึกษา และภาควิชาฯ ได้เปิดสอนรวม 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่
สามารถประยุกต์น าศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัสดุ กรรมวิธีการ
ผลิต ธุรกิจและการตลาด มาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญการ
ค้นคว้า และนักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และส านึกต่อสังคม 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง  6 องค์ประกอบได้ระดับคะแนน  3.15  คะแนน ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  (11 ข้อ)   ผ่านตามเกณฑ์ 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ    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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาและภูมิใจในการพัฒนาการ
ที่ดีข้ึน 

แนวทางเสริม 
1. หากลไกลและวิธีการเพ่ือท าให้สิ่งที่ได้ด าเนินการไปให้มีผลต่อการปฏิบัติหรือบรรลุผลตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จุดควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือให้อาจารย์มีผลงานวิจัยมากข้ึนตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558  วันที่รายงาน 22 ก.ค.59 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

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

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผา่น
สภามหาวิทยาลัย) 

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

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

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

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค า 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภสิักก์  สินธุภัค 
 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน และไม่

เป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลักสูตร 
อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คน 
จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 3 
คนและจบการศึกษาระดบัปริญญาโท 
จ านวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังนี้  
1.  ผศ.ดร. ลุ้ย  กานตส์มเกียรติ* 
2. ผศ.ดร.ปฐวี  ศรีโสภา* 
3. ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ* 
4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมช่วย 
5. ผศ.อินทิรา  นาควชัระ 
และมีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน 
ดังนี้ 1.  ผศ.ดร. ลุ้ย  กานตส์มเกียรติ* 
2. ผศ.ดร.ปฐวี  ศรีโสภา* 
3. ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ* 
ซึ่งสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอย่าง 
โดยอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนนี้มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ทั้ง  5 คน และมผีลงานวิจยัเปน็ไปตาม
เงื่อนไขตามที่ทาง สกอ. ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน 
ซึ่งสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอย่าง 
โดยอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการผูช้่วยศาสตราจารยท์ั้ง  3 คน 
ซึ่งมีคุณสมบัติเปน็อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานที ่สกอ.
ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน เป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาและมีภาระ
หน้าปฏิบตัิงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 
การอบรมวิจัยค้นคว้าในสาขาวชิาการและ

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ใน
กรณีที่เป็นอาจารยป์ระจ าต้องมคีุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กนั 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

เป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา 
และศึกษาวิจัยคน้คว้าในสาขาวชิาการและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มีหน้าที่รับผดิชอบดงัต่อไปนี ้
1. ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่าง
วิทยานพินธ์ หรือสารนิพนธ์ทีบ่ณัฑิตมี
ค าสั่งสอบในแต่ละคร้ัง 
2. ให้ค าแนะน าและเป็นทีป่รึกษาแก่
นักศึกษาเก่ียวกับ เนื้อหาทางทฤษฎี 
แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ติดตามการด าเนนิการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนงานและรับผิดชอบประเมิน ผลการท า
วทิยานพินธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะเสร็จ 

ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

เป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาอาจารย์พิเศษ 
หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นอาจารยป์ระจ าต้องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   เป็นอาจารยป์ระจ าภาควิชาจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา 
และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบนัมาร่วมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
หน้าที่ดังต่อไปนี ้
1. ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ

ตารางที่ 1.1-7 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
สารนิพนธ ์
2. ให้ความเห็นชอบในการขอสอบ
วิทยานพินธ์หรือสารนิพนธ์ของยักศึกษา 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย
ส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น า
ทางความคิด ความสามารถ ด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทกัษะในการ
วิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะ
นักวิชาการและนักวชิาชีพขั้นสูง  

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานพินธ์มีภาระ
งานต่อภาคการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์
สมเกียรติ เป็นที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ 
จ านวน 7 คน 
- นายคณพชัร  พิมพ์สมาน  
รหัสนักศึกษา 54155306  
- นายศศิณัฎฐ์  หล่อธนารักษ์ 
รหัสนักศึกษา 54155345 
- นายปวณัศ   อินทุยศ 
รหัสนักศึกษา 55155303 
- นางสาวทัศนีย์  รุ่งทวชีัย 
รหัสนักศึกษา55155308 
- นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย 
รหัสนักศึกษา 57155207 
- นายสุรวฒุิ  คงพฒัน์ยนื 
รหัสนักศึกษา 57155210 
- นางสาวลิตตา  กลา้หาญ 
รหัสนักศึกษา 57155308 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารย
ภานน์ เปน็ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ จ านวน 7 
คน  
มีรายชื่อดังนี ้
- นางสาวธิดาลักษณ์  ภักดี  
รหัสนักศึกษา 54155319 
- นายพชร  พ่วงสกุล 
รหัสนักศึกษา 54155323 

- ตารางที่ 1.1-
5 
-แบบประเมนิ
ความก้าวหน้า
การท า
วิทยานพินธ์/
การค้นคว้า
อิสระ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
- นางสาววชิญา  โคตรฐิติธรรม 
รหัสนักศึกษา 54155337 
- นายศิวานชิ  กมลโรจน์ 
รหัสนักศึกษา 54155340 
- นายคณนิณัฎฐ์  โอฬารวงศ์วกุล 
รหัสนักศึกษา 57155204 
- นายวชัรสกุล  หลีเกษม 
รหัสนักศึกษา 57155209 
- นายสทิธิกร  ลายประดิษฐกร 
รหัสนักศึกษา 57155305 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  
พรเจริญ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 
4 คน ดังรายชื่อดังนี ้
- นางสาวรัศมน  ทองงามข า 
รหัสนักศึกษา 54155331 
- นางสาวพิมพท์ิพย์  สายทิพย์ 
รหัสนักศึกษา 57155201 
- นางสาวดวงมณี  สูงสันเขต 
รหัสนักศึกษา 57155302 
- นายนภดล  สทิธิวงษ์ 
รหัสนักศึกษา 57155303 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้ามีวิจัยต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรยังไม่ถึงก าหนดระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งหลักสูตรไดร้ับอนุมัติ
จากสภามหาวทิยาลัยในปพีุทธศักราช 
2557  ซึ่งวันครบรอบการปรบัปรุง
หลักสูตรในปีพุทธศักราช 2561   
(หลักสูตรเสนอครั้งแรกในปี 2552 
ปรับปรุงผ่าน TQF และเปิดสอนคร้ังแรกใน
ปี 2557) 

ตารางที่ 1.1-
10 
- ระบบติดตาม 
สอบถาม 
บัณฑิตทาง 
Google 
Drive ของ 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

หมายเหตุ  
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้
ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควิชาฯ ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น 

คณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการที่มี
ธรรมภิบาล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ควรมีการพัฒนาอาจารยป์ระจ า เพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการลาศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 

ชั้นปทีี่ 1 ชั้นปทีี่ 2 ชั้นปทีี่ 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) จ านวนในช่องสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรกอ่นปรับปรุง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : จ านวนอาจารย์ประจ ามีจ ากัด 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น 11 9 - - 
2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 12 24 25 - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ 91.67 37.50 - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - 
(ปีดังกลา่วไม่มีการรับ นศ.) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 22 - - - 

(ปีแรกที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - 
(รับใหม่ 10 คน) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : นักศึกษาท างานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย/หรือใช้เวลามากเกินเกณฑ์
ก าหนด 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

874 25 4.99 ระบบ
ติดตาม 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 105 3 5.00 สอบถาม 
   (2) ด้านความรู ้ 105 3 5.00 บัณฑิตทาง 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 105 3 5.00 Google 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 105 3 5.00 Drive ของ 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

210 6 5.00 บัณฑิต
วิทยาลัย 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 244 7 4.98  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 33 ระบบ 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

7 
ทะเบียน
ออนไลน ์

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

21.21 
 

หมายเหตุ : ยังมีการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง ในปีการศึกษา 2557 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.86  เกณฑ์ประเมิน  :  4.86  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.99  เกณฑ์ประเมิน  :  4.99  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

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

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

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

0.20   
ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

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

0.40   

ตารางที่ 2.2-3 

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

0.60 1 0.6 
ตารางที่ 2.2-4 

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

0.80   

ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 2.2-5 

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

1.00   

ตารางที่ 2.2-6 

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

0.20 1 0.2 
ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-7 

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

0.80   
ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   
ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 0.8  
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 1  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

80.00  

15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 14.07  เกณฑ์ประเมิน  :  1.76  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 4.20 4.99 4.99 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 80.00 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.99/ 2  =  4.99  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตผ่าน Google Form โดยมีการประเมินเป็นรายบุคคล 
ซึ่งเป็นข้อมูลทีเ่ชื่อถือได้ 

2. นักศึกษาสามารถเลือกงานท าได้ หรือเป็นผู้ประกอบการแสดงการเป็นนักนักออกแบบอิสระมากกว่า
อยู่ในระบบ 

3. มีการเข้าสู่สายการสอน (หรือจบออกไปเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา) 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกลการรับนักศึกษา 

หลักสูตรมีระบบกลไกลการรับนักศึกษาโดยใช้กระบวน 
PDCA ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นั้นหลักสูตรได้มีการ
ด าเนินการ ดงันี ้

1. การวางแผนการรับนักศึกษา โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ประชุมหารือร่วมกันและข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการรับนักศึกษาจากปีการศึกษา 2558  โดย 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 นั้นมีการรับสมัคร
นักศึกษาอยู่ 3 รอบ ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านผลการ
คัดเลือก จ านวน 14 คน แยกเป็น 2 ประเภท คือ 
แผน ก แบบก2 จ านวน 2 คน และแผน ข 
โครงการพิเศษ จ านวน 12 คน  ซึ่งภาควิชาฯ มี
เกณฑ์การรับนักศึกษา และกระบวนการรับ
นักศึกษา โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการคัดเลือกที่
เหมาะสม เช่น มีทั้งสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
เป็นต้น  

2. การด าเนินการรับนักศึกษา  คือ หลักสูตรฯ ได้
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท ดังนี้  คือ 1. แผน ก  เป็นแผนการ
ศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แผน ก  แบบก2  คือท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 
หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อรวมหน่วยกิตทั้งหมดแล้วต้องไม่
น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
2. แผน ข  เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา 
โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อรวมหน่วยกิต
ทั้งหมดแล้วต้องไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต (โดย
อ้างอิงจาก มคอ.2) และด าเนินการสอบคัดเลือก

- ประกาศ 
เร่ืองการรับ
สมัครจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 
ปี 2558 
-ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือกเข้า
ศึกษาใน
บัณฑิต
วิทยาลัย 
- มคอ.2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
โดยมีในการสอบคัดเลือก คือ ถ้านักศึกษาสมัคร 
แผน ก ทางภาควิชาฯ จะใช้เครื่องมือในการ
คัดเลือก คือ การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
ซึ่งการสอบข้อเขียน มี 2 วิชา คือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  และการวิจัยเบื้องต้น  และการสอบ
สัมภาษณ์เป็นการสอบทักษะการฟัง การคิด
วิ เคราะห์  การน า เสนอโดยได้ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาสอบถามข้อมูลต่างๆ ซึ่งในภาคต้น ปี
การศึกษา 2559  

3. การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการ
ส า ร วจความพึ งพอใจของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการรับนักศึกษาโดยการใช้การสัมภาษณ์ 
ซึ่งพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
นักศึกษาพอใจในกระบวนการ การรับนักศึกษา
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสอบสัมภาษณ์ที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามประเด็นต่าง ๆที่
สนใจ เช่น หัวข้อวิทยานิพนธ์  ความแตกต่าง
ระหว่างแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร คือ 
แผน ก และแผนข  และโอกาสความก้าวหน้าและ
ผลส าเร็จของบัณฑิตที่จบการศึกษาไป เป็นต้น 

4. การปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา   จากข้อมูล
ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตร ฯ 
ในปีการศึกษา 2558 พบว่า การรับนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จากตารางข้างต้น หลักสูตรฯ
รับนักศึกษาได้ 14 คน เทียบกับเป้าหมาย 40 คน 
(อ้างอิงจากจ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
มคอ.2)  ซึ่งจากการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา คือ
นักศึกษาไม่รู้ความแตกต่างระหว่าง แผน ก และ
แผน ข ซึ่งท าให้นักศึกษาบางคนสมัครผิดแผนการ
ศึกษา จึงท าให้นักศึกษาบางคนเสียโอกาสในการ
เรียน  และการเปิดหลักสูตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนมากขึน้ 
โดยหลักสูตรฯ จะด าเนินการประชาสัมพันธ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หลักสูตรเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น และจะเปิดรับนักศึกษาทุกกภาคการศึกษา 
จนกว่าจะได้นักศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และถ้านักศึกษามาสมัครไม่ตรงแผนการศึกษา 
เช่น ถ้านักศึกษาที่สมัครไม่ตรงแผนการศึกษามา
สมัคร แผน ก แบบ ก2 คือ  จะต้องเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ ในการท างานอย่า งน้อย 1 ปี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรก็จะแนะน าให้ไปสมัคร
แผน ข แทน เป็นต้น 
 

 

ชั้นป/ี ป ี
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ชั้นปทีี่ 1 20 20 30 30 30 
ชั้นปทีี่ 2 0 20 20 30 30 
รวม 20 40 50 60 60 
จ านวนคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - 20 20 30 30 

 
 
 คุณสมบัตินักศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะหรือ
การออกแบบในสาขาอื่น และมคีุณสมบัติข้อใด  ข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้

2.1 ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไมจ่ าเปน็ต้อง
มีประสบการณ์ท างาน) หรือ 

2.2 ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 
และมีประสบการณ์วชิาชีพดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ป ี

กรณีมีคุณสมบัติไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 

 

 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ระบบกลไกลในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

นักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะได้รับการเตรียมความพร้อมใน

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ด้านตา่งๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางปญัญา สุขภาพ
กายและจิตมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร เพื่อให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
ดังนี ้

1. การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจง
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรฯ มีการแต่งตั้ง 
ผศ .ดร .รั ฐ ไท  พรเจริญ  เป็นที่ ปรึกษาในปี
การศึกษา 2558 และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  จัด
ให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษา แนะน าการเรียน 
การให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่
ส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. การด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนนิการตามมติิที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยไดจ้ัดให้มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะ 
และภาควิชาฯ โดยเป็นการจัดปฐมนิเทศระดับ
คณะคร่ึงวันเช้า และแยกปฐมนเิทศระดับภาควิชา
ช่วงบา่ย โดยการด าเนนิงานในระดับภาควชิาฯ 
ดังนี้   
- ภาควิชาฯ มีการแนะน าอาจารยผ์ู้สอนใน

ระดับปริญญาโท แตล่ะรายวิชา 
- ภาควิชาฯ ได้แนะน าเจ้าหนา้ประจ าภาควชิา

ที่ประสานงาน เพื่อติดต่อประสานงาน
ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา 

- ภาควิชาฯ แนะน าหลักสูตร วชิาต่างๆ  การ
เรียนการสอน สถานที่เรียน เปน็ต้น 

- ภาควิชาฯ แนะน าสิ่งสนับสนนุที่ทางภาควิชา 
ที่จัดให้ 

3. การประเมินการกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ พบว่า นักศึกษามคีวามพึงพอใจใน
ระดับสูง โดยมีข้อเสนอแนะวา่ หลักสูตรควรมีการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ท ากิจกรรมสร้างความรู้จักระหว่างรุ่นพี่กับ
นักศึกษาใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นทีมเดียวกนั
ของนักศึกษา  

4. ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยหลักสูตรใชผ้ลการประเมินภาพรวมของ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยได้เพิ่ม
การจัดกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาเก่าพบปะกับ
นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศ 

5. ผลการปรับปรุง ในภาคการศึกษา 2558 นักศึกษา
เก่าและนักศึกษาใหม่มีความคุ้นเคยกันมากข้ึน 
และในอนาคตอยากปรับพืน้ฐานของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท แต่มีข้อจ ากัดเรื่องงบการเงิน 
เป็นต้น 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้วางระบบและกลไกในการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระท าหน้าที่ก ากับติดตามควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ซึ่งได้มี
การก าหนดขั้นตอนการควบคุม ดังนี้ 

1. วางแผนการดูแลและการให้ค าปรึกษา โดยการหา
ประเด็นโจทย์วิจัย การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และที่ปรึกษาร่วมผิดชอบควบคุมการท าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาและการค้นคว้าอิสระ การติดตาม
ความก้าวหน้างานวิจัย เป็นต้น 

2. การด าเนินการ การควบคุมระบบการดูแลการให้

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
อาจา รย์ที่ ป รึ กษาหลั กและที่ ป รึ กษาร่ วม ให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎี ระเบียบวิธีการท าวิจัย รวมทั้ง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

3. การประเมินกระบวนการการควบคุมระบบการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
พบว่าภาระงานประจ าของนักศึกษาท าให้การท า
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระไม่ต่อเนื่องกระทั่ง เกิด
ความล่าช้า และไม่สามารถจบตามหลักสูตรได้
ก าหนดไว้ 

4. ปรับปรุงกระบวนการการควบคมุระบบการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับัณฑติศึกษา โดย
ประเมินภาพรวมของนักศึกษาที่ยังไม่จบตามเกณฑ์
ที่หลักสูตรก าหนด โดยให้ที่ปรึกษาคอยติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานพินธ์ของ
นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 

5. ผลการปรับปรุงการควบคุมระบบการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า
นักศึกษามีแนวโน้มและมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น
ในการท าวิทยานิพนธ์เพิ่มข้ึน 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรฯ มีระบบพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ โดยพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้ 
1. วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยประชุมหารือกันว่า
วิชาอาจารย์ท่านใดที่จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ  และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยบูรณา
การการเรียนการสอนในรายวิชาผ่านกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ได้แก่ 

1.1 โครงการศึกษาดูงานที่บริษัทสยามซานิทารี ฟิตติ้ง 
จ ากัด ในรายวิชา 360 512 Advanced Product Design 
II โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 22 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
2 มี.ค.58 ณ จ.ปทุมธานี โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมการ
เดินทาง ดังนี้ 

- ผศ.ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ  
- ผศ.ภาคภูม ิ บุญธรรมช่วย 
- ผศ.อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว 
1.2 โครงการศึกษาดูงานที่ ม.นเรศวร และชุมชนสุโขทัย

กับอุตรดิตถ ์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
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ ไปในโครงการ กล่าวคือ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการไปศึกษานอกสถานที่ พบว่า
เดิมนักศึกษาไม่มีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ แต่พอได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ท า
ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มที่ดี ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานที่นักศึกษาคิดไว้ 
3. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะพยายามพานักศึกษาออกนอกสถานที่ให้
มากที่สุด และจะเพิ่มวันเวลาที่ไปให้มากข้ึน เนื่องจากที่ผ่าน
มาการไปศึกษานอกสถานที่แต่ละคร้ังจะหมดเวลาไปกับการ
นั่งรถ ซึ่งกว่าจะไปถึงสถานที่ศึกษาดูงานนักศึกษาก็ต้องดูแค่
ไม่นาน เป็นต้น 
 

ผลการประเมินตนเองปีทีแ่ล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ชั้นป/ี ป ี
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ชั้นปทีี่ 1 20 20 30 30 30 
ชั้นปทีี่ 2 0 20 20 30 30 
รวม 20 40 50 60 60 
จ านวนคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - 20 20 30 30 

2. เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น พบว่า อาจารย์ประจ าที่มีอยู่จ ากัด ต้องดูแลนักศึกษาจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 

 - การส าเร็จการศึกษา  
ยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงฯ 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษา = 3.79 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพบว่า อยูใ่นระดับ3.79 และมีข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา คือ ห้องเรียนไม่สะดวก เวลาเรียนและท างาน
ในชั้นเรียนจ ากัด  
2. ผลการด าเนินข้อร้องเรียน คือ เนื่องจากปีการศึกษา 
2558 ทางคณะฯ ได้มีการปรับปรุงตึก ดังนั้นภาควิชาฯ จึง
ได้ย้ายสถานที่ เรียนจากวิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ  
มายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ท าให้การ
เรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาไม่สะดวกมาก    

 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 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 

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

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ีมีคุณภาพ 
2. สามารถเข้าสู่สายการสอนในระดับอุดมศึกษา 
3. ผลงานวิจัยสามารถน าไปสู่การเสริมอาชีพตามความต้องการของนักศึกษาได้ทั้งเป็นผู้ประกอบการ

และลูกจ้าง 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีข้อแตกต่างจากเดิมสู่การสร้างแนวทางใหม่ 
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
ระบบกลไกลในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. การวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการ
ประชุมหารือร่ วมกันในการวางแผนด้ าน
อัตราก าลั งอาจารย์ ให้ เป็ น ไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  โดยการรับอาจารย์จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาอัตราก าลัง  ซึ่งการ
วิเคราะห์อัตราก าลังจะค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา ที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
และสอดคล้องกับหลักสูตร คือ จบการศึกษา
อย่างต่ าปริญญาโท และเป็นอาจารย์ประจ า
ตลอดหลักสูตร 

2. การด าเนินการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการ
พัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการท างานให้เป็นระบบต่อไป 

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
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมาท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์แต่ละวิชา ในแต่ละปีการศึกษา 
ว่ามีสิ่งปกติที่ไม่เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

-เอกสาร การรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(ส่วนกลาง) 
- แผนการรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
-บันทึกขอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(ส่วนกลาง) 
-ค าสั่งแต่งตัง้
ภายในโดย
คณบดีให้เป็น
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(ส่วนกลาง) 
-บันทึกขออนุมัติ
การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(ส่วนกลาง) 
-รายงานการ
สรุปผลการ
ด าเนินการและ
ประเมินผล 
(ส่วนกลาง) 
-รายงานแนวทาง
การพัฒนา
ปรับปรุง 

 การบริหารอาจารย์  
ระบบกลไกลการบริหารอาจารย์ใหม่ 

1. หลักสูตร ฯ ได้มีการวางแผนให้มีการจัดหา

มคอ.2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี และ
วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังด้านอัตราการ
คงอยู่ การเกษรียณอายุราชการ การลาศึกษา
ต่อ เป็นต้น 

2. การด าเนินการบริหารอาจารย์ โดยได้จัดท า
แผนการบริหารอาจารย์ โดยมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่ า งชั ด เจน  และมีการ
มอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ  

3. การประเมินการบริหารอาจารย์ พบว่า อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน  

4. ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ โดยการ 

 การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์และ

สนับสนนุในการท าผลงานวิชาการ ดังนี้ 
1. วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า โดย

การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์ 
และจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยจัดจัดท าแผนส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์โดยสนับสนุนอาจารย์ให้มีการขอ
ต าแหน่งวิชาการโดยคณะมีงบประมาณรายหัว
ส าหรับให้อาจารย์ไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้  
ส าหรับการไปเสนอผลงานวิจัย สถาบันวิจัย
คณะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 
ซึ่งภาควิชาฯ มีส่วนด าเนินการโดยการส่ง
อาจารย์ที่มีความสามารถในเร่ืองต่างๆ ไปอบรม 
สัมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศและ
ภาควิชาฯ ได้มีการซื้อครุภัณฑ์ภายในโรง
ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการเรียนการสอน เป็นต้น 

- แผนปฎบิัติ
ราชการภาควชิา
ฯ 



 
 

30 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
2. การด าเนินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ ซึ่งภาควิชาฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งในปีนี้มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ ได้ขอ
ทุนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ในเรื่อง การ
เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จ านวน 8,000 บาท 
เพราะปัจจุบันมีการใช้ภาษาอังกฤษในการท า
วิจัยมากข้ึน  

3. ประเมินผลกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ โดยประเมินการสอนของอาจารย์
ประจ า  พบว่านักศึกษามีศักยภาพที่ดีและมี
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
ผลิตภัณฑ์ในส่วนขององค์กรมากยิ่งขึ้นและ
ได้รับรางวัลในการประกวดด้วย 

4. ปรับปรุงผลการประเมินกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ คือมีการควบคุม ก ากับ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าพัฒนาตนเองในการ
สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การประเมินการสอนของอาจารย์ประจ า ซึ่งน า
ผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ หรือจัดให้มีอาจารย์
อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่ดี  
ถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ประจ าหรือ
อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร เป็นต้น 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก  
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
5 x 100/ 5 = 100 

ตารางที่ 1.1-2 

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

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

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

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

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 5  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 100  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 0.6 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 0.80   ตารางที่ 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

TCI กลุ่มที่ 1 
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 2 2.0 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 2 0.8 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 1 0.8 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 3 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 3 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.6 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

1.6 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

52.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

32.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

6.50 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

4.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 32.00  เกณฑ์ประเมิน  :   4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 84.00  เกณฑ์ประเมิน  :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 100% (ครบ 5 ท่าน) 

รายงานการ
ประชุมสาขาฯ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
1. จากผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ

การบริหารจัดการหลักสูตรเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
2557 อยู่ในระดับ 3.31 พบว่ามีแนวโน้มที่ดีในบ้างเรื่อง
และปีการศึกษา 2558 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ อยู่
ในระดับ 3.31 และมีข้อร้องเรียนของนักศึกษา  คือ 
ห้องเรียนไม่สะดวก และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่
ทันสมัย  

2. เมื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้น สรุปว่า อาจารย์มีความ
พึงพอในและผลการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับปาน
กลาง 

ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ 
=3.31 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 
4.2   5.00 

4.2 (1) ร้อยละ 36 60.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 48 100 5.00 
4.2 (3) ร้อยละ 24 84.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11/ 3  =  3.67  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับเชิญไปบรรยายภายนอกอยู่เป็นประจ า 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีต าแหน่งทางวิชาการทั้ง 5 ท่าน (ร้อยละ 100) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. อาจารย์ควรได้รับการสนับสนุนให้ขอผลงานทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. ควรน าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในการบริหารและพัฒนา

อาจารย์ 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

แผน ข 
360 501 สุนทรียศาสตร์
ส าหรับนักออกแบบ 

1/2558 - 15.38 69.23 
15.
38 

- - - - - - - - 13 13 

360 503 บูรณาการและ
นวัตกรรมในงานออกแบบ
สร้างสรรค์ 

1/2558 
23.
08 

46.15 30.77 - - - - - - - - - 13 13 

360 541 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักออกแบบ 

1/2558 - - - - - - - - 
10
0 

- - - 1 1 

360 501สุนทรยีศาสตร์ส าหรับ
นักออกแบบ 

2/2558 - - 100 - - - - - - - - - 2 2 

360 541 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักออกแบบ 

2/2558 - - - - - - - - 
10
0 

- - - 1 1 

363 001 ภาษาต่างประเทศ 
2/2558 - - - - - - - - 

10
0 

- - - 1 1 

แผน ก แบบ ก2 
360 001 ภาษาต่างประเทศ 

1/2558 - - - - - - - - 
10
0 

- - - 1 1 

360 501 360 501 
สุนทรียศาสตร์ส าหรับนัก
ออกแบบ 

1/2558 30 10 60 - - - - - - - - - 10 10 

360 503 บูรณาการและ
นวัตกรรมในงานออกแบบ
สร้างสรรค์ 

1/2558 50 30 20 - - - - - - - - - 10 10 

360 541 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักออกแบบ 

1/2558 - - - - - - - - 
10
0 

- - - 6 6 

360 541 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักออกแบบ 

2/2558 - - - - - - - - 
10
0 

- - - 3 3 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

แผน ข 
363 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้ันสูง1 

1/2558 
53.
85 

46.15 - - - - - - - - - - 13 13 

363 522 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ข้ันสูง 

1/2558 - 33.33 66.67 - - - - - - - - - 6 6 

363 523 การออกแบบเลขน
ศิลป์ข้ันสูง 

1/2558 
10
0 

- - - - - - - - - - - 6 6 

363 529 ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1/2558 
16.
67 

83.33 - - - - - - - - - - 12 12 

363 417 การค้นคว้าอิสระ 
1/2558 - - - - - - - - - - 

10
0 

- 1 0 

360 504 ระเบียบวิธีวิจัย
ส าหรับนักออกแบบ 

2/2558 - 28.57 71.43 - - - - - - - - - 7 7 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 417 การค้นคว้าอิสระ 
2/2558 - - - - - - - - - - 

10
0 

- 1 0 

363 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้ันสูง 

2/2558 
42.
86 

57.14 - - - - - - - - - - 7 7 

363 513 การบริหารงาน
ออกแบบ 

2/2558 
57.
14 

42.86 - - - - - - - - - - 7 7 

363 514 เทคนิคการร่างแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

2/2558 
46.
15 

23.08 - - - - - - - - 
30.
77 

- 13 9 

363 521 การออกแบบเครื่อง
เรือนข้ันสูง 

2/2558 
15.
38 

7.69 30.77 - - - - - - - 
46.
15 

- 13 7 

แผน ก แบบ ก2 
363 511 ออกแบบผลิตภัณฑ?
ข้ันสูง1 

1/2558 
80 
 

20 - - - - - - - - - - 10 10 

363 522 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ข้ันสูง 

1/2558 
7.6
9 

53.85 38.46 - - - - - - - - - 13 13 

363 523 การออกแบบเลขน
ศิลป์ข้ันสูง 

1/2558 
10
0 

- - - - - - - - - - - 7 7 

363 529 ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1/2558 
43.
75 

56.25 - - - - - - - - - - 16 16 

360 504 ระเบียบวิธีวิจัย
ส าหรับนักออกแบบ 

2/2558 - 50 50 - - - - - - - - - 4 4 

363 418 วิทยานิพนธ์ 
2/2558 - - - - - - - - - - 

10
0 

- 14 0 

363 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้ันสูง2 

2/2558 
66.
67 

33.33 - - - - - - - - - - 3 3 

363 513 การบริหารงาน
ออกแบบ 

2/2558 
10
0 

- - - - - - - - - - - 3 3 

363 514 เทคนิคการร่างแบบ
ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2/2258 
16.
67 

33.33 - - - - - - - 
33.
33 

-  6 4 

363521 การออกแบบเครื่อง
เรือนข้ันสูง 

2/2558 - - - - - - - - - - 
10
0 

- 1 0 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

สาขาวิชาฯ มีการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ 
TQF  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

กลไกลการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1. ภาควิชาฯ ได้ประชุมวางแผนออกแบบหลักสูตร โดยการ

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาสาระของรายวิชาที่เปิดสอน
ที่ผ่านมา และลักษณะบัณฑิตที่จบการศึกษามาท าการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อปรับหลักสูตรโดยเก็บข้อมูลทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ และ
ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องการจัดท าหลักสูตร ซึ่งได้แต่งตั้ง

- มคอ2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   

2. ด าเนินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร
โดยหลักสูตรได้จัดท ารายละเอียดยกร่างเอกสารหลักสูตร และ
วิพากษ์หลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรืออาจารย์
ผู้สอนจะต้องน าผลสรุปของสาระวิชาที่มีการสิ่งผิดปกติของ
รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามหลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาวิพากษ์หลักสูตรและจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา เพื่อจะขอปรับปรุงเนื้อหารายวิชานั้นๆใน มคอ.2  ซึ่งใน
ปี 2558 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ได้มีการปรับ
ลดหน่วยกิต  สาเหตุที่ต้องลดหน่วยกิต เพราะวิชาหนึ่งมีการ
สอน 2 วันโดยนับจากเวลาสอนแล้วอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับ
วันสอนได้เป็น 2 ส่วน ซึ่งท าให้มีผลดีต่อนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน  

3. ประเมินผลกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาใน
หลักสูตร โดยประเมินจากการสอบถามนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มขึ้น และได้พบกับอาจารย์ผู้สอนบ่อยขึ้น
ท าให้นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหาทั้งในเรื่องการเรียนและ
เรื่องงาน ซึ่งท าให้เป็นข้อดีแก่นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน
สามารถจัดระบบการสอนในระหว่างวันได้ดี และสามารถเข้าถึง
นักศึกษาในการท างานมากยิ่งขึ้น  
 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
กลไกลการปรับหลักสูตรให้ทันทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 

สาขาวิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ 
TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยระบบการเปิด – 
ปิด ซึ่งจะเน้นเนื้อหาสาระของรายวิชา เน้นความรู้  ซึ่งหลักสูตร มี
กระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้   

1. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดย
ประธานประจ าหลักสูตรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ  

2. การด า เนินกระบวนการปรับหลั กสูตรให้ทั นสมัย ตาม
ความก้าวหน้า ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ  โดยการจัดท า

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
รายละเอียดยกร่างเอกสารหลักสูตร และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาวิพากษ์วิจารณ์ 
หลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หรืออาจารย์ผู้สอนได้มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาปีที่ผ่านมา เพื่อน า
ผลการทวนสอบมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ  โดยน าผลการ
วิพากษ์วิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาปรับปรุงหลักสูตร
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2)  

การก าหนดผู้สอน 
ระกลไกลการก าหนดผู้สอน 
1. ภาควิชาฯ มีการประชุมวางแผนการก าหนดผู้สอน โดยก าหนด

คุณสมบัติผู้สอนจากคุณวุฒิ  และภาระงาน หรือมีประสบการณ์
การสอน หรือการท างานในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

2. การด าเนินกระบวนการก าหนดผู้สอน โดยภาควิชาฯ มีการ
ประชุมตารางสอน และก าหนดตัวผู้สอนตามความเหมาะสมของ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการสอน สื่อการสอน 
ซึ่งได้ก าหนดชิ้นงานให้สอดคล้องตาม มคอ.3  ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการจัดระบบความเตรียมพร้อมใน
การเรียนการสอน 

3. ประเมินผลกระบวนการก าหนดผู้สอน โดยภาควิชาฯ ได้ประเมิน
จากรายงานประเมินการสอน ตามรายวิชาและจากผลทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเมื่อจบปีการศึกษานั้นๆ 

 

ค าสั่งแต่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 

มคอ.4)   
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรฯ ได้วางแผนการจัดการศึกษา การก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้จัดท ารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบ มคอ.3 

2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยผู้สอนจัดท าแผนการสอนที่
สอดคล้องกับ มคอ.3 และด าเนินการสอนตามก าหนดใน มคอ.3 

3. ประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยประเมินด้วยการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ชื้นงานของนักศึกษา  แต่งตั้งเชิญผู้ทรง
ภายนอกมาทวนสอบรายวิชานั้น และคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ คัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชาทั้งหมด  

4. ปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยภาควิชาฯ น าผลการ
วิเคราะห์ของผู้ทรงภายนอกมาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรต่อไป 

- รายงานประชุม
สาขาวชิาฯ  
- มคอ.5 

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

ในการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นวา้อิสระนัน้ จะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาคอยก ากับดูแล ซึ่งในหลกัสูตร นักศึกษาก าหนดความตอ้งการใน
ศาสตร์ที่จะท าวิทยานิพนธ์ แจง้ให้ประธานหลักสูตรทราบ โดยหัวข้อ
วิทยานพินธ์ หรือสาระนิพนธท์ีอ่นุมัติต้องเป็นประเดน็วิจัยร่วมสมัย เพื่อ
สนองความต้องการของสังคม 

ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค้นคว้าอิสระ 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

1. หลักสูตรฯ ได้ประชุมวางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาแต่ละปี โดยประธานหลักสูตรให้ค าปรึกษากับนักศึกษา
ในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา
จากคุณวุฒิและผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่นักศึกษา

ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค้นคว้าอิสระ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สนใจ 

2. ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า
แหล่งค้นคว้าการท าวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาจะต้องค้นหา
เอกสารงานวิจัย ทบทวนเอกสารงานวิจัยและติดต่อขอค าปรึกษา
จากนักวิชาการที่ เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเน้น
การศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก ซึ่งในการสอบวิทยานิพนธ์จะต้อง
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ  ดังนี้ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
- กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการ / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผน และก าหนดการให้น าเสนอผลงาน
วิชาการ เช่น เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2. ด าเนินการการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยอาจารย์ที่ ปรึกษาให้ค าปรึกษา  และแก้ ไขโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์  จากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งที่ปรึกษาให้นักศึกษาเขียน
บทความและเอกสารเสนอที่ประชุมวิชาการ และที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในการเลือกวารสารวิชาการ  การเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ การจัดท าวิทยานิพนธ์ โดย
นักศึกษาเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการเขียนและพิมพ์
วิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตก าหนด 

3. ประเมินกระบวนการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้ าอิ สระ  และการตีพิ มพ์ ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา คอยก ากับติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 

 

แบบฟอร์มรายงาน
ความก้าว 
หน้าของการท า
วิทยานพินธ ์
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ โดย
ศึกษาแผนการประเมินผู้เรียนใน มคอ.2 

2. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF 

3. ประชุมวิพากษ์แผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

4. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) น าไปปฏิบัติ โดยชี้แจงและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 .  ต ร ว จ ส อบผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม กร อบ มา ต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยสรุปผลประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบ TQF และการตัดเกรด ผ่านหัวหน้าภาควิชา 

6. ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินผู้เรียน

คร้ังต่อไป 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
หลักสูตรมีการจัดการและมีระบบกลไกลการประเมินฯ ดังนี ้

1. วางแผนการวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
2. ด าเนนิการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในครั้งต่อไป 

รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา
ฯ 

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. วางแผนการวิเคราะห์การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตร โดยน าข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูส้อนรายวิชา 

2. จัดท า มคอ.5 ต่อหัวหน้าภาควิชา หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา 
3. หัวหน้าภาควชิาตรวจสอบในการจัดท า มคอ.5 

ผลการส่ง มคอ.5    
มคอ.7 
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
4. ประธานหลักสูตร จัดท า มคอ.7 จากการวิเคราะห์ 

- มคอ.5  
- การประเมินการเรียน การสอน 
- ประเมินหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณภาพ TQF ของผู้ใช้บณัฑิต 

5. เสนอ มคอ.7 ต่อคณบดี และส่ง มคอ.7  
6. ประเมินกระบวนการประเมินการจัดการเรียน การสอนและ

ประเมินหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการประเมินจดัการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตร 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา 
1. มีระบบและกลไกการประเมนิผลการเรียนรู้ตาม TQF ในรายวิชาที่

เปิดสอน 
2. มีแนวปฏบิัติในการประเมินวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQF ในรายวิชาที่เปิดสอน 
4. การตรวจสอบการประเมินผล  การเรียนรู้ของนักศึกษา 
5. การก ากับการประเมินการจดั การเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
6. บัณฑติศึกษา เปน็ผู้ท าการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ 

รายงานการ
ประเมิน
วิทยานพินธ์ใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 1.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ม ี  
รายงานการ
ประชุมภาควิชา 

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

ม ี  
เอกสาร มคอ.2 
 

3) 
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

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

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4) 

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

ม ี  

เอกสาร มคอ.5 
 

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

ม ี  
เอกสาร มคอ.7 
 

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

ม ี  
รายงานการทวน
สอบ  

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

ม ี  
เอกสาร มคอ.7 
 

8) 
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ม ี  
รายงานการ
ประชุม 

9) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ม ี  
สาขาวิชาฯ 

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

ม ี  
 

11) 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-  
หลักสตูร
ปรับปรุงนี้ ยัง 

12) 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-  
ไม่มผีู้ส าเร็จ
การศึกษา 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 10   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 10   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 83.33   
 

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยมีการประชุม 7 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 วันที ่10 สิงหาคม 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มกราคม 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครั้งที่ 6 วันที่ 20 เมษายน 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครั้งที่ 7 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านตาม มคอ.2 จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต (ปริญญาโท) 
การส ารวจคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิยาลัยเก็บข้อมูล
จากผู้จ้างงานหรือ ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการ
ประเมินพบว่าผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.99 ซึ่งเป็นบัณฑิตจากหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  9  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  10  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  9  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : 10  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- ไม่มี - - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
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มี ไม่มี 
ทุกวิชาใน
หลักสูตร 

 √  ประเมินจากการสงัเกตของอาจารย 
ในรายวิชา และผปูระสานงาน 
รายวิชา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

- รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนต
อทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม - สังเกตจากนักศึกษามบีุคลิก

เรียบร้อย ดูมีมารยาทในการให้
เกียรติผู้ใหญ่ 
- จ านวนนักศึกษามากในชัน้
เรียน การสอนโดยวิธีการให
นักกศึกษามีส่วนร่วมในการให้
ชิ้นงาน ท าให จ านวนหนึ่งที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ
ไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง 

- แบงจ านวนนักศึกษาเปนก
ลุ่ม เพื่อที่จะใชวิธีการสอน
แบบมีสวนร่วมของนักศึกษา
ไดทั่วถึงมากข้ึน หรืออาจารย
ผู้สอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน  

 

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

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษา 
คนควาใหแก่นักศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง มอบหมายงานชิ้น
เล็กๆ ใหนักศึกษาอานกอน 
เขาเรียน และทดสอบเปน 
ระยะ 

 

ทักษะทางปัญญา - มีพัฒนาการออกแบบเพิ่มข้ึน
สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบ
ได ้

- ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 
เพื่อใหสามารถประเมินทักษะ
ทางปญญาไดอยาง 
ชัดเจน 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ 
ตามผลงานที่ได้รบัมอบหมาย 

- 
 
 

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

- การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพื้นฐาน 
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยใูน

- 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เกณฑที่อาจารย์พอใจ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  - คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  - คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการเปิดบ้าน
ผลิตภัณฑ ์

12 - 
ข้อสรุป และ ความคิดเห็นทีไ่ด้มี
ประโยชน์ต่อการปรบัปรุงหลักสตูร 

โครงการเปิด
บ้านผลิตภัณฑ ์

โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 5 ส 13 4 

ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

โครงการ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 5 ส 

โครงการท าบญุภาควิชา 
13 4 

ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

โครงการท าบญุ
ภาควิชาฯ 

โครงการพบปะระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั 

13 - 

ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

โครงการพบปะ
ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 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 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
14/ 4  =  3.50  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. บางรายวิชามีการศึกษาภาคสนามให้นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้ด้วย 
2. มีการเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้เสริม น าองค์ความรู้ที่ได้

ศึกษามาต่อยอด 
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โอกาสในการพัฒนา 

1. มีการสัมมนาภาควิชาประจ าปี ควรใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงหลักสูตรของสาขาวิชา 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คณะฯ มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการเตรียมห้อง เรียน 
โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ โดยมี
กระบวนการดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าการส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา โดย
จัดท าโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อจัดสรรสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน จากนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร มาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณาและเสนอไป
ยัง มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมัติจัดสรรในแต่ละปีทั้ง
แหล่งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

2. ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยภาควิชาฯจะมีสถานที่เรียน 2 สถานที คือ ที่คณะ
มัณฑนศิลป์ และโรงปฏิบัติงานภาควิชาฯ ดังนั้นจะมี
ห้องเรียนที่เป็นของส่วนคณะฯ และโรงปฏิบัติงานของ
ภาควิชาฯ เองซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียนเขียนแบบ 
จ านวน 2 ห้อง,ห้องพักอาจารย์ จ านวน 2 ห้อง , โรง
ปฏิบัติงานไม้, โรงปฏิบัติงานโลหะ, ห้องแสดงผลงาน
นักศึกษา ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคณะฯ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ห้องเรียนห้องศูนย์การเรียนรู้  และ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และการให้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ เป็นต้น 

3. ประเมินกระบวนการ โดยการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ต่อภาควิชาฯ  และอาจารย์ ซึ่งพบว่า นักศึกษา
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนภาควิชาฯ 
มากข้ึน  

 
  

ผลประมวลโดย
หน่วยงานกลาง
ของคณะฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
1. จ านวนห้องเรียน   
2. โรงปฏิบัติงานไม้ 
3. โรงปฏิบัติงานโลหะ 
4. เครื่องมิลลิ่ง     จ านวน  1  เครื่อง 
5. เครื่องเคร่ืองเจาะรูเหลี่ยม  จ านวน 1 เครื่อง 
6. เครื่องตัดโลหะพลาสม่า    จ านวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องท าเดือนแนวนอน  จ านวน 1 เครื่อง 
8. จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย)  จ านวน  1 เครื่อง 
9. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จ านวน  3 เครื่อง 
10. เครื่อง CNC ROUTER  จ านวน 1 เครื่อง 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 3 ชุด 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เครื่อง 
13. เครื่องกลึงไม้ลอกแบบ   จ านวน 1 เครื่อง 
14. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก   จ านวน 27 ชุด 
15. เครื่องบันทึก 8 ช่อง Raysharp  จ านวน 1 เครื่อง 
16. HDD 2 TB  จ านวน 1  เครื่อง 
17. กล้องอินฟาเรด   จ านวน 8 ตัว 
18. จอ LED   จ านวน1 เครื่อง 
19. เครื่องปริ้นเคส   จ านวน 1 เครื่อง 
20. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์   จ านวน 1 เครื่อง 
21. เครื่องเลเซอร์  จ านวน 1 เครือ่ง 
22. เครื่องโรตารี่ส าหรับยิงวัสดุผิวโค้ง  จ านวน 1 ชุด 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
ในส่วนทีส่าขา
เสนอเข้า
พิจารณา 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ภาควิชาฯ ประชุมวางแผนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

2. ด าเนินการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการ
รวบรวมข้อมูลที่มีการร้องเรียนของนักศึกษา และอาจารย์
เช่ น  จุ ดสัญญาอิ น เตอร์ เ น็ ท ไ ร้ ส ายมี น้ อย เกิ น ไป 
คอมพิวเตอร์ล้าสมัย เป็นต้น 

 

รายงานการ
ประชุม
สาขาวชิาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
3. ปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยน าผลข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาและอาจารย์มาท าการจัดตั้งขอสิ่งสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 0  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.00/ 1  =  3.00  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สิ่งสนับสนุนมีเพียงพอต่อความต้องการต่อผู้ขอใช้ ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โอกาสในการพัฒนา 

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

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

ควรมีการประเมินผลกระบวน การ
รับนักศึกษา และเตรียมความ
พร้อมของการจัดการเรียนการสอน 

ควรปรับปรุงรายวชิาเพื่อรองรับ
นักศึกษาที่มีความสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
ปริญญาตรี ใหเ้ข้ามาต่อยอด ท าให้เกิด
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

น าเร่ืองเข้าพิจารณาในที่ประชุม
สาขาวชิา 

 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 16 ธ.ค.58  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ไม่มี - - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
(ส ารวจโดยบัณฑิตวิทยาลัย) 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
ประเมินผา่นระบบ Google Form และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ไม่มี - - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
(ส ารวจโดยบัณฑิตวิทยาลัย) 
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หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
มีเอกสารการสอน
วิชาการวางแผนเพื่อ
การออกแบบ 

ส าเร็จ ผศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ - 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2556 
- เพ่ิมจ านวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
- ปรับหน่วยกิจลงในรายวิชา เพื่อให้การศึกษามีความกระชับมากข้ึน 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- ส่งเสริมให้มีการท าผลงานทางวิชาการ  
- มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

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

- ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

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

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

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

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

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
(ตาราง 1.1-5 และ 1.1-6 ในภาคผนวก ท้ายรายงานฉบบันี)้  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุย้  กานต์สมเกียรติ 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  22 ก.ค.59 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  ศรีโสภา 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  22 ก.ค.59 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  22 ก.ค.59 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ    บุญธรรมช่วย 
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  22 ก.ค.59 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 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. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์กับ
หลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร. ลุย้  กานต์สมเกียรต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.ม. 
ปร.ด. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วัฒนธรรมศาสตร ์

ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
ม.มหาสารคาม 

2525 
2533 
2555 

2 ดร.ปฐวี  ศรีโสภา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
คอ.บ. 
(D.F.A.) 

ศิลปอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Doctor of Fine and Applied Arts 

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

2537 
2548 
2554 

3 ดร.รัฐไท  พรเจรญิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. 
กศ.ม. 
ศิลปประยุกตด์ุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศึกษา 
การออกแบบผลติภณัฑ ์

ตรงกับหลักสูตร มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 
 

4 นายภาคภมูิ   บุญธรรมช่วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
Master of Arts 

Industrial Design 
Industrial Design Studios 

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

2539 
2544 

5 น.ส.อินทิรา  นาควัชระ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. 
วท.ม. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตรงกับหลักสูตร ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 

2541 
2546 

 
 

ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2558 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร.จริวัฒน์    วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
Master Degree 
 
Ph.D. 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Science in Building Design 
 
Art & Design 

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

2532 
2535 
 
2543 

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

จิตรกรรม 
Industrial Design 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

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

2534 
2537 
2553 
 

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

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Furniture Design 

ม.ศิลปากร 
U. of Tasmania, Australia 

2547 
2550 

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

การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
Art, Design and Environment 
 
Design 

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

2546 
2550 
 
2551 

5 นายปิติ         คุปตะวาทิน  ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Industrial Design 

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

2539 
2547 

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

ศิลปไทย 
จิตรกรรม/ เขียนภาพ 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2544 
2548 

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

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Textile Design and Innovation 

ม.ศิลปากร 
Nottingham Trent U., UK. 

2552 
2554 

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

นิเทศศิลป ์
Integrated Design 
 
Design Science 

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

2546 
2549 
 
2554 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

Philosophy Japan 
9 ดร.ชิตชัย     ควรเดชะคุปต ์  สถ.บ. 

Master Degree 
 
Doctor  of  
Philosophy 

Industrial Design 
Engineering 
 
Design Science 

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

2548 
2552 
 
2557 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับปรญิญา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.นยิม  วงศ์พงษ์ค า คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 
 

  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภสิักก์  สินธุภัค อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ครุศาสตรส์ถาปัตยกรรม
และการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

ปริญญาบัณฑติศึกษา 
 
ปริญญามหาบณัฑิต  
 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

Industrial Design 
 
Industrial Design  
 
Art Education 

California State University-
Northridge 
Rhode Island School of 
Design 
Penn State University 

พ.ศ.2537 
 
พ.ศ.2542 
 
พ.ศ.2549 

 
ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.จิรวัฒน์   
วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ. 
 
Master 
Degree 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Science in 
Building Design 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การพัฒนาเครื่องขึ้น
รูปพลาสติกแผ่นระบบ
สุญญากาศเพื่อใช้สาธิต

 
 
 
 

 1. นายชานนท์  วาสิง
หน 
 
 

53155956 
 
 
 

Amphoe Kalayani 
Vadhana Identity 
Theory, Analysis 
and Design 

8 เม.ย.59 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Ph.D. Art & Design และการสรา้งต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ (2554) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบพัฒนา
เครื่องขึ้นรูปพลาสติก
แผ่นระบบสุญญากาศ 
เพื่อใช้สาธิตและการ
สร้างต้นแบบผลติภณัฑ์ 
(2556) 
1. ออกแบบชุดบรรจุ
ภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ใน
กิจกรรมและราชการ
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2557) 

 
 
 
 

 
 
 
2. น.ส.วราวัลย์  แซ่
ลิ้ม 

 
 
 
54155335 

Development of 
the Spatial 
Characteristic 
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบ
ห้องน้ าส าเร็จรูป
ส าหรับหรับผู้ทีพั่ก
อาศยัภายใน
คอนโดมิเนยีม 

 
 
 
19 พ.ค.59 

2 ผศ.ดร.ลุ้ย   
กานต์สมเกียรต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์  

อ.บ. 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
วิศวกรรม 
อุตสาหการ 
วัฒนธรรมศาสตร ์

ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เก็บรักษารูป
เคารพเพื่อการบูชาในท่ี
พักอาศัย (2558) 

  1. นายปณิธิ  อารีสง่า
กุล 

55155314 การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ฟื้นฟู
สมรรถภาพแก่
ผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรค
ข้อเข่าเสือม 

17 พ.ย.58 

        2. นายศศิณัฎฐ์  
หล่อธนารักษ์  

54155345 การศึกษาคณุสมบตัิ
การแปรรปูจากต้น
กล้วยเพือน ามา
ออกแบบผลติภัณฑ์
ของตกแต่งภายใน
บ้าน 

19 พ.ค.59 

 
ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558 – ไม่มีข้อมูล - 
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ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 – ไม่มีข้อมูล - 

 
ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

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

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1 นายทัศนัย  ด ารงหัด 
ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ 

ภูมิปัญญาลา้นนาในการ
พัฒนาหัตถกรรมของแต่ง
บ้านจากเศษใบไม้แห้ง 

วารสารวิชาการศลิปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ม.นเรศวร ปีที่ 6 ฉบับท่ี 2 ก.ค.- ธ.ค.58 
 

 https://www.tci-

thaijo.org/index.php/ajnu 

2 การศึกษาและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งดูดกลิ่น
และความช้ืนส าหรับใช้
ภายในคอนโดมิเนียม โดยใช้
คุณสมบัติของถ่านไม ้

น.ส.ปาจรีย์  เตียวสุวรรณ ฐานข้อมูลส านักหอสมดุ ม.ศลิปากร   http://www.opac.lib.su.ac.th/ 

 
ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท า
วิจัย (ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 

1 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ร่วมสมยัในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑภ์ูมิ
ปัญญาไทย (2556) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. รวมบทความวาดเส้นมณัฑนศลิป์ (2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. R&R (2554) 
2. สตูลไทย (2555) 
3. โรลลี่ พัฟฟ่ี (2556) 
4. Let it bend (2557) 
5. ปิ่นโตเสา (2558) 

    

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu
https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท า
วิจัย (ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 

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

    

3 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ หัวหน้าโครงการ : 
1. การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสตกิแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ (2554) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรปูพลาสติกแผ่นระบบสญุญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ (2556) 
1. ออกแบบชุดบรรจุภณัฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2557) 

    

4 อ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา หัวหน้าโครงการ : 
1. ท่ีปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ในการพัฒนาสินค้าแก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ภายใต้โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคเหนอื) เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 2555 
2. ท่ีปรึกษาด าเนินการออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์น้ าตาลล าไย ภายใต้โครงการ "โรงงาน
ต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ าตาลล าไย" 2555 
3. การบริการออกแบบนวัตกรรมภาคเอกชน DESIGN For Your BIZ (2556) 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท า
วิจัย (ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
4. โครงการสร้างสรรค์ในการท าการพัฒนาเครื่องส าอางล้านนาไทยสู่สากลด้วยเทคนิคการ
ออกแบบ (2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. โครงการวิจัยเพื่อออกแบบฉลากสินค้า ตราสินค้าและบรรจภุัณฑข์องชุมชนเกษตรกรผูผ้ลติ
ข้าวไร่เกษตรอินทรีย์ (2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. วิจัยสร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์น้ าตาลล าไยสกัด (2556) 
2. บรรจุภณัฑ์อาหารภาคเหนือ (2557) 
3. Communica tion package design (2558) 

5 นายปิติ  คุปตะวาทิน ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. ปรองดอง (2554) 
2. เฟรมจักรยานท าจากก้านไม้กอล์ฟ (2555) 
3. การสร้างเฟรมจักรยานส าหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่ (2556) 
4. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ และอาคารปฏิบตัิธรรม วัดมกุฏคีรีวนั จ.นครราชสมีา (2557) 
5. คีรีวัน เก้าอ้ีทองเหลือง (2558) 

    

 
ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดผลการ

ด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

  
  

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

  
  

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

  
  

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

ด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

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

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  

  

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

  
  

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

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 ภูมิปัญญาลา้นนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจาก
เศษใบไม้แห้ง 

นายทัศนัย  ด ารงหัด 
ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ 

วารสารวิชาการศลิปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ปี
ที่ 6 ฉบับท่ี 2 ก.ค.- ธ.ค.58 

 

 
ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1 การศึกษาและออกแบบผลติภณัฑข์องตกแต่งดูดกลิ่น
และความช้ืนส าหรับใช้ภายในคอนโดมิเนยีม โดยใช้
คุณสมบัติของถ่านไม ้

น.ส.ปาจรีย์  เตียวสุวรรณ ฐานข้อมูลส านักหอสมดุ ม.ศลิปากร http://www.opac.lib.su.ac.th/ 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
1 ภูมิปัญญาลา้นนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจาก

เศษใบไม้แห้ง 
นายทัศนัย  ด ารงหัด 
ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ 

วารสารวิชาการศลิปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ปี
ที่ 6 ฉบับท่ี 2 ก.ค.- ธ.ค.58 

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลติภัณฑ ์ ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ มีนาคม 2558 โดยส านักพิมพส์มาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. 
 

2 การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลติภณัฑ ์ ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ พฤษภาคม 2558 โดยส านักพิมพส์มาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. 

 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 การออกแบบผลติภณัฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่
พักอาศัย 

ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรต ิ สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป ์2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ  

สูจิบัตร 

2 เรืองรองยามอรณุ ผศ.ภาคภูมิ บญุธรรมช่วย (15-27 ก.ย.58)  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1 สุขอุทัย การพิมพ ์ 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 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

874 
ระดับ 4.99 4.99 

175 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

ร้อยละ 24 
0.80 

ร้อยละ 80 5.00 
1 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.99/2 = 4.99 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 2.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 2.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 2.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 2.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 36 

3 
ร้อยละ 60 5 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 48 
5 

ร้อยละ 100 5 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ร้อยละ 24 

4.20 
ร้อยละ 84 5 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 2.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11/3 = 3.67 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

9 ข้อ  10 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  14/4 3.50 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 2.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.99/3 = 3.61 ด ี

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 คุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 5.00 5.00 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.67 - - 3.67 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.29 3.50 5.00 3.61 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดีมาก   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ภาควิชาและหลักสูตรฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. หนังสือ หรือต ารา เพื่อใช้ในการเรียน การ
สอน 

2 - 2 - 2 

2. พัฒนาทีมคณาจารย์ในการเป็นทีป่รึกษ
วิทยานพินธ์ ตามที่ สกอ. ก าหนด 

- - - 2 2 

3. ทิศทางในการรับนักศึกษา (แรกเข้า) 15 15 20 20 25 
4. สนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

- - มี มี มี 
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2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. จัดท าหนังสือ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน 

ท าเสร็จแล้ว 2 เล่ม 
2558 

2560  
จ านวน 2 เล่ม 

2562 
จ านวน 2 เล่ม 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จบการศึ กษา ในระดั บ
ปริญญาเอก 

- 1 คน - 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ต าแหน่งวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ 

- 1 คน 2 คน 

4. การรับนักศึกษา 
15 คน 20 คน 25 คน 

5. ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ มี มี มี 

 
 
 
 
 


