รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึก ษา จึงกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสู ตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 กรกฎาคม 2561
1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

สารบัญ
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวดที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร วันที่ 28 มิ.ย. หลังกรรมการคณะฯ
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

หน้า
4
6
9
10
12
14
17
20
25
27
00
32
34
37
39
46
48
50
51
51
51
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
หน้า
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
80
1.1-2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
81
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
106
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-3 ถึง 1.1-8, 1-1-10 และ 2.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มี
ตาราง 3.x-x)
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 59
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 59
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 60
4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 61
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 61
ระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
63
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

65
66
67
67
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25500081105641
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2
1. อ.ชนิศา ชงัดเวช
2. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง
3. อ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์
4. รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
5. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์

ปัจจุบัน
1. อ.ชนิศา ชงัดเวช
2. อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยะเมธี *
3. อ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์
4. รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
5. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

* ครั้งที่ 2/ 2561
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.
61

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
2. ผศ.สุพจน์ สิงห์สาย
3. รศ.อาวิน อินทรังษี
4. ผศ.อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร
5. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง
6. อ.อนุชา แสงสุขเอี่ยม
7. อ.คณิตา มีชูบท
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรข้างต้น
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
1. อ.พงษ์ศักดิ์ ภู่อารีย์
2. อ.วงษ์ศวัส วงษ์ประเสริฐ
3. อ.พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์
4. อ.ภาณุพันธุ์ สุดใจ
5. อ.มาดสัมฤทธิ์ พสุภา
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6. อ.อรวรรณ ดิษฐโยธิน
7. อ.ชูเกียรติ ครูทรงธรรม
8. อ.สุปรีย์ ทองเพ็ชร
9. อ.คมภิญญ์ เข็มกาเนิด
10. อ.วิจิตรา เตรตระกูล
11. อ.ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
12. อ.ยศยา อัยศิริ
13. อ.วชิราวรรณ ทับเสือ
14. อ.โกศล ทองด้วง
15. อ.ไตรภัค ศุภวัฒนา
16. อ.วรฤทธิ์ พรเกิด
17. อ.วรวัฒน์ ขจรชัยกุล
18. อ.อนุชิต นิ่มตลุง
19. อ.ศรัณยา มะระพฤกษ์วรรณ
20. อ.ณัฐกฤตา ศตวรรษธารง
21. อ.ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร
หมายเหตุ :

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่ า งๆ ของหลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจ าของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2556 – 2560

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต วังท่าพระ : 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ : 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย อาเภอเมือง นครปฐม
73000
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อยู่ครบ
ตามรอบดาเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ สกอ. กาหนด
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ สกอ. กาหนด
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ สกอ. กาหนด โดยอาจารย์พเิ ศษมี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
คุณวุฒิขั้นต่า ป.ตรี/ เทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า 6 ปี
ปรับปรุงแล้วเสร็จ เริ่มใช้ในปีการศึกษา
2560

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-9

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีประสบการณ์การทางานในสาขาวิชาชีพมายาวนาน
3. อาจารย์ผู้สอนจากภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพโดยตรง
โอกาสในการพัฒนา
1. ภาควิชาฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ภาควิชาฯ มีแผนรับอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อทดแทนการเชิฯอาจารย์
พิเศษจากภายนอก
3. ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับต่างสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก ซึ่งเอื้อแก่การพัฒนา
และบูรณาการองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ประจาหลักสูตร
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร
(1)
(2)
2558 2559 2560
2555
2556
2557
2558
2559
2560

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

จานวนที่ จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2560
ปีการศึกษา
(3)
2560 (4)

49
45
1
93.87
53
49
1
94.34
50
49
98
51
41
46
( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

0
0
50
51
40
46

อัตราการคงอยู่
X 100

3
3
1
-

0
0
100
100
97.56
100

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
- เนื่องจากการปรับปรุงกายภาพคณะมัณฑนศิลป์ ทาให้ต้องย้ายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตสนาม
จันทร์ ผู้ที่ผ่านการสอบบางส่วนไม่สะดวกที่จะมาเรียนที่วิทยาเขตสนามจันทร์ และภาควิชาฯ ไม่มีนโยบายเปิด
สอบรอบสอง จึงมีนักศึกษาเพียง 46 คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2555
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2556
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2557
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น

60

59

58

57

56

รวม

49
50
98
-

49
53
92.45
-

45
49
91.84
-

-

-

45
49
91.84
49
53
92.45
49
50
98
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ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
2558
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2559
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2560
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

60

59

58

57

56

รวม

51
41
46
-

-

-

-

-

51
41
46
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
- มีนักศึกษาจานวน 1 คน ทีย่ ังไม่จบในภาคปลาย / 60 เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ (นักแสดง)
ควบคู่กับการเรียน ทาให้เก็บหน่วยกิตวิชาเรียนไม่ครบ
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า
คะแนน

จานวนข้อ จานวนคน ค่าเฉลี่ย
ที่ตอบ
ที่ตอบ (4) = (1)
(2)

(3)

(2)X(3)

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
3,326
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
520
3
(2) ด้านความรู้
472
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
466
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
502
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
722
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
644
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

38

4.17

38
38
38
38
38

4.56
4.14
4.09
4.40
3.80

38
49

4.24

(1)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.23
: ค่าเฉลี่ย 4.17
: ค่าเฉลี่ย 4.20
: ค่าเฉลี่ย 4.20

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์ประเมิน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2559

38
77.55

: 4.23 คะแนน
: 4.17 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
: 4.20 คะแนน
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การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีที่ผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ
จากผลการประเมินขอผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2559 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมน้อยกว่าผลการ
ประเมินจากปีการศึกษา 2558 เล็กน้อย ผู้จ้างงานมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด
และรองลงมา คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นจุดเด่น ในปีที่แล้วเช่นกัน เหตุที่จานวนลดลง
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา
ก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

จานวน

ร้อยละ

49
45

100
91.84

32

71.11

6
31
6

13.33
83.78
16.22

1

2.22

38-1
45-1-0-0

-

: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 84.09
: ร้อยละ 85.00
: ร้อยละ 75.00

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ
ทางคณะฯ

84.09
เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์ประเมิน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน

: 5.00 คะแนน
: 4.20 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
: 3.75 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
ข้อมูลจากการสารวจการมีงานทาของบัณฑิต ส่วนใหญ่ทางานประจาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และมีการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตรงตามสายงาน รวมถึงนักศึกษา 11 คน ที่ไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.20
ค่าเฉลี่ย 4.17
2.2
ร้อยละ 85.00
ร้อยละ 84.09
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.17
4.20
8.02/2 = 4.19 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบในระดับสูง
2. บัณฑิตมีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง
โอกาสในการพัฒนา
1. กลุ่มเครือข่ายสังคมในสายวิชาชีพที่หลักสูตรได้สร้างไว้มีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสใน
การจ้างงานของบัณฑิตให้สูงขึ้น
2. เทคโนโลยีในปัจจุบัน เอื้อให้เกิดโอกาสแก่ผู้ประกอบกิจการรายย่อยให้มีช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาดได้ง่ายขึ้น
3. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชา มีมูลค่าและลิขสิทธิ์ทางความคิดในงานสร้างสรรค์ ซึ่งเอื้อ
แก่การนาไปต่อยอดประกอบอาชีพ
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

กระบวนการรับนักศึกษา
ที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ดาเนินการรับนักศึกษาตามแนวทางคณะฯ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ใช้ระบบสอบรับตรงที่จดั โดยคณะวิชาฯ
โดยหลักสูตรมีขั้นตอนการดาเนินงานฯ คือ
- ภาควิชาฯ กาหนดทักษะพื้นฐาน และทัศนคติทพี่ ึงประสงค์สาหรับ การ
รับนักศึกษารุ่นใหม่ รวมถึงกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าของ 4 รายวิชา ที่ใช้ใน
การสอบคัดเลือก ดังนี้
วิชา 01 ภาษาและสังคม
75 คะแนน
วิชา 02 วิทย์และคณิต
75 คะแนน
วิชา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 50 คะแนน
วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์ 50 คะแนน
- ภาควิชาฯ ตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบวิชาเฉพาะ
(วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์)
- ประชุมกรรมการฯ เพื่อออกข้อสอบ โดยตั้งโจทย์ให้สามารถวัดผล ทักษะ
ต่างๆ ได้ครบถ้วน รวมถึงกาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อวัดทัศนคติ
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการับรู้ภาพลักษณ์ของหลักสูตร
- ดาเนินการต่อตามกลไกการสอบรับตรงของคณะฯ จนเสร็จสิน้
วิธีที่ 2 หลักสูตรรับนักศึกษาด้วยระบบโควต้าภูมิภาค 4 ภูมิภาค และ
โควต้าสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีขั้นตอนดังนี้
- คัดเลือกรอบแรกโดยการพิจารณาจาก PortFlio
- สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
- ดาเนินการต่อตามกลไกการสอบรับตรงของคณะฯ จนเสร็จสิน้
พิจารณาผลการรับนักศึกษาจากปี 2559 นามาปรับแนวทางในการสอบ
และการสัมภาษณ์ในปี 2560 ซึ่งผู้ผ่านข้อเขียนได้สัมภาษณ์ทกุ คนและมีการ
นาเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานสอบ

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
ประกาศการ
รับสมัคร
นักศึกษาใหม่
ของคณะ
มัณฑนศิลป์

ผลการดาเนินงาน
ในปี 2560 นี้ มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 46 คน จากเป้าหมาย 50
คน และไม่มีการสอบคัดเลือกรอบที่สอง เนื่องจากปัญหาไม่แล้วเสร็จในการ
ปรับปรุงกายภาพฯ วิทยาเขตวังท่าพระ ซึ่งมีผลต่อผู้สมัครเข้าเรียน
การประเมินกระบวนการ
สืบเนื่องจากประเมินและแก้ปัญหากระบวนการรับนักศึกษาในปี 2559 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดาเนินการตามกระบวนการเดิมในการรับนักศึกษาปี
2560 ดังนี้
1) กระบวนการออกข้อสอบ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ข้อสอบโควตาภูมิภาค วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์ มีการออกข้อสอบ
วาดเส้นมัณฑนศิลป์ จึงได้นักศึกษาที่มีทักษะครบถ้วน ทัง้ ด้านการวาดเส้น
และการออกแบบนิเทศศิลป์
2) กระบวนการสอบสัมภาษณ์
เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ทาให้สามารถควบคุมเวลาสัมภาษณ์ได้
กระชับ ได้เห็นบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบ
สัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ได้เห็นถึงทักษะพืน้ ฐานของผู้ที่สอบข้อเขียนได้ครบถ้วน ทั้งวาดเส้น และ
การออกแบบนิเทศศิลป์ ผูส้ อบข้อเขียนผ่านได้สอบสัมภาษณ์ทกุ คน เห็นถึง
แนวคิด ทัศนคติ ซึ่งจะนาไปปฏิบัติในครั้งต่อไป
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. ภาควิชาฯ มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ร่วมกับการจัด
ปฐมนิเทศของคณะฯ ให้กับทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อแนะนาการเรียนการสอนตลอด 4 ปีของหลักสูตร
และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง
2. ภาควิชาฯ แต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการ 2 ท่าน
3. กาหนดเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปของภาควิชาฯ สาหรับติดต่อ
ประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ
ผลการดาเนินงาน
การปฐมนิเทศระดับหลักสูตรฯ
หลังจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะฯ แล้ว หลักสูตรมีการ
ปฐมนิเทศในส่วนของภาควิชาฯ เป็นการแนะนาคณาจารย์ในภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะนาการปฏิบัติตัวและแนวทางการเรียนการ
สอน ตลอด 4 ปี อุปกรณ์การเรียน สถานที่เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
นักศึกษาที่เข้าปี 2560 มีความเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียน และ
แนวทางการเรียนตลอดหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบตาม
แผนการศึกษา
การประเมินกระบวนการ
ภาควิชาฯ ได้ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า
มีความเหมาะสม
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ภาควิชาฯ เห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ใหม่ทั้งในด้านสังคม จริยธรรมและคุณธรรมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเตรียม
ความพร้อมด้านการเรียนการสอน
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

กระบวนการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรได้วางระบบและกลไกในการควบคุม ดูแลให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา คือ
- ประชุมคัดเลือกอาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีละ 2 ท่าน
เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาเรื่องการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร
- มีตัวแทนอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของหลักสูตรอยู่ในกรรมการระดับ
คณะ
- ประชุม วางแผนดาเนินการในการปฐมนิเทศรายวิชาเลือก / การฝึกงาน
/ปฐมนิเทศการทาศิลปนิพนธ์
- มีเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปของภาควิชาฯ เพื่อติดต่อประสานงาน
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ
ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 ซึ่งเป็นชัน้ ปีที่ต้องลงทะเบียนวิชา
เลือก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนของวิชาเลือก
ทุกวิชา ที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทะเบียน
ก่อนการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในทุกภาคการศึกษาทาให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจแนวทางในการเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกที่ตรงตามความถนัดของตนเอง
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการส่งเอกสารฝึกงาน และได้รบั
การตอบรับให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการครบทุกคนในเวลาที่กาหนด
และไม่พบการร้องเรียนจากนักศึกษาที่ไปฝึกงาน หรือสถานประกอบการ
- มีการจัดปฐมนิเทศรายวิชาศิลปนิพนธ์ เพื่อแจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์
รายละเอียดและกาหนดการในการทาศิลปนิพนธ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษารับทราบและเข้าในเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์และกาหนดการในการ
ทาศิลปนิพนธ์ และมีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสอดคล้องกับหัวข้อ
นักศึกษาสามารถทาศิลปนิพนธ์ได้ตามเวลา
- อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษานาข้อมูลและกิจกรรมระดับคณะ เช่น เรื่อง
ทุนการศึกษา กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ มาแจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษา
ได้รับทราบเพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
คาสั่งแต่งตัง้
อาจารย์
ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ

ใบลงชื่อ
Pre-Register วิชา
เลือกของนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม
14

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
-เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ประสานงาน ให้คาแนะนาพื้นฐานด้านการลงทะเบียน
และแจ้งกาหนดการต่างๆ ให้คณาจารย์และนักศึกษา
การประเมินกระบวนการ
- กาหนดการจัดปฐมนิเทศฝึกงานเป็นไปได้ด้วยดี
- การปฐมนิเทศรายวิชาศิลปนิพนธ์เป็นไปได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และ
การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์และจานวนนักศึกษาในที่ปรึกษา
เป็นไปในทิศทางที่ดีขนึ้ อาจารย์ที่ปรึกษามีความถนัดตรงตามหัวข้อที่นักศึกษา
เสนอ

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
นักศึกษา

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
- หลักสูตรทบทวนระยะเวลาในการดาเนินการเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการเรียนการสอนมากขึ้น
- หลักสูตรเริ่มใช้วิธีการการนาเสนอศิลปนิพนธ์ ให้นักศึกษานาเสนอหัวข้อ
และคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับ
นักศึกษา เป็นปีที่ 2 ซึ่งจากวิธีทไี่ ด้ปรับใช้นี้ทาให้การเรียนการสอนในรายวิชา
ศิลปนิพนธ์และการนาเสนอฯ ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ปีที่ผา่ นมาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะหลักของสาขา
วิชาชีพ (Core Subject) เป็นสาคัญ โดยมีการสอดแทรกทักษะกลุ่มชีวิต และ
อาชีพ ทักษะกลุ่มการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะกลุ่มสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบรองในรายวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม
โดยมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
- จัดทาแผนดาเนินงานภาควิชาที่มีโครงการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพฯ
- บูรณาการการศึกษาและกิจกรรมภายนอกร่วมกับแผนการสอนในรายวิชา
เรียน
- แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษากับต่างสถาบันทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ

แผนการดาเนินงาน
ภาควิชา

มคอ.3
ผลประชุมการ
ดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรได้ดาเนินโครงการที่มสี ว่ นในการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2 ดังนี้
โครงการตามแผนดาเนินงานภาควิชาฯ
1. โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Faculty of Art and Design,
Tokoha University, Japan กิจกรรม workshop : Book Illustration ใน
รายวิชา 362 228 Children’s book นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และในรายวิชา 362 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน
227 Book Illutration นักศึกษาชัน้ ปีที่4
โครงการฯ
2. โครงการ “International Community Engagement Kampung
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
Pandes and Media Motion Comic “ โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
ISI Yogyakarta and Eszterhazy Karoly University, Hungary บูรณาการ
ในรายวิชา 362 207 Professional Special Project รายวิชา 362 227
Book Illutration นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ “Animation Boot
Camp 2016 ASEAN in Thailand” ร่วมกับ Graduate School of Film
and New Media, Tokyo University of the Arts & UNIJAPAN นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3และ 4
4. โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาหัตถ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง รายวิชา 362 203 Thai
Arts for Visual Communication Design นักศึกษาชั้นปีที่ 3
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ กล้องจริง ไฟจริง เสียงจริง ตัวแสดงจริง
กากับภาพยนตร์จริง ครั้งที่ 4 / 2560 และสวนแก้วฟิล์มเฟสติวลั ครั้งที่ 3
รายวิชา 362 224 Film Directing นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
6. โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Tokyo University of The Arts
กิจกรรม Animation Workshop ร่วมกับ Animation Department

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ

สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ

Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of
the Arts อาจารย์ 1 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 4 คน
กิจกรรมภายนอกที่บูรณาการกับรายวิชาเรียน
1.กิจกรรม Thailand Toy Expo 2018 แสดงผลงานออกแบบคาแรคเตอร์
ของนักศึกษา (ระดับชาติ) จากรายวิชา 362 235 Character Design
2. การประกวดและคัดเลือกผลงานร่วมแสดง Nika Design Section 2017
ระดับนานาชาติ รายวิชา 362 209 Art Thesis 362 227 Book Illustration
362 228 Childern’s Book Illustration
3. การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student
Packaging Design Competition" จากประเทศญีป่ ุ่น จานวน 2 รางวัล คือ
รายวิชา 362 217 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีนักศึกษาชัน้ ปีที่ ได้รบั รางวัลจาก1.
Silver Prize Award - นางสาวกุลนันท์ โอภาสสถาพร
2. Kao Award
- นางสาววรินทร พรหมจรรยา
4. รางวัล The ASEAN Children’s Book Illustrator Best in Non-fiction
จัดโดย International Children's Content Rights Fair จากรายวิชา 362
209 ศิลปนิพนธ์ นางสาวจิตรสุดา บวรกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากผลงานศิลป
นิพนธ์เรื่อง “สัตว์ใต้ดิน”
5. รางวัลชนะเลิศ สาขารางวัลปยุต เงากระจ่าง (ประเภทแอนิเมชั่น) เรื่อง
Choke ในเทศกาลภาพยนตร์สนั้ ครั้งที่ 21 (21st Thai Short Film and
Video Festival) รายวิชา 362 209 นางสาวสุธาวี โชติรัตนศักดิ์ นักศึกษาชัน้
ปีที่ 4 ได้รับ

http://iccrfthailan
d.com
https://movie.mt
hai.com/bioscop
e/219557.html
https://www.thair
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
6. “สุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน” Thailand Local Tourism
Design Awards 2017 ในโครงการ Village Festival
รางวัลชนะเลิศ - อารยา วิรยิ ะชัยพร, กัณฐมาศ มีศิริ, กานต์สิรี เกตกะ
โกมล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากผลงานชื่อ “กกโฮ่ง”
รองชนะเลิศอันดับ 2 - “อารียา บุญช่วยแล้ว” นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ผลงานชื่อ
“ปะการังปาเต๊ะ”

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
ath.co.th/content
/1158312

การประเมินกระบวนการ
- โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ เป็นไปได้ด้วยดี ดาเนินการได้
ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
สืบเนื่องจากปี 2559 มีปัญหากิจกรรมภายนอกที่มีผลกระทบกับแผนการ
สอนในบางรายวิชา
ในปี 2560 ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนนาเสนอกิจกรรมภายนอกต่อที่
ประชุมการดาเนินงานหลักสูตรฯ พิจารณาร่วมกันเพื่อบูรณาการเข้ากับ
แผนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา ส่งผลให้มีการวางแผนการเรียนการสอน
ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางความคิด ความสามารถ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียนการสอนในคาบเรียน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

อัตราการคงอยู่
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2556
การคงอยูค่ ิดเป็น ร้อยละ 93.87
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2557
การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 100
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2558
การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 100
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2559
การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 100
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 100
การสาเร็จการศึกษา
การศึกษา 2558 มีผู้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
จานวน 46 คน จาก 49 คน คิดเป็นร้อยละ 93.87
ปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
จานวน 50 คน จาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.34
ปีการศึกษา 2560 มีผู้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
จานวน 49 คน จาก 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 98
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95
ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02
ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.16

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 4
3.2
ระดับ 3
ระดับ 4
3.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
4
4
3
11/ 3 = 3.67 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ส่วนใหญ่มีทักษะความสามารถในเชิงศิลปะค่อนข้างสูง
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ มาจากสายสามัญ มีข้อได้เปรียบด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์
โอกาสในการพัฒนา
1. จากจุดเด่นข้างต้น ทาให้นักศึกษาเกิดการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางศิลปะ และระบบการ คิดวิเคราะห์
ได้อย่างดี
2. นักศึกษามีโอกาสในการฝึกงาน และได้สายสัมพันธ์ในวงการวิชาชีพจากการเรียนกับอาจารย์พิเศษ
18

ภายนอก และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วที่กลับมาบรรยาย
3. นักศึกษาได้โอกาศสรับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มา
บรรยายและอบรม
4. นักศึกษามีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาจากต่างสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1)

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) ระบบการรับอาจารย์ใหม่
ในปี 2559 ที่มีการรับอาจารย์ใหม่ 1 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบ
ตามที่ประกาศรับและสาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เข้ามาทา
การสอนในรายวิชาทีท่ ดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ โดยเป็นผู้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะไทยและการออกแบบ รวมทั้งมี
ประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมากว่า 5ปี
ในปี 2560 ภาควิชาฯ เปิดรับอาจารย์ใหม่ 2 ตาแหน่ง เพื่อเตรียม
ทดแทนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับภาพยนตร์และรายวิชาพื้นฐาน
ทางศิลปะ ทีผ่ ู้สอนจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2563

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงานการรับอาจารย์ใหม่
- ในปี 2560 อาจารย์ใหม่ที่บรรจุปี 2559 มีความสามารถในการสอน
ตรงตามคุณสมบัติที่เปิดรับและสามารถสอนได้หลายวิชาในหลักสูตร
ลดการเชิญอาจารย์พิเศษลงได้ 5 วิชา
ช่วยพัฒนานักศึกษา และให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ของภาควิชาฯ และคณะฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยังไม่มีผสู้ มัครในตาแหน่งอาจารย์ที่เปิดรับ 2 ตาแหน่ง
การประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 2 ตาแหน่ง ในปี 2560 เป็นไปตาม
ระบบ แต่ผทู้ ี่สนใจสมัครมีคุณวุฒิไม่ตรงกับที่เปิดรับ ทาให้ไม่สามารถ
รับอาจารย์ใหม่ได้
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรประชุม ทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศเดิม
มีมติเห็นสมควรปรับคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนของ
หลักสูตร ภายในปี 2561 โดยเปิดรับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อให้
ได้บุคลากรที่สามารถสอนได้ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1 ตาแหน่ง และอีก 1 ตาแหน่งปรับคุณวุฒิเป็นระดับปริญญาโท เพื่อ
เตรียมทดแทนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ในปี 2563
2) ระบบการแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปี 2560 ผศ.สุพิชญา เข็มทอง ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในระหว่างการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ที่
ประชุมหลักสูตรฯ ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ประจา
หลักสูตร ทั้ง 5 คนและขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ คน

สาเนาสมอ.
08
สาเนามตที่
ประชุม
คณะกรรมกา
รพิจารณา
หลักสูตร ครั้ง
ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2561
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ใหม่ แทนผศ.สุพิชญา เข็มทอง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. โดยจัดทาสมอ. 08 เสนอยังคณะฯ เพื่อดาเนินการตามระบบ
ผลการดาเนินงานการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปี 2560 ได้ดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯ 1 คน จาก ผศ.สุพชิ ญา เข็มทอง เป็น อ.ดร.ไพโรจน์ พิทย
เมธี โดยหลักสูตรเสนอ สมอ. 08 ผ่านคณะฯ เพื่อดาเนินการและได้รับ
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงตามระบบ
การประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
จากแผนการแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการทบทวน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ เป็นผลดีต่อการดาเนินการ
หลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. กาหนดมากขึ้น
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการแต่งตัง้ อาจารย์
ประจาหลักสูตร
- จากการวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ทาให้คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน และระยะเวลาที่กาหนด
- ได้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้น
ระบบการบริหารอาจารย์
- มีการประชุม มอบหมายภาระงานสอนให้สอดคล้องกับ
ภาระงานสอนขั้นต่า งานวิจัยสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
แต่ละท่าน โดยให้คณาจารย์ทุกท่านพิจารณาความเหมาะสม
มีการทาเอกสารสรุปภาระงาน และมอบหมายให้อาจารย์ปฏิบตั ิ
งานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPIs) ของ
คณะฯ
- มีการมอบหมายภาระงาน การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรให้
อาจารย์ประจาหลักสูตร เข้าร่วม
- มีการดูแลติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ ด้าน
ภาระงานสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
- จัดทาแผนด้านการพัฒนาบุคลากรลงในแผนปฏิบตั ิราชการ
ภาควิชาฯ โดยจัดลาดับการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จัด
โครงการและงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ และการอบรมพัฒนาความรู้ตาม
สายงาน
- เพิ่มเติมแผนการจัดการภาระงานสอนทดแทนอาจารย์ที่ลา
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

รายงาน
ประชุมการ
ดาเนินงาน
หลักสูตรฯ
แบบรับรอง
การ
ปฏิบัติงาน

รายงานการ
ประชุมการ
ดาเนินงาน
ภาควิชาฯ
ครั้งที่
5/2561
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- จากการติดตามผลประเมินการสอน คณาจารย์ได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการติดตามผล
การดาเนินงาน คณาจารย์ได้นาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสร้างสรรค์
และการบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มาบูรณาการ
การเรียนการแก่นักศึกษาในรายวิชา
- บุคลากรที่ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถจัดทาผลงานฯ
และขอตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน
- ในปี 2560 มีอาจารย์ลาเพิ่มพูนความรูท้ างวิชาการ 1 คน และ
ลาออกจากการเป็นกรรมการในระดับคณะฯ ภาควิชาฯ จึงมีการ
แต่งตั้งกรรมการทดแทน
- อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนาผลจากการ
ประชุมมาแจ้งให้หลักสูตรรับทราบ
การประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์
- กระบวนการติดตาม และมอบหมายภาระงานเป็นไปตามระบบ มี
การนาเสนอผลการดาเนินงานผ่านการประชุมหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
- อยู่ระหว่างการติดตามผล
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) ใหทุนสนับสนุนอาจารยทาวิจัย ผลิตผลงานสร้างสรรค์ จาก
กองทุนวิจัยของคณะฯ และการสนับสนุนจากภาควิชาฯ
2) ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา
3) สนับสนุนให้อาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู เพื่อทาผลงานวิชาการ
4) สนับสนุนใหอาจารย์ขอกาหนดตาแหนงทางวิชาการ โดยมี
งบประมาณสนับสนุนการทาผลงานฯ จากภาควิชาฯ
5) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ

แผน
งบประมาณ
แผ่นดิน
ภาควิชาฯ
ปีงบประมาณ
2560-2561

ผลการดาเนินงาน
ปี 2559 มีอาจารย์ยื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการจานวน 3 ท่าน
โดยยื่นขอเสนอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน และผูช้ ่วยศาตรา
จารย์ 1 ท่าน
ปี 2560 นี้ มีอาจารย์ที่ได้รบั ตาแหน่งรองศาสตราจารย์จานวน 2
ท่าน ส่วนตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั้ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ระดับมหาวิทยาลัย
และมีอาจารย์ลาเพิ่มพูนทางวิชาการ 1 ท่าน โดย ภาควิชาฯ
สนับสนุนจัดอาจารย์ทดแทนในรายวิชาสอน
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- จากการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับ
22

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ทาให้คณะฯ ไม่สามารถประมาณการงบประมาณ ใน
ส่วนของทุนพัฒนาบุคคลากรให้หลักสูตรได้
- เสนอคณะฯ ให้มีระบบการติดตามผลและแจ้งความคืบหน้าในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแก่อาจารย์ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นระยะ ทุก
3-6 เดือน เพื่อตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องของขั้นตอน
เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
- หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดสรรงบประมาณภาควิชาฯ
ให้เป็นทุนพัฒนาบุคลากร ให้กับคณาจารย์
- หลักสูตรจะดาเนินการให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ขอตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
- อาจารย์ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง รับทราบถึงความคืบหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
2 x 100/ 5 = 40.00
(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 1.1-1
1 x 100/ 5 = 20.00
ตารางที่ 4.2-1(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 4.2-6
(1.80+11.00) x 100/ 5 = 256.00

4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
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จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 20.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 40.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 20.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 20.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
1
2
2
20.00
40.00
40.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ

หน่วยวัด

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 40.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 20.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 60.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
1
4
1
20.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

3.33 คะแนน
1.67 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
1
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจัยที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
1
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
1.00
2
วิชาการแล้ว
5.ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
4
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
8
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
5
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
3
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของประจา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)

: ร้อยละ 128.00
: ร้อยละ 256.00
: ร้อยละ 20.00
: ร้อยละ 20.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
1.00

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5

2.00

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5

0.80

ตารางที่ 4.2.6

3.20 ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
4.00
3.00

ตารางที่ 4.2.6

5
2
20
1.80
11.00
36.00
220.00
9.00
55.00

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ปี 56 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ปี 57 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ปี 58 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ปี 59 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ปี 60 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีแนวโน้มที่ดี
ความพึงพอใจของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการดาเนินงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในเกณฑ์ ดี

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
คาสั่งแต่งตัง้ ฯ

ผลจากการ
วิจัยของคณะ

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการดาเนินงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการดาเนินงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.34

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 2
ระดับ 3
4.2
4.2 (1)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 40.00
4.2 (2)
ร้อยละ 60.00
ร้อยละ 20.00
4.2 (3)
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 256.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
รวม 11.67/ 3 = 3.89
5.00
1.67
5.00
3
9.89/ 3 = 3.30 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
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จุดเด่น
1. คณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานในสาขาวิชาชีพ
2. คณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็นศิษย์เก่าของคณะมัณฑนศิลป์ ทาให้มีเครือข่ายในวงการวิชาชีพ ที่สามารถเชิญมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ และภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทั้งในการดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต
2. คณะฯ และภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนงานวิจัย การนาเสนอผลงานวิชาการ และการเผยแพร่บทความ
วิชาการ

หมวดที่ 5
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ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
081 102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
082 101 มนุษย์กับศิลปะ

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/60

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

41.
30

17.
39
0.
14
55.
56

6.
52
0.
70
33.
33

13.
04
0.
14
11.
11

15.
22
0.
42

10.
87
0.
42

6.
52
0.
14

1/60

082 105 อารยธรรมไทย

1/60

083 104 กีฬาศึกษา

1/60

083 105 การเมือง การ
ปกครองและเศรษฐกิจ
ไทย
084 106 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน
082 109ดนตรีวิจักษ์

1/60

083 109 การใช้ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์
081 101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
081 103 การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
082 102 มนุษย์กับการ
สร้างสรรค์
083 102 จิตวิทยากับ
มนุษยสัมพันธ์

1/60

95.
00

2.
50

2.
50

1/60

23.
91
41.
30
15.
22
34.
78
50.
00

10.
87
39.
13
28.
26
21.
74
50.
00
100
.00

13.
04
6.
52
28.
26
8.7
0

2/60
2/60

W

I

S

U

Aud

100
.00
100
.00

1/60

2/60

F

2/60

17.
39
6.
52
19.
57
10.
87

15.
22
6.
52
8.7
0
15.
22

10.
87

2.1
7

6.
52

2.1
7

2.
17

4.3
5

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน
46
46
14

14

9

9

37

37

3

3

40

40

46

46

46

46

46

46

46

44

2

2

1

1

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

วิชาแกน
360 101 การออกแบบ1

1/60

360 103 วาดเส้น 1

1/60

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

1/60

360 107 การเขียนแบบ
เบื้องต้น
360 102 การออกแบบ 2

1/60
2/60

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

17.
39
17.
39
2.1
7
8.7
0
26.

21.
74
36.
96
28.
26
19.
57
45.

56.
52
28.
26
47.
83
10.
87
4.3

4.3
5
15.
22
8.7
0
52.
17
2.1

C

2.1
7
4.3
5
6.5
2

D+

D

F

W

I

S

U

Aud

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
46

46

46

46

46

46

46

46

46

46
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

360 104 วาดเส้น 2

2/60

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2

2/60

360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์

2/60

วิชาบังคับ
362 102 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 2
362 105 วาดเส้น
สร้างสรรค์
362 106 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงาน
ออกแบบ
362 108 การถ่ายภาพ
เบื้องต้น
362 201 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 4
362 203 ศิลปะไทยเพื่อ
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
362 204 การใช้แสงและ
เสียง
362 206 การวิจัยเพือ่ การ
สร้างสรรค์
362 208 โครงการพิเศษ
ด้านวิชาชีพ
362 101 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 1
362 103 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 3
362 104 การใช้สี

1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

09
4.4
4
21.
74
17.
39

65
24.
44
58.
70
65.
22

5
64.
44
13.
04
13.
04

7
6.6
7
6.5
2
4.3
5

32.
50
7.5
0

40.
00
37.
50

17.
50
47.
50

5.0
0

2.5
0

15.
00

42.
50

20.
00

10.
00

7.5
0

30.
00
19.
61
17.
00
11.
00
38.
00
21.
00

37.
50
33.
33
12.
00
29.
00
3.0
0
15.
00

22.
50
25.
49
9.0
0
11.
00
5.0
0
11.
00

7.5
0
11.
76
8.0
0

2.5
0
9.8
0
5.0
0

D+

D

F

2/60

362 107 ประวัติศาสตร์
การออกแบบนิเทศศิลป์
362 109 การออกแบบและ
จัดวางตัวอักษร
362 110 ภาพประกอบ

2/60

5.0
0
2.0
0

2.5
0

2.5
0

1.0
0

362 111
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

2/60

362 202 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 5
362 205 การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
362 208 โครงการพิเศษ

2/60

12.
82
50.
00
62.
50
12.
50

38.
46
27.
50
27.
50
92.
68
65.
00

U

Aud

45

45

46

46

46

46

40

40

40

40

40

39

40

40

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

41.
03
17.
50
2.5
0
7.3
2
20.
00

7.6
9
2.5
0
2.5
0

39

39

2.5
0

40

39

2.5
0

2.5
0

40

40

41

41

2.5
0

40

100
.00
46.
15

38.
46

2/60
2/60

S

100
.00

2/60
2/60

I

2.5
0

2/60
2/60

W

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

15.
38

52

52

100
.00
1.0

1

1

30

รหัส ชื่อวิชา
ด้านวิชาชีพ
362 209 ศิลปนิพนธ์
วิชาเลือก
362 211 การออกแบบ
สิ่งพิมพ์
362 213 การออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
362 216 การเขียนบท
โฆษณา
362 217 การกากับศิลป์ใน
งานโฆษณา
362 219 การออกแบบการ
นาเสนอข้อมูล
362 222 การถ่ายภาพ
แฟชั่น
362 225 การถ่ายภาพ
สร้างสรรค์
362 227 ภาพประกอบ
หนังสือสาหรับเด็ก
362 228 ภาพประกอบ
หนังสือ
362 229 ภาพประกอบที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน
362 231 ภาพต่อเนื่อง

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

2/60

19.
00

0
17.
00

10.
00

2.0
0

2.0
0

1/60

5.0
0

1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60

362 233 การเขียนบท

1/60

362 236 แอนิเมชั่นสองมิติ

1/60

362 239 ธุรกิจการ
ออกแบบ
362 210 การออกแบบและ
จัดตัวอักษรขั้นสูง
362 212 การออกแบบ
สิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค
362 215 การออกแบบภาพ
ข้อมูล
362 218 กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์งานโฆษณา
362 223 การถ่ายภาพสาร
คดี
362 224 การถ่ายภาพ
โฆษณา
362 230 การออกแบบ
คาแรคเตอร์

1/60
2/60
2/60
2/60

4.0
0
8.0
0
7.0
0
77.
27
50.
00
52.
00
45.
00
13.
04
31.
58
47.
06
19.
05
53.
33
50.
00
27.
27
66.
67

8.0
0
13.
00
5.0
0
9.0
0
8.0
0
22.
73
20.
83
36.
00
55.
00
47.
83
36.
84
52.
94
4.7
6
20.
00
25.
00
18.
18
13.
33

3.0
0
10.
00
1.0
0

39.
13
21.
05
42.
86
26.
67

2/60
2/60

60.
00
50.
00
40.
00

40.
00
30.
00
20.
00

F

W

I

1.0
0

1.0
0
4.1
7

5.2
6
19.
05

5.2
6
9.5
2
25.
00

18.
18
13.
33

36.
36
6.6
7
100
.00

2/60
2/60

D

1.0
0

2.0
0
25.
00
12.
00

D+

S

U

Aud

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
50

50

20

18

23

23

10

10

17

17

18

17

22

22

24

24

25

25

20

20

23

23

19

18

17

17

21

21

30

30

8

8

11

11

15
15
10

5.0
0
33.
33

15.
00
6.6
7

10

20
15

15
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รหัส ชื่อวิชา
362 234 การกากับ
ภาพยนตร์
362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ
1

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
2/60
2/60

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

W

I

S

U

Aud

100
.00
45.
45

1.0
0

3.0
0

2.0
0

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
9
11

11

สรุปผลรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
362 245 คอนเซปต์อาร์ต
สาหรับเกมและแอนิเมชั่น
362 242 จิตรกรรม

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/60
2/60

362 243 วาดเส้นกายวิภาค

2/60

362 244 คอมมิคส์

2/60

362 245 คอนเซปต์อาร์ต
สาหรับเกมและแอนิเมชั่น

2/60

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

20.
00
54.
17
54.
55
20.
00
25.
00

60.
00
41.
67
22.
73
20.
00
58.
33

20.
00
4.1
7
18.
18
40.
00
16.
67

C+

C

D+

D

F

W

I

4.5
5
20.
00

S

U

Aud

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
10
10
24

24

22

22

5

5

12

12

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

1) กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรออกแบบ
นิเทศศิลป์ ปี 2560
1. ภาควิชาฯ ตั้งคณะทางานร่างหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร การประชุม
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรทุกคน เป็นคณะทางาน กรรมการ
เพื่อได้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักสูตรฯ
2. มีการจัดประชุมกรรมการหลักสูตร 5 ครั้ง ประมวลข้อมูลการจัดการศึกษา
เนื้อหาสาระของรายวิชา และลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
ปี 2555 เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปี 2560
3. เก็บข้อมูลเพื่อทาการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรฯ จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อกาหนดแนวทางการร่างสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
4. ภาควิชาฯ ได้วิพากษ์รา่ งหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสายวิชาการ
และสายวิชาชีพ
5. แก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
6. ดาเนินการต่อตามกลไกการขออนุมัติหลักสูตรจนเสร็จสิ้น
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

จากกระบวนการฯ ข้างต้น ทาให้ได้หลักสูตร พ.ศ. 2560 ที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และมีความเหมาะสมกับยุคสมัย อาทิ การ
ปรับแผนการเรียนรู้ในรายวิชา (curriculum mapping) ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และการประเมินผลยิ่งขึ้น มีการเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างเป็นสากล
การประเมินกระบวนการ
จากการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ร่วมกันทุกขั้นตอน ทาให้
กระบวนการฯ เป็นไปตามกาหนด สามารถใช้ได้ในปีการศึกษา 2560
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
- ได้ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรได้ครบถ้วนมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต
- แผนการเรียนรู้รายวิชามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
- ขั้นตอนกระบวนการได้มาของข้อมูล ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้ศิษย์เก่า
และนักศึกษาปัจจุบัน ทาให้ได้ความเห็นที่รอบด้านมากขึ้น
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยฯ
1. หลักสูตรได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา เพื่อนาผลที่
ได้มาปรับปรุงสาระรายวิชาฯ
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาผลการทวนสอบฯ มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่ใช้รายวิชาในหลักสูตรใหม่ จึงได้
จัดทวนสอบรายวิชาแกน จานวน 8 รายวิชา โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
- หลักสูตรได้ดาเนินการทวนสอบฯ ร่วมกับภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
ภาควิชาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา และภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์ผ่านด้วยดี
- ได้แนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันจากภาควิชาต่างๆ มา
ประยุกต์ พัฒนาการเรียนการสอน
การประเมินกระบวนการ
- การทวนสอบรายวิชาร่วมกัน ทาให้ใช้เวลาดาเนินการสั้นลง สามารถ
เปรียบเทียบการพัฒนาของนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ
- การนาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีมุมมองหลากหลาย ทาให้ได้
ข้อมูลที่เหมาะสมในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัย
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
- ทาให้ระยะเวลาดาเนินการสั้นลง ได้ข้อมูลที่รอบด้านหลากหลายจาก
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ควรเพิ่มเติมการสอบถามความเห็นของนักศึกษาในรายวิชา ว่าสามารถ
นาความรู้ทไี่ ด้จากการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

การวางระบบผูส้ อน 1) การกาหนดผู้สอน
และกระบวนการ
กระบวนการกาหนดผู้สอน
จัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรมีการสรุปรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และ
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
กาหนดชือ่ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในแผนงานของหลักสูตร นามาพิจารณา
ทบทวนในการประชุมภาคฯ ร่วมกับแผนพัฒนาบุคลากร ของภาควิชาฯ และ
ภาระงานของคณาจารย์ในภาคการศึกษานั้น เพื่อให้ได้ผู้สอนทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญ และสามารถดูแลการเรียนการสอน ได้เต็มที่ รวมทั้งมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบแทน ในกรณีที่ผู้สอนอยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ หรือ
เพิ่มพูนความรู้
- ในรายวิชาที่ต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาบรรยาย จะมี
การพิจารณาประสบการณ์การทางาน และความชานาญของอาจารย์พิเศษให้
สอดคล้องกับแผนการสอนตามความเหมาะสม
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนหลักใกล้เกษียณอายุราชการ ให้มีการจัดผู้สอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบรายวิชาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนแทนผศ.สุพิชญา ทีล่ า
เพิ่มพูนความรู้ฯ ในรายวิชา 360 102 Design II โดยมีรศ.โชติวัฒน์เป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอ.ดร.อนุชา อ.กัญชลิกา ร่วมสอน
- อ.ดร.ไพโรจน์ สอนร่วมในรายวิชาที่รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ ผศ.ดร.
วัฒนพันธุ์ และผศ.อติวรรธน์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
การประเมินกระบวนการ
พบว่ากระบวนการเป็นไปได้ด้วยดี

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
1.รายงานการ
ประชุมการ
ดาเนินงานฯ
ประกาศรับ
อาจารย์ใหม่
ภาควิชา
ออกแบบ
นิเทศศิลป์

- แผนการ
ดาเนินงาน
ของภาควิชา

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
- การมีอาจารย์ทดแทนรายวิชาที่ผศ.สุพิชญา ลาเพิ่มพูนความรู้ฯ ทาให้มีการ
พัฒนาความรู้ และผลงานออกแบบ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนทาให้
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

เกิดมุมองใหม่ๆ ในงานออกแบบเพิ่มขึ้น
- อ.ดร.ไพโรจน์ ซึ่งเดิมเคยเป็นอาจารย์พิเศษ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจา
ซึ่งมีความถนัดในสายศิลปะและการออกแบบ ทาให้เนื้อหาของการเรียนการ
สอนมีความต่อเนื่องและครบถ้วน
- มีการกาหนดโจทย์ตามความเชี่ยวชาญของผู้สอน ผลักดันให้นักศึกษา
พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ นักศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับ
การเผยแพร่สู่สาธารณชน
2) การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ
- ที่ประชุมภาควิชาฯ กาหนดวันส่ง มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาภาระงานสอน แผนการสอน
การเชิญอาจารย์พิเศษ และส่งมคอ. 4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
2560 เพื่อกาหนดการปฐมนิเทศฝึกงานให้กับนักศึกษา โดยส่งให้เจ้าหน้าที่
ภาควิชาฯ รวบรวมและส่งให้หัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณา
- สรุปและจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษ
วิทยากรบรรยาย และการศึกษานอกสถานที่ของแต่ละภาคการศึกษา
-สรุปการ
- นาประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษ และการศึกษานอก
ประชุมการ
สถานที่ของแต่ละภาคการศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีป่ ระชุมหลักสูตรฯ
ดาเนินงานลัก
ผลการดาเนินงาน
สูตรฯ 8/60
ที่ประชุมหลักสูตรฯ ได้แจ้งกาหนดวันส่งมคอ. ดังนี้
,1/61
มคอ. 3 ภาคการศึกษาต้น วันที่ 14 สิงหาคม 2560
มคอ.3 ภาคการศึกษาปลาย วันที่ 11 มกราคม 2561
การประเมินกระบวนการ
การกาหนดวันส่งมคอ.ให้อาจารย์รับทราบยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ยังมี
อาจารย์ไม่สง่ มคอ. 3 ในวันที่กาหนด
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
- ภาควิชาฯ ทบทวนผลที่อาจารย์สง่ มคอ.3 ไม่ครบตามเวลาที่กาหนด
- ภาควิชาฯ ติดตามการส่งมคอ.3 โดยการทาสรุปรายวิชา และรายวิชาที่
ขาดส่ง แล้วติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบมคอ.3 รายวิชานัน้ ๆ ให้จัดทาและส่ง
ให้ครบ ก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้นๆ หากอาจารย์ไม่สามารถส่งได้ตาม
กาหนด จะไม่สนับสนุนงบประมาณเชิญอาจารย์พิเศษและการศึกษานอก
สถานที่ในรายวิชานั้นๆ ซึ่งทาให้ได้มคอ. 3 ในรายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์
พิเศษและการศึกษานอกสถานที่ได้ตามกาหนดและครบถ้วน
3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ผลการดาเนินงาน
กระบวนการ
แยกเป็น 2 ส่วน คือ การบูรณาการกับงานที่อยู่ในแผนดาเนินงาน
ภาควิชาฯ และนอกแผนดาเนินงานภาควิชาฯ
1. โครงการที่อยู่ในแผนดาเนินงานภาควิชาฯ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณารายวิชา
ที่จะบูรณาการในการประชุมภาควิชาฯ
- ที่ประชุมฯ พิจารณารายวิชาที่จะบูรณาการและจัดสรรงบประมาณ
- อาจารย์ดาเนินโครงการและรายงานผลการดาเนินการ
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ให้ที่ประชุมภาควิชาฯ รับทราบ
2. โครงการที่อยู่นอกแผนภาควิชาฯ เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานทานุฯ ที่มีการติดต่อมาที่ภาควิชาฯ หรือคณาจารย์
- มีการหารือร่วมกันในการประชุม ภาควิชาฯ เพื่อกาหนดกิจกรรมการ
เรียนที่จะเอื้อต่องานดังกล่าว และพิจารณาบรรจุลงในรายวิชาที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับงาน ซึ่งเปิดในภาคการศึกษานั้น
- ที่ประชุมฯ พิจารณารายวิชาที่จะบูรณาการ กาหนดผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ และจัดสรรงบประมาณ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการและรายงานผลการดาเนินการ
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ดาเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างดีและสามารถรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ เข้าที่ประชุมกรรมการคณะฯ ได้ตามเวลา โดยในปีที่ผา่ นมา มี
กิจกรรมดังนี้
1. โครงการที่อยู่ในแผนดาเนินงานภาควิชาฯ
- โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา
หัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง บูรณาการกับ
รายวิชา 362 203 Thai Arts for Visual communication Design
- โครงการ Animation Bootcamp 2017 บูรณาการกับรายวิชา 362
230 Character Design และ 362 236 Animation
- โครงการ Visual communication Design Network ครั้งที่ 1 :
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Concept Art บูรณาการกับรายวิชา 362 245
Concept Arts for Game and Animation
2. โครงการที่อยู่นอกแผนดาเนินงานภาควิชาฯ

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
1. แผน
ดาเนินงาน
ภาควิชาฯ

2.โครงการ
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ
ร่วมกับ
ToKyo
University of
the Arts

- โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Tokoha University กิจกรรม
3.โครงการ
workshop : Book Illustration บูรณาการในรายวิชา รายวิชา 362 227

ความร่วมมือ
Children 's book Illustration และ 362 228 Book Illustration
ทางวิชาการ
- โครงการ “International Community Engagement Kampung
Pandes and Media Motion Comic” บูรณาการในรายวิชา รายวิชา 362 ร่วมกับ
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หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
244 Comics และ 362237 3D Animation
- การประกวด “สุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน” Thailand
Local Tourism Design Awards 2017 ในโครงการ Village Festival”
บูรณาการในรายวิชา รายวิชา 362 203 Thai Arts for Visual
Communication I

Tokoha
University

การประเมินกระบวนการ
จากการดาเนินงานตามกระบวนการในปี 2560 พบว่า อาจารย์นาเสนอ
ข้อมูลโครงการฯ เข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาร่วมกัน ซึง่ บาง
โครงการฯ อยู่นอกแผนฯ ทาให้ไม่ทันจัดในแผนการสอนของรายวิชา ทาให้
ต้องมีการปรับแผนการสอนเพิ่มเติม
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
ที่ประชุมภาควิชาฯ ขอให้นารายละเอียดของโครงการฯ ที่อยู่นอกแผนฯ
เสนอเข้าที่หลักสูตรฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะทาให้สามารถเตรียม
ข้อมูล และเนื้อหาการสอนได้สอดคล้องกับกิจกรรมและสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาไว้ในแผนการสอน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กระบวนการ
- เบื้องต้นเป็นการประเมินตามแผนประเมินผลการการเรียนรู้ ที่ผู้สอน
กาหนดไว้ใน มคอ.3 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดยแต่ละ
รายวิชาจะใช้วิธีการสอน และวิธีการประเมินผลที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้สอนจะเป็น
ผู้ดาเนินการในขั้นตอนนี้ แล้วรายงานผลในรูปของคะแนนดิบ และแบบ
ประเมินผลการศึกษา
- หลักสูตรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ สายวิชาการและสายวิชาชีพ เป็น
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน ปีละ 1 ครั้ง โดย
พิจารณาจากแผนการสอน ผลงานของนักศึกษา สื่อการสอน และการให้
คะแนนของผู้สอนในแบบประเมินผลการศึกษา รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร ปี พ.ศ. 2555

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
มคอ.3
ผลประเมิน
ออนไลน์ของ
นักศึกษา
มคอ.5 และ 7
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ซึ่งจัดทวนสอบฯ ปีละ 2 ครั้ง
- ประธานหลักสูตร ตรวจสอบความผิดปกติของเกรด ร่วมกับผลประเมิน
การสอนที่นักศึกษาทาในระบบออนไลน์ และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นข้อมูลให้ผู้สอนนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และจัดทา มคอ.5 ส่งตามกาหนด
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาข้อมูลที่ได้รับจากการดาเนินการหลักสูตร
ทั้งหมดข้างต้นมารายงานผลใน มคอ.7
ผลการดาเนินงาน
- ผู้สอนมีการประเมินผลการการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ง 6 ด้าน จากข้อมูลในมคอ. 5 ครบทุกรายวิชา
- ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจัดทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน
รายวิชาแกน ซึ่งเปิดสอนเป็นครัง้ แรกในหลักสูตร 60
การประเมินกระบวนการ
- กระบวนการผลการประเมินผลการเรียนรู้ฯ เป็นไปได้ดว้ ยดี เห็นภาพรวม
ในรายวิชาต่างๆ
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
- การจัดทวนสอบปีละ 1 ครั้ง ช่วยให้คณะกรรมการทวนสอบ ฯ เห็นความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาในแต่ละรายวิชา และเห็นภาพรวมของการเรียนการสอน
ในปีการศึกษนัน้ อีกทั้งประหยัดเวลาในการดาเนินการ
2) การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7)
- ที่ประชุมภาควิชาฯ กาหนดวันส่ง มคอ.5 ในแต่ละภาคการศึกษา หลัง
ภาคการศึกษา 1 เดือน เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุง
มคอ. 3
- สรุปผลประเมินจากการฝึกงาน และจัดทามคอ. 6 หลังสิ้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน เพื่อรวบรวมผลฯ มาใช้ประกอบการวางแผนการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษาถัดไป
ผลการดาเนินงาน
ที่ประชุมภาควิชาฯ กาหนดวันส่งมคอ. ดังนี้
มคอ. 6 ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
มคอ. 5 ภาคการศึกษาต้น วันที่ 22 มกราคม 2561
มคอ. 5 ภาคการศึกษาปลาย กรกฎาคม 2561
การประเมินผลกระบวนการ
พบว่ายังมีอาจารย์ไม่ส่งมคอ. 5 และมคอ. 6 ในวันที่กาหนด

รายงานการ
ประชุมการ
ดาเนินงาน
หลักสูตรฯ

-สรุปการ
ประชุมการ
ดาเนินงาน
หลักสูตรฯ
11/60

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ
ภาควิชาฯ เพิ่มขั้นตอนการติดตามการส่งมคอ.5-6 โดยทาสรุปรายวิชาที่
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หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ขาดส่ง เพื่อส่งให้ครบก่อนเปิดภาคการศึกษา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
เป็นไปตาม
เกณฑ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใ หม่ (ถ้า มี) ทุกคน ได้รับ การปฐมนิ เทศหรือ คาแนะน าด้า นการ
จัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11) ระดั บ ความพึ งพอใจของนั กศึ ก ษาปี สุ ด ท้ าย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

3.50

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
สรุปรายงานการ
ดาเนินงานหลักสูตร
แฟ้มรวบรวมมคอ.
ภาควิชา
แฟ้มรวบรวมมคอ.
ภาควิชา



สรุปทวนสอบ
รายวิชาแกนปี
การศึกษา 2560
ไฟล์รวบรวม มคอ.
ภาควิชา
-

ไม่มีการรับอาจารย์
ใหม่
ตารางกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
ข้อมูลส่วนกลาง

4.17
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: 11 จาก 12 ข้อ
: 10 จาก 11 ข้อ
: 11 ข้อ
: 12 ข้อ

เป็นไปตาม
เกณฑ์
11
5
100
10
90.91

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

4.50 คะแนน
4.50 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

40

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
เนื่องจากเป็นการเริ่มใช้หลักสูตร 2560 เป็นปีแรก ซึ่ง
รายวิชาที่สอนเป็นรายวิชาแกน จานวน 8 รายวิชา ซึ่ง
ยังไม่พบปัญหาในการบริการหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผ์ ล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

-

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส / ชื่อวิชา
362 101 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 1
362 111
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

ภาค
การศึกษา
2 /60
2 /60

ความ
ผิดปกติ
ระยะเวลา
การส่งเกรด
ระยะเวลา
การส่งเกรด

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

โดยการสอบถามจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
โดยการสอบถามจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์สอนร่วม 2คน และส่งผลคะแนนไม่
ทันตามกาหนด
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บริหารคณะฯ มีภาระ
งานด้านบริหาร และกิจกรรมบริการวิชาการ
ภายนอก ทาให้ไม่สามารถตรวจงานและ
ส่งผลคะแนนได้ทัน
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บริหารคณะฯ มีภาระ
งานด้านบริหาร และกิจกรรมบริการวิชาการ
ภายนอก ทาให้ไม่สามารถตรวจงานและ
ส่งผลคะแนนได้ทัน
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บริหารคณะฯ มีภาระ
งานด้านบริหาร และกิจกรรมบริการวิชาการ
ภายนอก ทาให้ไม่สามารถตรวจงานและ
ส่งผลคะแนนได้ทัน
อาจารย์พิเศษภายนอกซึ่งเป็นผู้สอนหลัก
ส่งผลคะแนนล่าช้า

แจ้งผู้ร่วมสอนให้ส่งคะแนนตรง
เวลา
ปรับลดรายวิชาและภาระงานสอน
ให้เหมาะสมกับภาระงานหลักด้าน
บริหารของอาจารย์

362 205 การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ

2 /60

ระยะเวลา โดยการสอบถามจากอาจารย์
การส่งเกรด ผู้รับผิดชอบรายวิชา

362 218 กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์งานโฆษณา

2 /60

ระยะเวลา โดยการสอบถามจากอาจารย์
การส่งเกรด ผู้รับผิดชอบรายวิชา

362 234 การกากับ
ภาพยนตร์

2 /60

ระยะเวลา โดยการสอบถามจากอาจารย์
การส่งเกรด ผู้รับผิดชอบรายวิชา

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ปรับลดรายวิชาและภาระงานสอน
ให้เหมาะสมกับภาระงานหลักด้าน
บริหารของอาจารย์
ปรับลดรายวิชาและภาระงานสอน
ให้เหมาะสมกับภาระงานหลักด้าน
บริหารของอาจารย์
แจ้งอาจารย์พิเศษถึงระยะเวลา
การส่งคะแนนให้ตรงเวลา
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
-

ภาค
การศึกษา
-

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

-

-

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

-

-

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
-

ภาค
การศึกษา
-

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
-
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ที่

รหัส ชื่อวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

360 101 การออกแบบ1
360 103 วาดเส้น 1
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น
360 102 การออกแบบ 2
360 104 วาดเส้น 2
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์
362 102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2
362 105 วาดเส้นสร้างสรรค์
362 106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานใน
งานออกแบบ
362 108 การถ่ายภาพเบื้องต้น
362 201 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4
362 203 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 1
362 204 การใช้แสงและเสียง
362 206 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ
362 101 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
362 103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
362 104 การใช้สี
362 107 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศ
ศิลป์
362 109 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
362 110 ภาพประกอบ
362 111
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
362 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
362 205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
362 209 ศิลปนิพนธ์
362 211 การออกแบบสิ่งพิมพ์
362 213 การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุ
ภัณฑ์
362 216 การเขียนบทโฆษณา
362 217 การกากับศิลป์ในงานโฆษณา
362 219 การออกแบบการนาเสนอข้อมูล
362 222 การถ่ายภาพแฟชั่น
362 225 การถ่ายภาพสร้างสรรค์

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21
32
33
34

ภาค
การศึกษา
1/60
1/60
1/60
1/60
2/60
2/60
2/60
2/60
1/60
1/60
1/60

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี












1/60
1/60
1/60





1/60
1/60
1/60
2/60
2/60
2/60
2/60









2/60
2/60
2/60





2/60
2/60
2/60
1/60
1/60







1/60
1/60
1/60
1/60
1/60







แผนการปรับปรุง

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
ผลการ
ประเมินใน
ระบบ
Reg.su.ac.th
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ที่

รหัส ชื่อวิชา

35 362 227 ภาพประกอบหนังสือสาหรับเด็ก
36 362 228 ภาพประกอบหนังสือ
37 362 229 ภาพประกอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตน
38 362 231 ภาพต่อเนื่อง
39 362 233 การเขียนบท
40 362 236 แอนิเมชั่นสองมิติ
41 362 239 ธุรกิจการออกแบบ
42 362 210 การออกแบบและจัดตัวอักษรขั้นสูง
43 362 212 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค
44 362 215 การออกแบบภาพข้อมูล
45 362 218 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา
46 362 223 การถ่ายภาพสารคดี
47 362 224 การถ่ายภาพโฆษณา
48 362 230 การออกแบบคาแรคเตอร์
49 362 234 การกากับภาพยนต์
50 362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ 1
51 362 245 คอนเซปต์อาร์ตสาหรับเกมและแอนิ
เมชั่น
52 362 242 จิตรกรรม
53 362 243 วาดเส้นกายวิภาค
54 362 244 คอมมิคส์
55 362 245 คอนเซปต์อาร์ตสาหรับเกมและแอนิ
เมชั่น

ภาค
การศึกษา
1/60
1/60
1/60

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี




1/60
1/60
1/60
1/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
1/60
















2/60
2/60
2/60
2/60






แผนการปรับปรุง

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
จากปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02
ในปีการศึกษา 2560 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.19
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

-

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
มคอ.3

-

มคอ.3

-

มคอ.3

-

มคอ.3

ทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะพิสัย
นักศึกษาสามารถใช้ทักษะปฏิบัตทิ างศิลปะ และการออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองได้ดีและมีเอกลัษณ์

มคอ.3

ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักออกแบบ นักศึกษามีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานรายวิชารวมทั้งการเผยแพร่
ผลงาน ที่เป็นไปตามกฎฟหมายลิขสิทธิ์และ
มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
นักศึกษาสามารถนาทฤษฎีและเทคนิคที่
เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาสามารถฝึกวิเคราะห์ปัญหาจาก
โจทย์ที่ได้รับมอบจากอาจารย์ผู้สอน และ
หาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้สอนมอบหมายการทางานกลุ่ม ทาให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่ น และรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างกัน มีการคิดงานทีก่ ว้างขึ้น
และเกิดกระบวนการพัฒนางานออกแบบ
ร่วมกัน จนสามารถทาให้ผลงานสาเร็จ
ลุล่วงได้อย่างดี
มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้อง
กับรายวิชาให้นักศึกษาปฏิบตั ิงาน

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

มคอ.3

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
☐ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ : จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ : -
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินปี
การศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรทีม่ ี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQR : Thai
Qualifications Register)
12 ม.ค. 61
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA
Implementation and
Gap Analysis
29 – 30 มี.ค.61
โครงการการจัดการความรู้
KM คณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์
1 มิ.ย. 61

จานวน
สรุปข้อคิดเห็น และ ประโยชน์ทผี่ ู้เข้าร่วม
หลักฐาน /
บุคลากรสาย
กิจกรรมได้รับ
ตารางอ้างอิง
อาจารย์
สนับสนุน
2
1
ได้ทาความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ ละ
จดหมายเชิญและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
กาหนดการ
ภายใน

1

11

1

1

เกิดความรู้ ความเข้าใจและสาระของเกณฑ์
AUN-QA ได้ทดลองการปฏิบัติจริง เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการใช้งานต่อไป และ
นาความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่สู่คณาจารยืใน
ภาควิชาฯ รับทราบร่วมกัน
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ที่นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนของแต่ละภาควิชาฯ

จดหมายเชิญและ
กาหนดการ

โครงการฯ จัดโดย
คณะฯ

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.2
ระดับ 3
ระดับ 4
4
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.4
11 จาก 11 ข้อ
10 จาก 11 ข้อ
4.50
14.50/4 = 3.88 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. สาระรายวิชาในหลักสูตรมีความกว้าง ครอบคลุมศาสตร์ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์อย่างทั่วถึง ทาให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถทางานได้หลากหลายสาขาอาชีพ
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2. ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น Project Base ช่วยเตรียมความพร้อมใน
ปฏิบัติงานในวิชาชีพจริง และเอื้อให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันมากกว่าการเรียนแบบ
Lecture Base
3. การเรียนการสอนมีการเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้หลายด้าน ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางสังคม โดยมีนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ออกแบบ กลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ
การสื่อสารแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชาสามารถนาไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
การจ้างงาน อีกทั้งยังสามารถใช้กับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพหลักสูตรได้ เช่น ลิขสิทธิ์ผลงานออกแบบ
หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งมีการบรรจุโจทย์ของการประกวด เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระของรายวิชาสอดคล้องกัน
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน /
ตารางอ้างอิง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โครงการ
กระบวนการ
บูรณาการ
- หัวหน้าภาควิชาฯ ได้รบั แจ้งยอดงบประมาณแผ่นดิน (หมวดวัสดุ) จาก การศึกษา
คณะฯ และนาเข้าแจ้งในที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการจัดซื้อวัสดุ ร่วมกับวัด
การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละรายวิชา
มหาธาตุฯ
- อาจารย์ผู้สอนกาหนดรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และประเมิน
จานวนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อพิจารณา
ร่วมกันในที่ประชุมหลักสูตรฯ
ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 ที่ประชุมหลักสูตรฯ ได้วางแผนจัดซื้อ และเตรียมสิ่งสนับสนุน รายงานการ
ประชุม
การเรียนรู้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ดังนี้
- หนังสือประกอบการเรียนการสอน
- สี กระดาษ อุปกรณ์ลา้ งฟิล์ม เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
การประเมินกระบวนการ
- คณาจารย์ภาควิชาฯ ต้องทดรองจ่าย้งินส่วนตัว เพื่อเป็นค่าวัสดุ
ทั้งหมดตามใบเสร็จจริง โดยได้รบั เงินคืนจากคณะฯ ล่าช้า (ส่งเอกสาร
การเงินเดือนกันยายน 2560 ได้รับเงินคืนจากคณะฯ เดือนมกราคม
2561) เนื่องจากคณะฯ ต้องใช้เวลาในดาเนินการเบิกจ่ายกับ
มหาวิทยาลัย
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ
- นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากสิง่ สนับสนุนที่ภาควิชาฯ จัดให้
- มีการวางแผนการปรับกระบวนการจัดซื้อวัสดุ โดยให้คณาจารย์นา
ใบเสนอราคามาเสนอที่ประชุมหลักสูตรฯ พิจารณาร่วมกันและ ส่งให้
คณะฯ เป็นผูด้ าเนินการจัดซื้อต่อไปตามระบบ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

คะแนนการประเมิน
3
3/ 1 =3คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. หลักสูตรให้ความสาคัญกับการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาควิชาได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สิ้นเปลืองที่จาเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. วิทยาเขตวังท่าพระ มีการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค คาดว่าเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
จะมีระบบสารสนเทศในวิทยาเขตดีขึ้น และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้
2. หลักสูตรมีการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ทใช้ในการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา
ที่อาคารเรียนวัดมหาธาตุฯ
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. เสนอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลา
5 ปี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. ควรจัดทาแผนทดแทนการเกษียณอายุของอาจารย์
ประจาหลักสูตรใน ปี 2559

ความเห็นของ
การนาไปดาเนินการวางแผน หรือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ สารวจระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวางแผน
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หลักสูตรมีการวางแผนดาเนินการทดแทน
การเกษียณอายุของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ตั้งแต่ ปี2558 โดยเปิดรับ
อาจารย์ใหม่ในปี 2559 เพื่อทดแทน
อาจารย์ที่จะเกษียณอายุ 1 คน ในปี
2560
3. ควรอธิบายกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เริ่มดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ละเอียดขึ้น ครอบคลุมทุกปัญหา รวมทั้งจัดทา
ปัญหาในการใช้หลักสูตร พ.ศ. 2560
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้
ปรับปรุงหลักสูตร
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2565 ต่อไป
4. ควรเพิ่มการอธิบายกระบวนการส่งและตรวจสอบ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ได้อธิบายเพิม่ เติมในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
มคอ. 3 ในปี 2559
ระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ข้อที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
5. ควรมีกระบวนการวางแผน และการจัดการกิจกรรม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ได้นามาปรับปรุงแล้ว โดยการนาหัวข้อ
ภายนอกไม่ให้เกิดผลกระทบกับแผนการสอนในปี
กิจกรรมภายนอกมาเสนอในที่ประชุม
2259
หลักสูตร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
การเรียนการสอนร่วมกัน

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (วันที่สารวจ 28 พ.ย.60)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. ควรเพิ่มการสอนภาษาอังกฤษ พื้นฐานงานด้านเอกสาร บริหารจัดการ
ความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจ
2. ควรสอนการคิดราคาผลงาน การนาเสนอผลงาน โปรแกรม 3D Maya,
Zbrush, เพิ่ม อ.พิเศษ, สอนเนื้อหาที่ทันสมัย
3. อยากให้ อ.ตั้งโจทย์งานใหม่ๆ, เข้าสอนให้ตรงเวลา นศ.จะได้ทาตาม
และเปิดกว้างกับ Style ของ นศ.ให้มากขึ้น
4. บัณฑิตระบุจุดเด่นของตนเอง คือ ออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ได้ดี
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การตัดสินใจในงานออกแบบ
5. บัณฑิตระบุจุดอ่อนของตนเอง คือ ยังไม่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง
เลือกงานมากเกินไป ระบบความคิด (Concept) การทางานร่วมกับผู้อื่น
6. ควรเพิ่มกิจกรรมระหว่างคณะวิชาให้มากขึ้น นอกเหนือจากการรับน้อง
7. ควรปรับปรุงอาคารวังท่าพระให้แล้วเสร็จ และมีอุปกรณ์เครื่องมือ
ประกอบการสอนทีท่ ันสมัย เหมาะสมกับสาขาวิชา

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
เห็นด้วยโดยภาพรวม
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
8. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว ระบบลงทะเบียน
ควรมีความเสถียรมากกว่านี้ (ระบบล่มบ่อยในช่วงระยะเวลาลงทะเบียน)
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
1. มีการเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร พ.ศ. 2560 แล้ว

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
- เก็บรวบรวมภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ข้อมูลนายจ้าง สถานทีท่ างาน
- ทาแบบสอบถามนายจ้างเรื่องความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต
- ผู้สารวจ แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ฯลฯ ตอบแบบสารวจ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1. ความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้นหรือเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
1.1 เน้นความรู้ตามสายงานที่ชัดเจน / เน้นพื้นฐานเฉพาะทางให้แน่นๆ
รับข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุง
1.2 การให้ความสาคัญของงาน ความคิดริเริ่ม / มีไฟในการทางานมากกว่านี้ / คิด หลักสูตร ครั้งต่อไป
คอนเซ็ปต์ให้คมและกลม / การพรีเซ้นต์ไอเดียให้ชัดเจน มีพลัง
มีความกล้าแสดงออกในการนาเสนองาน / การนาเสนองานให้คนทัว่ ไปเข้าใจ
1.3 เพิ่มเติมด้านภาษา ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร /
ความสามารถทางภาพสามมิติ ต่อยอดจากความรู้เดิม หาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม /
เรียนรูร้ ะบบไปป์ไลน์ในเชิงอุตสาหกรรมอนิเมชั่น
1.4 เน้นเรื่องการทางานจริงในภาวะปัจจุบัน / วิธีรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย /
ความรู้ด้านภาษีอากร
2. จรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ
2.1 ตั้งใจทางาน พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2.2 รักงานที่ทาและทางานด้วยความรัก จะทาให้งานที่ทาสร้างความภูมิใจแก่เรา
2.3 ความตรงต่อเวลา
2.4 ควรมีความซื่อสัตย์ในการทางาน และมีความรอบคอบ ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น
หรือละเมิดลิขสิทธิ์
2.5 มารยาทในการติดต่อประสานงาน มารยาทในการทางาน ฝึกงาน การสื่อสารที่
เหมาะสม
2.6 ไม่ทางานอื่นในเวลางาน รับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ 100%
2.7 มีการแต่งตัวที่ดี การใช้ภาษาและมารยาททางสังคมทีด่ ี
2.8 มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
2.9 ฝึกการทางานเป็นทีมอย่างมีระบบ
3. ความเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
3.1 แบบสอบถามมีคาถามกากวม ใช้ภาษาสื่อสารได้ไม่ชัดเจน
3.2 ตอนฝึกงานดูมีอนาคต พอมาทางานจริงดูหมดไฟ
3.3 ควรปรับตัวให้เข้ากับการทางานจริง ควรปรับความคิดให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
3.4 นักศึกษาจบใหม่ มักติดเล่น ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการทางานแบบมือ
อาชีพได้ ไม่สามารถรับแรงกดดันได้ดีพอ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. การปรับปรุงกายภาพมหาวิทยาลัยทาให้นักศึกษาต้องย้ายสถานที่เรียน
2. อุปกรณ์การเรียนการสอนส่วนกลางของคณะไม่ได้คุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
-
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
โครงการบูรณาการการศึกษา
และแลกเปลีย่ นทางวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตโกฮะ
2560

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
กุมภาพันธ์ 2561

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช

ความร่วมมือทางวิชาการ
มิถุนายน 2561
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทา
แอนิเมชั่น กับมหาวิทยาลัย
Tokyo University of the Art

อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช

โครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับวัดมหาธาตุฯ
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแนะ
แนวการทาศิลปนิพนธ์ ภาค
ปลาย/60
โครงการบูรณาการทาง
การศึกษาร่วมกับ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาหัตถ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

คณาจารย์ประจา
หลักสูตร
อ. คณิตา มีชูบท

กันยายน 2561
พฤษภาคม 2561
มีนาคม 2562

รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณป
ถัมภ์
อ.ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี

ความสาเร็จของแผน / เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการ
ในงาน Glocal Art Exhibition：
点と展 (point and
exhibition) ณ Tokoha
University ประเทศญี่ปุ่น
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด มีการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 2 โครงการ คือ
1. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศ
“Animation Bootcamp 2017
ASEAN in Thailand”
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ Graduate School of
Film and New Media, Tokyo
University of the Arts &
UNIJAPAN
2. โครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับ Tokyo University of
The Arts กิจกรรม Animation
Workshop
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
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ลาปาง 2561
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561
โครงการจัดประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทา SAR
2561
โครงการThailand Toy Expo
2018

มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561

คณาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
แกน
อ.ชนิศา ชงัดเวช

ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด

มิถุนายน 2561

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
- ไม่มี 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ)
- เพิ่มเติมรายวิชาเลือก 1 รายวิชา คือ 362 241 การออกแบบนิเทศศิลป์กับการมีสว่ นร่วมทางสังคม ซึ่งไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งได้จัดทาสมอ.08 เรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- จัดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯ ได้รบั การอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์
ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแนะ พฤษภาคม 2562
อ. คณิตา มีชูบท
แนวการทาศิลปนิพนธ์ ภาค
ปลาย/61
2. โครงการบูรณาการทาง
มีนาคม 2562
อ.ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี
การศึกษาร่วมกับ คณะ
รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาหัตถ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลาปาง 2561
3. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561
4. โครงการจัดประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทา SAR
2561
5. โครงการนิเทศก์ฝึกงาน
ปีการศึกษา 2561
6. โครงการบูรณาการการศึกษา

ความสาเร็จของแผน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน

มิถุนายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช (หัวหน้าภาควิชา) ระยะเวลาดาเนินงาน

สิงหาคม 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช (หัวหน้าภาควิชา) ระยะเวลาดาเนินงาน

กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการฝึกงานภาควิชาฯ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ธันวาคม 2561

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน
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แผนดาเนินการ
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ร่วมกับ Faculty of Art and
Design, Tokoha University,
Japan เพื่อเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ Nika Design
Section 2018
7. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ร่วมกับ Faculty of Art and
Design, Tokoha University,
Japan เพื่อเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ Nika Design
Section 2019
8. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ร่วมกับ Faculty of Art and
Design, Tokoha University,
Japan เพื่อประกวด Nika
Design Section 2019
9. โครงการจัดทาร่างหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (ส.ค.61)
10. โครงการบูรณาการ
การศึกษาร่วมกับ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิร์ าชวรมหาวิหาร
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 4
(ต.ค. 61)
11. โครงการบูรณาการ
การศึกษาร่วมกับ Tokoha
University, Japan แลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
12. โครงการบูรณาการ
การศึกษาร่วมกับ Tokoha
University, Japan แลกเปลี่ยน
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
13.โครงการเชิดชูเกียรติ รศ.
โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
14. โครงการ Animation
Bootcamp ASEAN 2018 in
Thailand

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน

ธันวาคม 2561

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กรกฎาคม 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน
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แผนดาเนินการ
15. โครงการบูรณาการ
การศึกษาWorkshop ด้านแอนิ
เมชั่นและภาพประกอบ ร่วมกับ
Institute Seni Indonesia,
Yogyakarta (ธ.ค.61)
16. โครงการ Toy Expo 2019
(พ.ค.2562)
17. โครงการเผยแพร่การ์ตูน
ไทย ร่วมกับหอสมุดวังท่าพระ
(ต.ค.61 )
18.โครงการการ์ตูนหน้าพระ
ลาน ครั้งที่ 7
19. โครงการกล้องจริง ไฟจริง
เสียงจริง ตัวแสดงจริง กากับ
ภาพยนตร์จริง ครั้งที่ 5
20. โครงการ International
Review Session Animation
Department, Graduate
School of Film and New
Media (ก.พ.62)

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2562
อ.ชนิศา ชงัดเวช

ความสาเร็จของแผน
ระยะเวลาดาเนินงาน

พฤษภาคม 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

ผศ. ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน 2562

อ.ชนิศา ชงัดเวช

ระยะเวลาดาเนินงาน
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ หลักสูตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิล ป์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร ประจาปีการศึกษา 2560 ที่
นาเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร

2.

....................................................................
(อาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.

....................................................................
(รองศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.

....................................................................
(อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช)
หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.61

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.61
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)

1

น.ส.ชนิศา ชงัดเวช

18

ศ.บ.
M.F.A.

2

ดร.อนุชา โสภาคยวิจิตร

22

ศ.บ.
M.F.A.

3
4

นายโชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
น.ส.กัญชลิกา กัมปนานนท์

5

ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

6

ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

7

นายสุพจน สิงหสาย

รองศาสตราจารย์

28
19
2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

23

23

พธด.
ศ.บ.
ศ.บ.
M.S. in Building
Design
ศ.บ.
ศ.ม.
ปร.ด.
ศ.บ.
M.S.
ปร.ด.
ศ.บ.
ศ.ม.

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถาบัน

เครื่องเคลือบดินเผา
Illustration

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ

ม.ศิลปากร
Academy of Art College,
USA.
การออกแบบนิเทศศิลป์
ม.ศิลปากร
Graphic Design and Illustration U.of Tennessee Knoxvill,
พระพุทธศาสนา
USA.
มหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย
ประยุกตศิลปศึกษา
ม.ศิลปากร
การออกแบบนิเทศศิลป์
ม.ศิลปากร
Computer Aided Design
Arizona State U., USA.

2533
1993

1,2,3

2528
1998

1,2,3

ประยุกตศิลปศึกษา
การออกแบบนิเทศศิลป์
ทัศนศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communication Design
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

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

2534
2552
2559
2524
1985
2557

1,2,3

ประยุกตศิลปศึกษา
จิตรกรรม

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2527
2533

2,3

2558
2525
2531
1992

1,2,3
1,2,3

2,3
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)

8

นายอาวิน อินทรังษี

รองศาสตราจารย์

13

9

นายอติวรรธน วิรุฬหเพ็ชร

28

10

น.ส.สุพิชญา เข็มทอง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11

นายอนุชา แสงสุขเอี่ยม

9

12

นางสาวคณิตา มีชูบท

3

12

ศ.บ.
ศก.ม.
กศ.บ.
คอ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.S.
ศ.บ.
M.A.

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถาบัน

การออกแบบนิเทศศิลป์
นฤมิตศิลป์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communication Design
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communications Design

ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ส.พระนครเหนือ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.ศิลปากร
Central Saint Martins.,
England

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
2538
2544
2531
2538
2538
2547
2534
1996
2548
2011

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

หมายเหตุ :
การทาหน้าที่ของอาจารย์
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
(2) หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) หมายถึง อาจารย์ผสู้ อน

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1
2
3

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ภู่อารีย์
อาจารย์วงษ์ศวัส วงษ์ประเสริฐ
อาจารย์พงศ์ภวัน อะสีติรตั น์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอน (ปี)
30
25
14

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)
ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.ม.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
จิตรกรรม
ศิลปไทย
เครื่องเคลือบดินเผา

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2547

59

ลาดับ
4
5

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์ภาณุพันธุ์ สุดใจ
อาจารย์มาดสัมฤทธิ์ พสุภา

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
ผู้กากับภาพยนตร์สั้น/มิวสิควีดโี อ/โฆษณา
อ.ประจา ภาควิชามีเดียอาตส์ โครงการร่วมบริหาร
หลักสูตรมีเดียอาตส์ และเทคโนโลยีมีเดีย ม.พระจอมเกล้า
ธนบุรี

ประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอน (ปี)
10
6

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)
ศ.บ.
M.A.
ศ.บ.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
ออกแบบนิเทศศิลป์
Sonic Art in
Department of
Music
ออกแบบนิเทศศิลป์

6

อาจารย์อรวรรณ ดิษฐโยธิน

Freelance Creative Consultance & Film Director /
Copywriter

14

วารสารศา
สตรบัณฑิต

โฆษณา

7

อาจารย์ชูเกียรติ ครูทรงธรรม

Omelette / Independent Creative Director

14

ศิลปศาสตร
บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

8
9

อาจารย์สุปรีย์ ทองเพชร
อาจารย์คมภิญญ์ เข็มกาเนิด

กรรมการผู้จดั การ บจก. คัลเลอร์ดอกเตอร์
Elephant Studio /Animator

10
12

ศ.ม.
BFA.

ออกแบบนิเทศศิลป์
Animation

10

อาจารย์วิจิตรา เตรตระกูล

11
12

อาจารย์ธีรวัฒน์ เฑียรประสิทธิ์
อาจารย์ยศยา อัยศิริ

8

ฟรีแลนซ์
อ.ประจาสาขา วิชาวรรณกรรม สาหรับเด็ก คณะ

14
12

Post
Clinical Art
Bachelor’s Therapy
Diploma
ศ.บ.
ออกแบบนิเทศศิลป์
ศ.บ.
M.F.A .

ออกแบบนิเทศศิลป์
Illustration

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
ม.ศิลปากร
2548
U. of
2010
Sheffield,
Sheffield, UK. 2551
ม.พระจอมเกล้า
ธนบุรี
คณะวารสาร
ศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคาแหง
ม.ศิลปากร
California
Institute of
the Arts .,
USA.
สถาบันศิลปะ
บาบัด
นานาชาติ
แคนาดา
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Savnnah of

2558
2000

2013
2551
2544
2006

60

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอน (ปี)

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

มนุษยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
ศ.บ.

ออกแบบนิเทศศิลป์

13
14
15
16

อาจารย์วชิราวรรณ ทับเสือ
อาจารย์โกศล ทองด้วง
อาจารย์ไตรภัค ศุภวัฒนา
อาจารย์วรฤทธิ์ พรเกิด

Illustrator
Freelance Illustrator
Freelance Illustrator
Conpept Artist

20
12
12
6

ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.บ.
ศ.บ.

ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบนิเทศศิลป์

17
18
19

อาจารย์วรวัฒน์ ขจรชัยกุล
อาจารย์อนุชิต นิ่มตลุง
อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์
วรรณ

Animator
ฟรีแลนซ์
อ.ประจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้า
ไทย

6
12
14

ศ.บ.
ศ.บ.
M.A.

ออกแบบนิเทศศิลป์
นิเทศศาสตร์
Visual
Communication

ศ.บ.

20

อาจารย์ณัฐกฤตา ศตวรรษธารง

21

อาจารย์ ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร

Managing driector บจก. เอ็กซ์ฮาบิชั่น

10

M.F.A.

14

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
Art and
Design., USA.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

ม.ศิลปากร
ม.พายัพ
Birmingham
Inst. of Art
and Design,
University
ออกแบบนิเทศศิลป์
Central of
England
ม.ศิลปากร
Computer Art
Savannah
collage of Art
and Design.,
USA.
บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันพัฒนบริ
บริหารธุรกิจ
หารศาสตร์
(การตลาด)
ม.กรุงเทพ

2549
2538
2548
2548
2546
2554
2002
2545

1998

2552

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทาหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร

61

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560
ชื่ออาจารย์
1. น.ส.ชนิศา ชงัดเวช

2. นายโชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
ผลงานวิจัย
1. โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ (สาขาอาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์
ผลงานสร้างสรรค์
1. Pleng Klom Thai [Edutainment Media]. Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha University. Japan
2017
2. The leggy Octopus [ภาพประกอบ] นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS
2017”Kongju National University ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์
สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560
3. The leggy Octopus / Mommy Long leg [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan.
4. Bangkok Road [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016 Japan.
5. หนังสือเพลงกล่อมไทย [อานวยการสร้างสรรค์สื่อการสอนเพลงกล่อมไทย]. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.31 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2559
6. Sukhothai Dawn of Happiness [ออกแบบภาพประกอบ]. นิทรรศการและสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ MATRAX 2015
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ Faculty of Art & Design UiTM มาเลเซีย. 3-4 กันยายน 2558
5. วาดเพลงกล่อมไทย [อานวยการสร้างสรรค์ภาพประกอบ ซีดเี พลง และดีวีดีแอนิเมชั่น]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557.
6. ภาพประกอบเพลงกล่อมเด็กไทย “แม่ศรีสวยสะ” [ออกแบบภาพประกอบ]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงาน
สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กรุงเทพฯ, 15 –27 กันยายน 2556.
ผลงานสร้างสรรค์
1. ”She”,”The Lover” [Digital Paint]. Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha University. Japan.
2017
2. Sakka Panha Sutra 05 [Printing]. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS
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3. นายอนุชา โสภาคยวิจิตร

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
2017”Kongju National University ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์
สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560
3. THE HEART OF A SACRED KINGDOM. หนังสือพระประวัติของสมเด็จย่าเเห่งภูฏาน (The 80th Birth Anniversary of Her Majesty the
Royal Grandmother of Bhutan Ash i Kesang Choeden Wangchuck. 2017
4. The path to Liberation:A Journey to Zangdok Palri Paradise. หนังสือพระประวัติของสมเด็จย่าเเห่งภูฏาน เกี่ยวกับท่านคุรรุ นิ โปเช
เป็นภาษาซงก้า. 2013
5. Zangdok Palri the The Lotas Light Palace of Guru Rinpoche. หนังสือพระประวัติของสมเด็จย่าเเห่งภูฏาน แสดงนิทรศการ ณ
ประเทศภูฏานและประเทศไทย. 2012
6. The Glorious Copper-Colored Mountain Zangdo Palri of Kurjey Bumthang. The 80th Birth Anniversary of Her Majesty the
Royal Grandmother of Bhutan Ash i Kesang Choeden Wangchuck. 2010
7. “Sati01”,”Sati05”[ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan.
8. “Bird house”,”Sakka Panha Sutra-to-Sodabun” [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016
Japan.
9. ”The Lover”. [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 100TH NIKA ART EXHIBITION 2015 Japan. ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3
10. ชุมชนน่าอยู่ [ดิจิทัลเพนท์]. นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559.
11. (Untitled) [จิตรกรรม]. นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์ คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558.
12. ผจญมาร [ภาพประกอบ]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2556
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556.
ผลงานสร้างสรรค์
1. การจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่องานสิ่งทอ [สื่อการสอนออนไลน์] วิทยาลัยชุมชน, 2558.
2. พระพุทธรูป เจดีย์ และศรัทธา [ถ่ายภาพ]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27
กันยายน 2557
3. พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ [สื่อการสอนออนไลน์] วิทยาลัยชุมชน. พ.ศ. 2557.
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4. นายไพโรจน์ พิทยเมธี

5. น.ส.กัญชลิกา กัมปนานนท์

6. นายอาวิน อินทรังษี
สอบถาม*

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
4. ภาพอดีต [คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556.
ผลงานสร้างสรรค์
1. RangbundanThai.[ออกแบบโปสเตอร์]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan.
2. จารึกพระนาม ร.9 [สื่อผสม]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพฯ, หน้า 40 – 43, 18 - 22 กันยายน 2560.
3. ไทยโทน [สื่อผสม]. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS 2017”Kongju National
University ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560
งานออกแบบ
1. เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย [กราฟิก]. โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ, 20 – 21 มีนาคม 2560
ผลงานวิจัย
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทสี่ ่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น: ตลาดน้าอัมพวา
ผลงานสร้างสรรค์
1. สมุดบันทึก “สะกิดใจให้บินออกจากทุกข์” [ออกแบบรูปเล่ม]. สานักพิมพ์ใจใส. 2560
2. หนังสือ “ฉลาดในจิต” [ออกแบบรูปเล่ม]. สานักพิมพ์ใจใส. 2560
3. หนังสือ “มีอะไรน่าคิด ชีวิต 50 ปี” [ออกแบบรูปเล่ม]. สานักพิมพ์ใจใส. 2560
4. บัตรมงคล 38 ประการ[ออกแบบกราฟิก]. สานักพิมพ์ใจใส. 2560
5. หนังสือเรียนวิชาภูมศิ าสตร์ [ออกแบบรูปเล่ม]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27
กันยายน 2557.
6. Happy Tiny Space [สื่อผสม]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 –27 กันยายน 2556.
ผลงานสร้างสรรค์
1. ฟอนต์ 9 BelovedKing โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ.สมาพันธ์การพิมพ์ไทย. 2561
2. ปฏิทินในหลวง 2560 [ออกแบบนิเทศศิลป์]. รางวัล DEmark awards 2017 กลุ่มกราฟิกดีไซน์
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7. นายสุพจน สิงหสาย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
3. ฟอนต์ ChinoSiam. www.siamtype.com
4. ฟอนต์ BelovedKing. www.siamtype.com
5. ฟอนต์ Leelas [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ Design Excellence Award 2015 ในงาน BIG+BIH October 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม ไบเทคบางนา และนิทรรศการ Good Design Award 2015 (G-Mark 2015) ณ Tokyo Midtown ประเทศญี่ปุ่น
6. การออกแบบของที่ระลึกจังหวัดน่าน [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการฝากไทย : ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558.
7. ฟอนต์อัตลักษณ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา PGVIM [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556.
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
1. การออกแบบนิเทศศิลป์กับการสร้างแบรนด์. กรุงเทพฯ : บริษัท โอเอส พรินติ้งเฮ้าส์ จากัด 120 หน้า
ผลงานสร้างสรรค์
1. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS 2017”Kongju National University
ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการทัศนศิลป์สริ ินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560
2. ความสัมพันธ์ที่เร้นลับ/2559 [จิตรกรรมผสมวัสดุ]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี พ.ศ.2559
โครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559.
3. ดอกบัวบูชา [จิตรกรรม]. นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558.
4. บัวบูชา [จิตรกรรม]. DESIGN SECTION OF 100TH NIKA ART EXHIBITION 2015 Japan. ได้รบั รางวัลชนะเลิศที่ 2
5. บัวบูชาพระรัตนตรัย [จิตรกรรม]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design
Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27
กันยายน 2557.
6. ความสัมพันธ์ที่เร้นลับ [จิตรกรรม] นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556.

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2559
2559
2558
2558
2556

2558
2560
2559
2558
2558
2557
2556
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ชื่ออาจารย์
8. นายวัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

9. นายอติวรรธน วิรุฬหเพ็ชร

10. นายอนุชา แสงสุขเอี่ยม

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
ผลงานสร้างสรรค์
1. แบบร่างสัญลักษณ์ Dawn of Happiness [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558.
2. เตือนสติ 1: คิดก่อนพูด [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27
กันยายน 2557.
ผลงานสร้างสรรค์
1. . “LEAF”[ภาพถ่าย]. Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha University. Japan. 2017
2. Lotus [ภาพถ่าย]. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร.31 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2559.
3. ภาพถ่ายผลงานออกแบบคณาจารย์ [ภาพถ่าย]. สูจิบตั รนิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอ
ศิลปะและ การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558.
4. ภาพถ่ายผลงานออกแบบคณาจารย์ [ภาพถ่าย]. สูจิบตั รนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่ง
อาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ,
15 – 27 กันยายน 2557.
5. ภาพถ่ายผลงานออกแบบคณาจารย์ [ภาพถ่าย]. สูจิบตั รนิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน
2556.
ผลงานสร้างสรรค์
1. การออกแบบสูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2556 [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557.
2. Craspedaducta [สื่อผสม]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2556
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2556.

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2558
2557

2560
2559
2558
2557
2556

2557
2556
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ชื่ออาจารย์
11.นางสาวคณิตา มีชูบท

12. น.ส.สุพิชญา เข็มทอง

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
ผลงานสร้างสรรค์
1 Six feet under [สื่อผสม] Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha University. Japan. 2017
2 From dusk till dawn [Painting] Bukruk Urban Arts Festival.2017.Bangkok.
3. Reincarnation [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan.
4. Heart revolution [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016 Japan.
5. The seasons of a soul [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 100TH NIKA ART EXHIBITION 2015 Japan. ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3
6. จุดกาเนิดแสงเรืองรองสะท้อนอาเซียน [สื่อผสม]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2558 โครงการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะ
และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558.
7. A garden of illuminating existence [สื่อผสม]. นิทรรศการ Shibukaru Matsuri goes to Bangkok, เดอะแจมแฟคทอรี่ กรุงเทพฯ. 19 28 มิถุนายน 2558.
ผลงานสร้างสรรค์
1. ออกแบบชุดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจาปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557.
2. ภาพประกอบและการออกแบบเลขนศิลป์ สมุดบันทึกระดับน้าตาล “สวัสดีเบาหวาน –D4King” [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ “70 ปี
แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 –27 กันยายน 2556.

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2560
2560
2560
2559
2558
2558
2558

2557
2556

*หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ลาดับที่ ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
(ไทย/อังกฤษ)
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลข
หลักฐาน
หน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
/ตารางประกอบ
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
อังกฤษ)
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลข
หลักฐาน
หน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
/ตารางประกอบ
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ลาดับที่
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลข
หลักฐาน
หน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
/ตารางประกอบ
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อรับรองการจด
หลักฐาน
ทะเบียน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ลาดับที่ ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
(ไทย/อังกฤษ)
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลข
หลักฐาน
หน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
/ตารางประกอบ
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
1
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบโดย
อ. ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์
รูปแบบการฝึกสมาธิเชิงประยุกต์ (The Enhancement of
Designer’s Creativity by the Applied Method of
Meditation Practice).

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขา
ฐานข้อมูล RIS
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1.
มกราคม-เมษายน 2560. หน้าที่ 303 - 326

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อื่นๆ
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด /
หลักฐาน
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนัน้ จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
/ตารางประกอบ
อังกฤษ)
จากการประชุม วิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ลาดับที่
จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อรับรองการจด
ทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด /
เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนัน้ จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

1

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจาปี
2560

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, รศ. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
อาวิน อินทรังษี, อ.ดร.อนุชา
โสภาคย์วิจิตร์, อ.กัญชลิกา กัมป
นานนท์, อ.ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี,
อ.พัฒนา เจริญสุข, รศ.ดร.สุภาวี
ศิรินคราภรณ์, อ.ดร.ยอดขวัญ
สวัสดี, ผศ.อินทิรา นาควัชระ, อ.
ธาตรี เมืองแก้ว, อ.ดร.ชิตชัย
ควรเดชะคุปต์, นส.มุกดา จิต
พรมมา, นส.สุรีพร แป้นพิบูล
ลาภ, นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรตั น์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อรับรองการจด
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ได้รับการจดทะเบียน
ทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
ฐานข้อมูล RIS

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

71

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด /
เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนัน้ จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการ หลายครั้งก็ตาม

ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

1

หนังสือ Zangdok Palri : The Lotus Light Palace
of Guru Rinpoche
ตารา อัตลักษณ์ในงานออกแบบ บทพิจารณาเพื่อการ
ออกแบบสื่อสาร

2

รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.
60 ประกาศผลเมื่อวันที่ 5 ม.ค.61

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ
เอกสารการ
กาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
1
สมุดบันทึก “สะกิดใจให้บินออกจากทุกข์” [ออกแบบ
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
รูปเล่ม].
2
หนังสือ “ฉลาดในจิต” [ออกแบบรูปเล่ม].
3
หนังสือ “มีอะไรน่าคิด ชีวิต 50 ปี” [ออกแบบรูปเล่ม].
4
บัตรมงคล 38 ประการ[ออกแบบกราฟิก].
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
แผนที่ท่องเที่ยว เกาะลัดอีแท่น สามพราน
อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช
2
ตราสัญลักษณ์เครือข่ายชุมชนปัญญาพัฒนา
รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
3
ป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ เกาะลัดอีแท่น สาม
อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี, อ.กัญชลิกา กัมปนา
พราน
นนท์, รศ.อาวิน อินทรังษี
4
กราฟิกบนรถนาเที่ยว เกาะลัดอีแท่น สามพราน
อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี, อ.กัญชลิกา กัมปนา
นนท์
5
ตราสัญลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ชุมชนคลองผีเสื้อ
อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์
6
สีและลวดลายอัตลักษณ์ เกาะลัดอีแท่น สามพราน
อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

สานักพิมพ์ใจใส. 2560
สานักพิมพ์ใจใส. 2560
สานักพิมพ์ใจใส. 2560
สานักพิมพ์ใจใส. 2560
นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 17-18
พ.ค.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
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ลาดับที่
7
8

ชื่องานสร้างสรรค์
จารึกพระนาม ร.9 (แผ่นหิน)
จารึกพระนาม ร.9 (สติกเกอร์)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี
อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

แหล่งเผยแพร่
นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ.
Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 18-22
ก.ย.60

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
รายงานประเมินผล
โครงการฯ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
Mommy long legs
อ.ชนิศา ชงัดเวช
2
Sakka Panha sutra 05
รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
3
Chard Daovadung
อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี
4
Pleng Klom Thai
อ.ชนิศา ชงัดเวช
5
Thrify & Jealous
รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
1
The leggy Octopus / Mommy Long leg
อ.ชนิศา ชงัดเวช
2
Sati01 / Sati05
รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
3
RangbundanThai
อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

Pacific Rim International Exhibitions ณ
หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ
พระราชวังสนามจันทร์14-17 พ.ย.60
Tokoha University Zoukei Exhibition
15th Anniversary Celebration : Global
Art Exhibition. Tokoha University. 19 27 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
ฐานข้อมูล RIS

DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART
EXHIBITION 2017 Japan.

สูจิบัตรงาน
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผ่าน
ผ่าน
4.20
85.00

3,326
798
37
44

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.17

4.17

84.09

4.20

-

8.37/2

= 4.19

ดีมาก

ระดับ 3
ระดับ 3

-

ระดับ 4
ระดับ 4

4
4

ระดับ 3
-

11/3

ระดับ 3
= 3.67

3
ดี

ระดับ 2
-

-

ระดับ 3
11.67/3

3
3.89

40.00

5.00

20.00

1.67

256.00

5.00
3
ดี

20.00
60.00
20.00

2
5
1
5
12.80
5

ระดับ 3
-

9.89/3

ระดับ 3
= 3.30

ระดับ 3

-

ระดับ 3

3

ระดับ 3

-

ระดับ 4

4

ระดับ 3

10
11

ระดับ 3

3

90.91

4.50

14.50/4

= 3.63

ดี

12 ข้อ
-
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ผลการ
ดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 3
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
3/1 =
3.00
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
46.76/13 =
3.60

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตรฯ
3
ดี

ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คานวณด้วยโปรแกรม Excel)

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

2
3
3
4
1
13
-

3.67
3.30
3.00
3.41
ดี

3.83
3.00
3.63
ดี

4.19
4.19
ดีมาก

ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่านการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

4.19
3.67
3.30
3.63
3.00
3.60

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

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

2559

เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นาที่มี
มาตรฐานสากล

2560


ปีงบประมาณ
2561
2562



2563


เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ







เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)







3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
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ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
เป้าหมายที่ 1
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มี
มาตรฐานสากล

ระยะสั้น
ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตรให้กับนักศึกษา

ระยะกลาง
ส่งเสริม พัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและเผยแพร่สู่
ภายนอก

ระยะยาว
สร้างบัณฑิตที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
โลก

เป้าหมายที่ 2
การเป็นที่พึ่งของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ

ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานและ
แสดงงาน exhibition ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

บูรณาการการวิจยั และการ
สร้างสรรค์ เข้ากับบริการ
วิชาการ

บูรณาการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม

ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ตนเอง เพิ่มพูนความรู้อยู่
เสมอ

วางแผนการพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ 3
พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มี
การบริหารจัดการ (ให้เป็น คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ
มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง)
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