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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

(1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
25 สิงหาคม 2560 

 
 

         ในการจัดท ารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร) และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน 
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึกษา จึงก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 
ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
1. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   ประธานหลักสูตร  วันที่ 31 ก.ค.60 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.60 
3. อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.60 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.60 
5. อาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่ 31 ก.ค.60 
 
 
     .....................................................................      ..................................................................... 
               (อาจารย์ชนิศา   ชงัดเวช)                   (อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 
         หัวหน้าภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์              คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
         วันที่...................................................                            วันที่.................................. ................. 

 
  



 
 3 

 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สารบัญ 
หน้า 

การรับรองโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร   2 
สารบัญ   4 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 8 
หมวดที่ 2 บัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 
 ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 11 
หมวดที่ 3 นักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 13 
 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 15 
 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 18 
หมวดที่ 4 อาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 20 
 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 23 
 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 26 
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 31 
 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 34 
 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 37 
 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 38 
หมวดที ่6 การบริหารหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 46 
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร 48 
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ         50 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       51 
 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 51 
 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 51 
 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 51 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน้า 
1.1-1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)     52 
1.1-2  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)   52 
1.1-3  จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากร    53 
1.1-4  จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย    55 
1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
1.1-15 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร  57 
          และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-5 ถึง 1.1-9 และ 2.x-x ถึง 3.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา 
4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 59 
4.2-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  59 
4.2-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  60 
4.2-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  61 
4.2-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 61 
         ระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่          63 
 
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
5  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      65 
6  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      66 
7.1  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     67 
7.2  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย       67 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่รายงาน 29 ก.ค.60 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25500081105641 
 

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

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา 
มหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 1. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง สภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ
การปรับแก้อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2560 

2. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์  2. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์  
3. อ.อนุชา  แสงสุขเอ่ียม 3. อ. ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ 
4. ผศ.โชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ 4. ผศ.โชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ 
5. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 5. อ.ชนิศา  ชงัดเวช  

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

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

4. ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 
5. อ.ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ 
6. ผศ.อาวิน  อินทรังษี 
7. ผศ.สุพจน์  สิงหส์าย 
8. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
9. ผศ.อติวรรธน์  วิรุฬหเ์พชร 
10. อ.อนุชา  แสงสุขเอ่ียม 
11. อ.คณิตา  มีชูบท 
12. อ.ไพโรจน์  พิทยเมธี 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. อ.พงษ์ศักดิ์  ภู่อารีย์ 
2. อ.วงษ์ศวัส  วงษ์ประเสริฐ 
3. อ.พงศ์ภวัน  อะสีติรัตน์ 
4. อ.ภาณุพันธุ์ สุดใจ 



 
 7 

5. อ.มาดสัมฤทธิ์  พสุภา 
6. อ.อรวรรณ  ดิษฐโยธิน 
7. อ.ชูเกียรติ  ครูทรงธรรม 
8. อ.สุปรีย์  ทองเพ็ชร 
9. อ.คมภิญญ์ เข็มก าเนิด 
10. อ.วิจิตรา  เตรตระกูล 
11. อ.ธีรวัฒน์  เฑียรฆประสิทธิ์ 
12. อ.ยศยา  อัยศิริ 
13. อ.หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ 
14. อ.วรานนท์ ทองแถม 
15. อ.คมภิญญ์  เข็มก าเนิด 
16. อ.ปฐมพงศ์   สืบสาย 
17. อ.อนุชิต   นิ่มตลุง 
18. อ.ศรัณยา  มะระพฤกษ์วรรณ 
19. อ.ณัฐกฤตา  ศตวรรษธ ารง 
20. อ.ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร 
21. อ.โซโนโกะ พราว 
22. อ.กนกมาศ มัทนารมยกิจ 
23. อ.วชิราวรรณ ทับเสือ 
24. อ.โกศล ทองด้วง 
25. อ.วรฤทธิ์ พรเกิด 
26.  อ. กิตติยา ปั้นทรัพย์ 
27. อ.เปรมา จาตุกัญญาประทีป 
28. อ.บุญญาดา จิตมหิมา 
29. อ.วรวัฒน์ ขจรชัยกุล 
30. อ.จาตุรงค ์หิรัญกาญจ์ 
31. อ.สิปปกร แย้มกสิกร 
32. อ.อิศรา บูรณสมภพ 
33. อาจารย์ยุรี เกสาคู  
34. อาจารย์พัฒนพงศ์ มณเฑียร 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต วังท่าพระ : 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ : 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย อ าเภอเมือง นครปฐม 
73000 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ครบ 

ตามรอบด าเนนิการ 
ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-2 

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

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 
 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ 
ร่วม (ถ้ามี) 

 ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์    ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ 

การศึกษา 
 ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

 ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า 
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ด าเนินการแลว้เสร็จ รออนุมัติจาก
สกอ. 

ตารางที่ 1.1-10 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพมายาวนาน 

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

     และบูรณาการองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 
 9 

หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา  

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2559 
(3) 

จ านวนที่ออก
ระหว่างเรียนจน
สิ้นปีการศึกษา 

2559 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
       

   
 

     
2557 2558 2559 

2554 50 47 3 - 100 - - - 
2555 49 - 45 - 91.84 1 3 93.87 
2556 53 - - 49* 92.45* 50 3 94.34 
2557 50 - - - - 50 - 100 
2558 51 - - - - 51 - 100 
2559 41 - - - - 40 1 97.56 

* คือ จ านวนนักศึกษาผ่านการอนุมัติจบแล้ว 44 คน ที่รอการอนุมัติจบในเดือน ส.ค.60 จ านวน 5 คน 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

- เนื่องจากการปรับปรุงกายภาพคณะมัณฑนศิลป์ ท าให้ต้องย้ายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตสนาม
จันทร์ ผู้ที่ผ่านการสอบบางส่วนไม่สะดวกท่ีจะมาเรียนที่วิทยาเขตสนามจันทร์ และภาควิชาฯไม่มีนโยบายเปิด
สอบรอบสอง จึงมีนักศึกษาเพียง 40 คน 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิม

ใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - 3 47 - - - 
2554 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 50 50 - - - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - 6.00 94.00 - - 50.00 
 จ านวนจบในรุ่น - 45 - - - - 

2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 49 49 - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - 91.84 - - - 91.84 
 จ านวนจบในรุ่น 49 - - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น 53 - - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ 92.45 - - - - 92.45 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 - - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิม

ใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 51 - - - - - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 41 - - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - - - - 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

- มีนักศึกษาพ้นสภาพ จ านวน 3 คน เนื่องจากปัญหาส่วนตัว 
- มีนักศึกษาจ านวน 1 คน มีปัญหาเรื่องสุขภาพท าให้ต้องลาพักการศึกษาในปีการศึกษา 2558 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2558 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ล าดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน 
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน / 

ตารางประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
4,620 17 4.23 โครงการติดตาม

ผลบณัฑิต ปี
การศึกษา 2558     (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 703 3 4.51 

    (2) ด้านความรู ้ 658 3 4.22 
    (3) ด้านทักษะทางปัญญา 659 3 4.22 
    (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 673 3 4.31 
    (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1,037 5 3.99 

    (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 890 4 4.28 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 52   
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
52   

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยรอ้ยละ 20) 

100   

  
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ค่าเฉลี่ย 4.25            เกณฑ์ประเมิน      :  4.25  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ค่าเฉลี่ย 4.23            เกณฑ์ประเมิน      :  4.23  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                     : ค่าเฉลี่ย 4.20            ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป                     : ค่าเฉลี่ย 4.20            เกณฑ์ประเมิน      :  4.20  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 52 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 52 100 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นบัรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

22 42.31 

จ านวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 30 57.69 
- ตรงสาขาที่เรียน 46 88.46 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 6 11.54 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 4 7.69 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

52-4 
52-4 

100 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ร้อยละ 88.63            เกณฑ์ประเมิน     :  4.43  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ร้อยละ 100               เกณฑ์ประเมิน     :  5.00  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                     : ร้อยละ 85.00            ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป                     : ร้อยละ 85.00            เกณฑป์ระเมิน     :  4.25  คะแนน 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ข้อมูลจากการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต มีแนวโน้มประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน  

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.23 4.23 
2.2 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 100 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.23/ 2 = 4.62 คะแนน 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตมีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบในระดับสูง 
2. บัณฑิตมีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง 

โอกาสในการพัฒนา 
1. เทคโนโลยีในปัจจุบัน เอ้ือให้เกิดโอกาสแก่ผู้ประกอบกิจการรายย่อยให้มีช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ทางการตลาดได้ง่ายขึ้น การประกอบอาชีพอิสระจึงสามารถท าได้ง่ายขึ้น 
2. กลุ่มเครือข่ายสังคมในสายวิชาชีพที่หลักสูตรได้สร้างไว้มีความแข็งแรงมากข้ึน ช่วยเพิ่มโอกาสใน 
 การจ้างงานของบัณฑิตให้สูงขึ้น 
3. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชา มีมูลค่าและลิขสิทธิ์ทางความคิดในงานสร้างสรรค์ ซึ่งเอื้อ 
    แก่การน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการจ้างงาน 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

กระบวนการรับนักศึกษา 
ที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ด าเนินการรับนักศึกษาตามแนวทางคณะฯ 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 ใช้ระบบสอบรบัตรงที่จดัโดยคณะวชิาฯ  
โดยหลักสูตรมีขั้นตอนการด าเนนิงานฯ  คือ 

-  ภาควิชาฯ ก าหนดทักษะพื้นฐาน และทัศนคติทีพ่ึงประสงค์ส าหรับ การ
รับนักศึกษารุ่นใหม่ รวมถึงก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของ 4 รายวิชา ที่ใช้ใน
การสอบคัดเลือก ดังนี ้
       วิชา 01  ภาษาและสังคม         75 คะแนน 
       วิชา 02  วิทย์และคณิต           75 คะแนน 
       วิชา 60  วาดเส้นมัณฑนศลิป์    50 คะแนน 
       วิชา 62  ออกแบบนิเทศศิลป์    50 คะแนน 

-  ภาควิชาฯ ตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบวิชาเฉพาะ 
(วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์) 

-  ประชุมกรรมการฯ เพื่อออกข้อสอบ โดยตั้งโจทย์ให้สามารถวัดผล ทักษะ
ต่างๆ ได้ครบถ้วน รวมถึงก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อวัดทัศนคติ 
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการับรู้ภาพลักษณ์ของหลักสูตร 

-  ด าเนินการต่อตามกลไกการสอบรับตรงของคณะฯ จนเสร็จสิน้ 
วิธีที่ 2 หลักสูตรรับนักศึกษาด้วยระบบโควต้าภูมิภาค 4 ภูมิภาค และ

โควต้าสาธิตมหาวทิยาลัยศิลปากร โดยมีขั้นตอนดังนี ้
- คัดเลือกรอบแรกโดยการพิจารณาจาก PortFlio 
- สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  
-  ด าเนินการต่อตามกลไกการสอบรับตรงของคณะฯ จนเสร็จสิน้ 
พิจารณาผลการรับนักศึกษาจากปี 2558 น ามาปรับแผนการรบัและ

แนวทางในการสอบสัมภาษณ์ในปี 2559  ซึ่งภาควิชาฯ มีการปรับแนว
ทางการสัมภาษณ์ระบบโควตา คือการให้ผู้ผ่านข้อเขียนได้สัมภาษณ์ทุกคน
และมีการน าเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานสอบ  
ผลการด าเนนิงาน 

ในปี 2559 นี้ มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 49 คน สละสทิธิ์เพียง 1 คน 
จากเป้าหมาย 50 คน โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกรอบที่สอง ซึ่งเปน็ผลจาก
คณะกรรมการได้แจ้งย้ าผู้เข้าสอบอย่างชดัเจนถึงสถานที่เรียนตัง้แต่เริ่มต้น 
และแนวทางการสอบสัมภาษณร์ะบบโควตาที่เปลี่ยนไป ซึง่ดีกวา่ปีก่อนที่มี
นักศึกษาเข้าใหม่ 40 คน สละสทิธิ์ถึง 10 คน จากปัญหาการย้ายสถานที่เรียน
โดยไม่ทราบลว่งหน้า 

 

ประกาศการ 
รับสมัคร 
นักศึกษาใหม่
ของคณะ 
มัณฑนศิลป ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปี 2559 โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากปัญหาที่พบในการเรียนการสอนนักศึกษาปัจจบุัน เพื่อปรับเกณฑ์ที่
ใช้ในการสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์) และแนวทาง
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้นักศึกษาใหม่ ที่มีทักษะในระดบัที่พร้อมเรียนรู้ได้ทันท ี
  1) กระบวนการออกข้อสอบ 

ข้อสอบโควตาภูมิภาค วชิา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์ ไดป้รับปรุงแนวคิด
การออกข้อสอบวาดเส้นมัณฑนศิลป์ จึงได้นักศึกษาที่มีทักษะครบถ้วน ทั้งดา้น
การวาดเส้น และการออกแบบนิเทศศิลป์ 
2) กระบวนการสอบสัมภาษณ ์

จากปรับการสัมภาษณ์จากเดี่ยว เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (3 คน) ท า
ให้สามารถควบคุมเวลาสัมภาษณ์ได้กระชบัขึ้น ได้เห็นบุคลิกภาพ ทัศนคติ 
และการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้สอบสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 

ผลจากการปรับวิธีการสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบวิธีที่ 2  โดยให้ผู้ที่สอบ
ข้อเขียนได้สอบสัมภาษณ์ทุกคน จากเดิมที่สอบสัมภาษณ์เปน็ผูท้ี่สอบข้อเขียน
ผ่านแล้วเท่านั้น เปน็แนวทางทีด่ี ได้เห็นถึงแนวคิด ทัศนคติของนักศึกษา และ
ได้จ านวนครบตามเปา้หมาย ซึ่งจะน าไปปฏิบัติในคร้ังต่อไป  

 
 กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. ภาควิชาฯ มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ร่วมกับการจัด
ปฐมนิเทศของคณะฯ ให้กับทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อแนะน าการเรียนการสอนตลอด 4 ปีของหลักสูตร 
และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง  
2. ภาควิชาฯ แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการ 2 ท่าน  
3. ก าหนดเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควชิาฯ ส าหรับติดต่อ 
ประสานงานระหวา่งนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 
ผลการด าเนนิงาน 

จากการสอบสัมภาษณ์แบบกลุม่ ท าคณาจารย์ได้เห็นถึงทัศนคติของผู้
สัมภาษณ์ และแนะน าการเตรียมตัวขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าเป็นนักศึกษา 
การปฐมนิเทศระดบัหลักสูตรฯ  

หลังจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะฯแล้ว หลักสูตรมีการ
ปฐมนิเทศในสว่นของภาควชิาฯ เป็นการแนะน าคณาจารย์ในภาควิชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะน าการปฏบิัติตัวและแนวทางการเรียนการ
สอน ตลอด 4 ปี  อุปกรณ์การเรียน สถานที่เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษาที่เข้าปี 2559 มีความเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียน และ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
แนวทางการเรียนตลอดหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบตาม
แผนการศึกษา ผูป้กครองเข้าใจถึงลักษณะการเรียนการสอน แนวทางการ
ประกอบอาชีพ 
การประเมินกระบวนการ 
    ภาควิชาฯ ไดป้ระเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบวา่ 
จ านวนวันและสถานที่ในการจัดปฐมนิเทศที่คณะฯ ก าหนด ท าให้คณาจารย์
หลายท่านไมส่ะดวกเดินทางไปร่วมกิจกรรม  
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
ภาควิชาฯ เห็นวา่ควรมีการจัดกจิกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ใหม่ทั้งในด้านสังคม จริยธรรมและคุณธรรมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเตรียม
ความพร้อมด้านความสามารถ 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

กระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
ในระดับปริญญาตร ี
 แต่ละปีทีผ่่านมา หลักสตูรได้วางระบบและกลไกในการควบคุม ดูแลให้
ค าปรึกษาวชิาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา คือ 

- ประชุมคัดเลือกอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปลีะ 2 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเร่ืองการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
- มีตัวแทนอาจารย์ฝ่ายกิจการนกัศึกษาของหลักสูตรอยู่ในกรรมการระดับ
คณะ 
- ประชุม วางแผนด าเนนิการในการปฐมนิเทศรายวชิาเลือก / การฝึกงาน  
/ปฐมนิเทศการท าศิลปนิพนธ ์
- มีเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควิชาฯ เพื่อติดต่อประสานงาน 
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ซึ่งเป็นชัน้ปทีี่ต้องลงทะเบียนวิชา

เลือก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนของวิชาเลือก
ทุกวิชา ที่เปดิในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทะเบยีน 

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

ตารางอ้างอิง 
ก่อนการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในทุกภาคการศึกษาท าให้นกัศึกษามีความ
เข้าใจแนวทางในการเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกที่ตรงตามความถนัดของตนเอง 
สามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 
นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการส่งเอกสารฝึกงาน และได้รบั
การตอบรับให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการครบทุกคนในเวลาที่ก าหนด 
และไม่พบการร้องเรียนจากนักศึกษาที่ไปฝึกงาน หรือสถานประกอบการ 

- มีการจัดปฐมนิเทศรายวิชาศิลปนิพนธ์ เพื่อแจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์ 
รายละเอียดและก าหนดการในการท าศิลปนิพนธ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษารับทราบและเข้าในเร่ืองระเบียบ หลักเกณฑ์และก าหนดการในการ
ท าศิลปนิพนธ์ และมีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสอดคล้องกับหัวข้อ 
นักศึกษาสามารถท าศิลปนพินธไ์ด้ตามเวลา 
- อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาน าข้อมูลและกิจกรรมระดับคณะ เช่น เร่ือง
ทุนการศึกษา กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ มาแจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษา
ได้รับทราบเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสม 
-เจ้าหน้าที่ภาควชิาฯ ประสานงาน ให้ค าแนะน าพื้นฐานดา้นการลงทะเบียน
และแจ้งก าหนดการต่างๆ ให้คณาจารย์และนักศึกษา 
การประเมินกระบวนการ 

- ก าหนดการจัดปฐมนิเทศฝึกงานล่าช้ากวา่ที่ควร 
- การปฐมนิเทศรายวชิาศลิปนิพนธ์เป็นไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  แต่

ยังมีปัญหาเรื่องแนวทางการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาศลิปนิพนธ์และจ านวน
นักศึกษาในทีป่รึกษา 

- นักศึกษาทราบข่าวเกี่ยวกับการสมัครขอทุนมากข้ึนและมีผูท้ี่ได้รับทุน
จากการสมัครตามข้อมูลที่ได้รับ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
- หลักสูตรทบทวนระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการเรียนการสอนมากข้ึน  
   - หลักสูตรด าเนินการประชุมวาระพิเศษ เพื่อปรับปรุงระเบยีบการท าศิลป
นิพนธ์ ให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้นโดยการปรบัเปลี่ยนวธิีการการ
น าเสนอศิลปนิพนธ์ ให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อ และคณะกรรมการจะเป็นผู้
พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา และเร่ิมใช้เมื่อภาค
การศึกษาปลาย / 2559 ที่ผ่านมาซึ่งจากวิธทีี่ไดป้รับใชน้ี้ ท าให้การเรียนการ
สอนในรายวชิาศิลปนพินธ์และการน าเสนอฯ ของนักศึกษาเปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 
 

นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงาน
การประชุม
พิจารณาเกณฑ์
ศิลปนิพนธ ์
 

 กระบวนการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะหลักของสาขาวิชาชีพ 

(Core Subject) เป็นส าคัญ โดยมีการสอดแทรกทักษะกลุ่มชีวติ และอาชีพ 
ทักษะกลุ่มการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะกลุ่มสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบรองในรายวิชาตา่งๆ ตามความเหมาะสม โดยมี
กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
- จัดท าแผนด าเนนิงานภาควิชาที่มีโครงการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพฯ 
- บูรณาการกิจกรรมภายนอกมาอยู่ร่วมกับรายวิชาเรียน 
- แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษากับต่างสถาบันทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 
ผลการด าเนนิงาน 

หลักสูตรได้ด าเนนิโครงการที่มสีว่นในการพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
โครงการตามแผนด าเนินงานภาควิชาฯ 
1. โครงการบูรณาการการศึกษาด้านการออกแบบภาพประกอบระหว่าง
ประเทศ คร้ังที่ 2 ร่วมกับ School of Visual Communication, Faculty of 
Arts, Design & Media Birmingham City University, United Kingdom 
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ “Animation Boot 
Camp 2016 ASEAN in Thailand” ร่วมกับ Graduate School of Film  
and New Media, Tokyo University of the Arts & UNIJAPAN 
3. โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาหัตถ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ กล้องจริง ไฟจริง เสียงจริง ตัวแสดงจริง 
ก ากับภาพยนตร์จริง คร้ังที่ 3 / 2559 และสวนแก้วฟิล์มเฟสติวลัครั้งที่ 3 
5. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศกึษา จากโครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ
วัดมหาธาตุฯ 
กิจกรรมภายนอกที่บูรณาการกับรายวิชาเรียน 
1.กิจกรรม  Thailand Toy Expo 2017 แสดงผลงานออกแบบคาแรคเตอร์
ของนักศึกษา (ระดับชาต)ิ จากรายวิชา 362 235 Character Design 
2. ผลงานนักศึกษาชนะการประกวด Silent Manga Award 2016, Japan 
(ระดับนานาชาติ) จากรายวชิา 362 231 Sequential Arts 
3. การประกวดและคัดเลือกผลงานร่วมแสดง Nika Design Section 2016 
ระดับนานาชาติ (ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา) 
4. นักศึกษาปี 4 ร่วมสอบ มาตรฐานคุณวุฒวิิชาชีพนักออกแบบภาพประกอบ
หนังสือและสิง่พิมพ์ ระดบั3 โดยร่วมสอบและผา่นการสอบ จ านวน 9 คน  จัด
โดย สถาบันคุณวฒุิวิชพี องค์การมหาชน  
 
การประเมินกระบวนการ 
- โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานภาควิชาฯ เปน็ไปได้ด้วยดี ตามระยะเวลา

แผนการ
ด าเนินงาน
ภาควิชา 
 
สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการฯ 
 
 
 
 
สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
 
 
 
 
สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ที่ตั้งไว ้
- มีกิจกรรมจากภายนอกแทรกเข้ามาระหว่างภาคการศึกษาจีงส่งผลกระทบ
กับการเรียนการสอน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 

การน ากิจกรรมภายนอกมาบูรณาการกับรายวชิา ส่งผลดีให้กับนักศึกษาที่
ได้เข้าร่วมโครงการฯ ต่างได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางความคิด 
ความสามารถ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มากกว่า
การเรียนการสอนในคาบเรียน แต่อาจส่งผลกระทบการแผนการเรียนที่วางไว้
บ้าง จงึมีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้ 
- จัดท าแผนด าเนนิงานภาควิชาฯให้มีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
ด้านอื่นๆ เพิมเติม 
- ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ต้องน านักศึกษาไปร่วมกิจกรรมที่อยู่
นอกแผน น าข้อมูลและรายละเอียดของกิจกรรมมาแจ้งที่ประชมุภาควิชาฯ 
เพื่อให้คณาจารย์รับทราบและวางแผนการด าเนนิการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการ
เรียนการสอนในวิชาอื่นๆ  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

อัตราการคงอยู่ 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2555 
  การคงอยู ่คิดเป็น ร้อยละ 100 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2556 
  การคงอยูค่ิดเป็น ร้อยละ 98.04 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2557 
   การคงอยู ่คิดเป็น ร้อยละ 100 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2558 
   การคงอยู ่คิดเป็น ร้อยละ 100 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2559 
   การคงอยู ่คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

 การส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาระยะเวลาของ          
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 

ปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาระยะเวลาของ          
หลักสูตรจ านวน 44 คน *ก าลังรออนุมัติจบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45  

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี 
    ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ผล
ประเมินการ
สอนในระบบ
Reg.su.ac.th 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 4 ระดับ 4 4 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10/ 3 = 3.33 คะแนน 

ระดับคุณภาพ :  ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ส่วนใหญ่มีทักษะความสามารถในเชิงศิลปะค่อนข้างสูง 
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ มาจากสายสามัญ มีข้อได้เปรียบด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จากจุดเด่นข้างต้น ท าให้นักศึกษาเกิดการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางศิลปะ และระบบการ คิดวิเคราะห์ 
ได้อย่างดี 
2. นักศึกษามีโอกาสในการฝึกงาน และได้สายสัมพันธ์ในวงการวิชาชีพจากการเรียนกับอาจารย์พิเศษ  
ภายนอก และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วที่กลับมาบรรยาย 
3. นักศึกษาได้โอกาศสรับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มา

บรรยายและอบรม 
4. นักศึกษามีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาจากต่างสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ 

 
หมวดที ่4 
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อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
1) ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

จากปี 2558 ที่ผ่านมาที่หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน โดย
การปรับลงคุณวฒุิจากปริญญาเอกเป็นปริญญาโทเพื่อท าการสอนใน
รายวิชาที่เชิญผู้เชีย่วชาญภายนอกนอกนั้น ผลการด าเนินการเป็นไป
ได้ด้วยดี อาจารย์ใหม่ที่รับมามีศกัยภาพในการเรียนการสอนและการ
ด าเนินกิจกรรมด้านอืน่ๆ ด้วยด ี 

ในปี 2559 นี้ หลักสูตรยังคงมีอัตราอาจารย์วา่ง 2 ต าแหน่งใน
คุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรจึงทบทวนแผนการรับอาจารย์ ทบทวน
คุณสมบัติ โดยประชุมหารือร่วมกัน และแจ้งผลการหารือไปยงัคณะฯ 
เพื่อด าเนินการเปิดรับสมัครตามระบบ 
ผลการด าเนนิงานการรับอาจารย์ใหม่ 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผูส้นใจสมัครเป็นอาจารย์ตามที่เปิดรับ
สมัครและมีผู้ผา่นการคัดเลือกจ านวน 1 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบ
ตามที่ประกาศรับและก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎบีัณฑติ ซึ่ง
เข้ามาท าการสอนทดแทนในส่วนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และมี
ความสามารถในด้านศิลปะไทยและงานออกแบบ รวมทั้งเคยเปน็
อาจารย์พิเศษของหลักสูตร ท าให้ลดจ านวนการเชิญอาจารย์พิเศษใน
ปี 2559 ได้หลายวิชา  
การประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 

กระบวนการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระบบ แตผู่้ที่สนใจสมัครมี
คุณวุฒิไม่ตรงกับที่เปิดรับ ท าให้ไม่สามารถรับอาจารย์ใหม่ได้ตาม
จ านวน จึงมีการประชุมทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ใหม่ร่วมกัน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรทบทวนคุรสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นสมควรว่าให้คง
คุณวุฒิปริญญาเอก เพื่อใหไ้ด้บุคลากรที่สามารถด าเนนิการสอนได้ทัง้
หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 

2) ระบบการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพิจารณา ทบทวนคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ทั้ง 5 คนและวางแผนการแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ.  
ผลการด าเนนิงานการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ในปี 2559 ได้ด าเนนิการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรฯ 1 คน คือ อาจารย์อนุชา แสงสุขเอ่ียม เป็นอาจารย์ ดร.
อนุชา โสภาคย์วิจติร์ ซึ่งเพิ่งส าเร็จการศึกษาในระดับดษุฎีบัณฑติ โดย
หลักสูตรเสนอสมอ. 08 ให้กับทางคณะฯ เพื่อด าเนนิการตามระบบ

 
 
ค าสั่งแต่งตัง้
อาจารย์
ไพโรจน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาสมอ. 
08  
ส าเนามติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั
คร้ังที่ 1 / 
2560  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
และได้รับการอนุมัติปรับปรุงแก้ไขโดยทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้ง
ที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และอธิการบดีได้ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
การประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จากแผนการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตรโดยการทบทวน
คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ เป็นผลดีต่อการด าเนนิการ
หลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่สกอ. ก าหนดมากข้ึน แต่พบปญัหา
คือ การรอผลอนุมัติเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- หลักสูตรวางแผนระยะเวลาการด าเนินการให้รวดเร็วขึ้น  
    - หลักสูตรได้อ.ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิระดับป.เอก เข้ามาเพิ่ม 
ท าให้มาตรฐานอาจารยป์ระจ าหลักสูตรดีขึ้น 

 ระบบการบรหิารอาจารย์ 
- มีการประชุม มอบหมายภาระงานสอนให้สอดคล้องกับ 

ภาระงานสอนขั้นต่ า งานวจิัยสรา้งสรรค์ งานบริการวชิาการ และ 
งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
แต่ละท่าน เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านพิจารณาความเหมาะสม  

มีการท าเอกสารสรุปภาระงาน และมอบหมายให้อาจารย์ปฏบิตัิ 
งานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPIs) ของ
คณะฯ 

- มีการดูแลติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ ด้าน
ภาระงานสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งานบริการวชิาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

- จัดท าแผนด้านการพัฒนาบุคลากรลงในแผนงานภาควชิาฯ 
ผลการด าเนนิงาน 

คณาจารย์มีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากได้สอนรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และ  
มีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก าหนด 
การประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์ 

-หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดข้อตกลงเกณฑ์การ
ประเมินฯ เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กลางและภาระงานเฉพาะ
สาขา 

- แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลมีความซ้ าซ้อน และเกณฑ์การให้
คะแนนยังไม่ชดัเจนและครอบคลุมในทุกภาระงาน 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 

 น าเสนอคณะฯ ให้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ

 
รายงาน
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
 
แบบรับรอง
การ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ราชการ (KPIs) เพื่อปรับปรุงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลและเกณฑ์
คะแนนให้ชัดเจนขึน้  

 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
1) ใหทุนสนับสนนุอาจารยท าวจิัย หรือผลิตผลงานสรา้งสรรค์ จาก

กองทุนวิจัยของคณะฯ และการสนับสนนุจากภาควชิาฯ 
2) ให้ทุนสนับสนนุอาจารย์ศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา  
3) สนับสนนุให้อาจารย์ลาเพิ่มพูนความร ู เพื่อท าผลงานวิชาการ 
4) สนับสนนุใหอาจารย์ขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ โดย ภาค

วิชาฯ อนุมัติให้เงินรางวัลเมื่อไดร้ับต าแหน่งทางวชิาการ 
5) สนับสนนุใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ 
ผลการด าเนนิงาน 
 - มีอาจารย์ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการจ านวน 3 ทา่น โดยยื่น

ขอเสนอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน และผู้ช่วยศาตราจารย์ 1 
ท่าน ซึ่งอยู่ระหวา่งขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวทิยาลัย (หลักสูตร
มีการติดตามผลและปัญหาการล่าชา้ของการขอต าแหน่งทางวชิาการ 
จากคณะฯและมหาวิทยาลัย เพือ่ขอทราบผลการด าเนนิงานเปน็
ระยะ) 

- มีอาจารย์ภาควิชาฯ ได้รับงบสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1 ท่าน 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  
-จากการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษาที่ไมส่อดคล้องกับ

ปีงบประมาณ ท าให้คณะฯไม่สามารถประมาณการงบประมาณ ใน
ส่วนของทุนพฒันาบุคคลากรให้หลักสูตรได้ 

- เสนอคณะฯ ให้มีระบบการติดตามผลและแจ้งความคืบหนา้ในการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแก่อาจารย์ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นระยะ ทุก
3-6 เดือน เพื่อตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องของขั้นตอน 
เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
- หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดสรรงบประมาณภาควชิาฯ 

ให้เป็นทุนพัฒนาบุคลากร ให้กับคณาจารย์  
- หลักสูตรจะด าเนนิการให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ขอต าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มข้ึน  
  - อาจารยผ์ู้ขอก าหนดต าแหนง่ รับทราบถึงความคืบหนา้ของ

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

แผน
งบประมาณ
แผ่นดิน
ภาควิชาฯ ปี
2559 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

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

ตารางที่ 1.1-2 

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

ตารางที่ 1.1-2 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร    (1.00 + 5.40) x 100/ 5 = 128.00 
คะแนนทีไ่ด้ คือ 128.00 > 20.00 คิดเป็น 5.00 คะแนน 

ตารางที่ 4.2-5 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 20  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 60  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ00.00  เกณฑ์ประเมิน  :  0.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
 
 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 40.00  

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

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน 
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผา่น 
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง 
ให้ด าเนินการ 

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 1 0.40 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค 1.00 5 5.00 ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาเซียน/นานาชาต ิ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 1 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 6 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.00 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 

หลักสตูร 
5.40 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

20.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

108.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

5.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

27.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 52.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 128.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
ปี 55  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 56  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 57  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 58 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 59 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีแนวโน้มที่ด ี

ค าสั่งแต่งตัง้ฯ 

 ความพึงพอใจของอาจารย ์
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในเกณฑ์ ด ี

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3 
4.2   รวม 13.33/ 3 = 4.44 

4.2 (1) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 20.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40.00 3.33 
4.2 (3) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 128.00 5.00 
4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
10.44/ 3 = 3.48 คะแนน 

ระดับคุณภาพ :  ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

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

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 
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ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

081 102 ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน 

1/59 16 9 7 5 1 2        40 40 

082 109 ดนตรีวิจักษ์ 
1/59 17 3 6 3 6 1 3 1      40 39 

083 104 กีฬาศึกษา 1/59 47 2 1           50 50 

083 109 การใช้ชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ 

1/59 35 5            40 40 

084 105 โลกแห่ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1/59 3 3 8 12 12         38 38 

081 101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

2/59 6 10 12 7 4 - - 1      40 39 

081103  ENGLISH 
SKILLSDEVELOPMENT 

2/59 40 15 5 6 6 5 - 1      40 39 

082 102 มนุษย์กับการ
สร้างสรรค์ 

2/59 1 5 4           10 10 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

วิชาแกน                 
360 101 การออกแบบ1 1/59 27 10 2 - 1         40 40 

360 103 วาดเส้น 1 1/59 7 15 12 5 1         40 40 

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/59 3 16 12 4 5         40 40 

360 107 การเขียนแบบ
เบื้องต้น 

1/59 4 9 9 12 6         40 40 

360 102 การออกแบบ 2 2/59 2 5 23 4 4  1 1      40 39 

360 104 วาดเส้น 2 2/59 6 19 8 4          40 40 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 2/59 3 21 2 1      1    40 40 

360 108 ศิลปะไทย
ปริทัศน์ 

2/59 28 8 2 2          40 40 

วิชาบังคับ                 
362 102 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 2 

1/59 7 16 28           51 51 

362 105 วาดเส้น
สร้างสรรค์ 

1/59 7 11 18 10 5         51 51 

362 106 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานใน
งานออกแบบ 

1/59 9 12 13 14 3         51 51 

362 108 การถ่ายภาพ
เบื้องต้น 

1/59 9 20 17 4 1         51 51 

362 201 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 4 

1/59 11 14 20 2 3         50 50 
 

362 203 ศิลปะไทยเพื่อ
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 

1/59 13 21 12 3 1         50 50 

362 204 การใช้แสงและ
เสียง 

1/59 4 20 26           50 50 

362 206 การวิจัยเพื่อ
การสร้างสรรค์ 

1/59 20 12 17           49 49 

362 208 โครงการพิเศษ
ด้านวิชาชีพ 

1/59 15 12 26 1          44 44 

362 101 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 1 

2/59 9 15 14 1 1         40 40 

362 103 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 3 

2/59 18 26 7           51 51 

362 104 การใช้สี 2/59 18 19 11 3          51 51 

362 107 ประวัติศาสตร์
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

2/59 27 14 10           51 51 

362 109 การออกแบบ
และจัดวางตัวอักษร 

2/59          40      

362 110 ภาพประกอบ 2/59 4 10 31           51 51 

362 111 
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

2/59          40      

362 202 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 5 

2/59 13 13 24 1          51 51 

362 205 การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

2/59 - 2 32 10 6         50 50 

362 208 โครงการพิเศษ 2/59 - 4 1           5 5 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ด้านวิชาชีพ 
362 209 ศิลปนิพนธ์ 2/59 12 16 14 2          44 44 

วิชาเลือก                 
362 210 การออกแบบ
และจัดตัวอักษรขั้นสูง 

1/59 1 2 2           5 5 

362 211 การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ 

1/59 4 28 3           35 35 

362 213 การออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 

1/59 14 1       2     17 15 

362 216 การเขียนบท
โฆษณา 

1/59 3 4 5 2 1         15 15 

362 218 กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์งานโฆษณา 

1/59 2 4 4     1      11 10 

362 222 การถ่ายภาพ
แฟชั่น 

1/59 13 3            16 16 

362 225 การถ่ายภาพ
สร้างสรรค์ 

1/59 8 3 6 1          18 18 

362 227 ภาพประกอบ
หนังสือส าหรับเด็ก 

1/59 4 12            16 16 

362 228 ภาพประกอบ
หนังสือ 

1/59 5 10 2           17 17 

362 229 ภาพประกอบท่ี
มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

1/59 2 16 5      1     25 24 

362 231 ภาพต่อเน่ือง 1/59 7 7 3      1     18 17 

362 233 การเขียนบท 1/59 11 3            14 14 

362 236 แอนิเมชั่นสอง
มิติ 

1/59 4 7 7 2 1 1        22 22 

362 239 ธุรกิจการ
ออกแบบ 

1/59 2 23 12 2 1         40 40 

362 210 การออกแบบ
และจัดตัวอักษรขั้นสูง 

2/59 2 1 3  1         7 7 

362 223 การถ่ายภาพ
สารคดี 

2/59 2        1 5    8 2 

362 224 การถ่ายภาพ
โฆษณา 

2/59 23 6            29 29 

362 230 การออกแบบ
คาแรคเตอร์ 

2/59 12 4            16 16 

362 234 การก ากับ
ภาพยนต์ 

2/59 6 6            12 12 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

362 237 แอนิเมชั่นสาม
มิติ 1 

2/59 5 1            6 6 

 
สรุปผลรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

362 245 คอนเซปต์
อาร์ตส าหรับเกมและแอ
นิเมชั่น 

1/59 3 1 6           10 10 

362 241 การน าเสนอ
ผลงาน 

2/59 7 7 2           16 16 

362 242 จิตรกรรม 2/59 12 2 2       1    17 16 

362 243 วาดเส้นกาย
วิภาค 

2/59 13 4 1      1 1    20 18 

362 244 คอมมิคส์ 2/59 3 2 5           10 10 
362 245 คอนเซปต์
อาร์ตส าหรับเกมและแอ
นิเมชั่น 

2/59 4 3 4           11 11 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวชิา 
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1) กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรออกแบบ
นิเทศศิลป์ ปี 2555 
1. ภาควิชาฯ ประมวลข้อมูลการจัดการศึกษา เนื้อหาสาระของรายวิชา และ
ลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรปี 2548  
2. เก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรฯ จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อก าหนดแนว
ทางการร่างสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย  และสอดคล้องกับลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3. ภาควิชาฯ ตั้งคณะท างานร่างหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 4. ภาควิชาฯ จัดให้มีการวิพากษ์ร่างหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวฒุิ 
ทั้งจากสายวิชาการ และสายวิชาชีพ 
5. แก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
6. ด าเนินการต่อตามกลไกการขออนุมัติหลักสูตรจนเสร็จสิ้น 
ผลการด าเนนิงาน 
    ตั้งแต่ปี 2558 และ 2559 ภาควิชาได้ท าการเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมปรับปรุง

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

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

 - ได้จัดท าฐานข้อมูลสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา เพื่อรองรับการเก็บข้อมูล
ผู้ใช้บัณฑิต เนื่องจากนักศึกษาสว่นใหญ่มักจะได้ท างานในสถานที่ฝึกงาน หลัง
จบการศึกษาแล้ว 
- หลักสูตรมีการประชุมอาจารยภ์าควิชาฯ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2555 เพื่อน ามาใชป้รับปรุงหลักสูตร ป ี2560 เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คร้ัง  
-จัดท าวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- แก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
- ด าเนินการต่อตามกลไกการขออนุมัติหลักสูตรจนเสร็จสิ้น 
การประเมินกระบวนการ 

จากการใช้งานกระบวนการปรบัปรุงหลักสูตรปี 2555 พบปัญหา 
ดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ 
- ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- ความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร 
- ความคิดเห็นของนักศึกษาทุกชั้นปตี่อรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

  2. วิธีในการเก็บข้อมูลไม่หลากหลาย และไมส่อดคล้องกับกลุม่ผู้ให้ข้อมูล 
  3. ระยะเวลาการเตรียมข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ค่อนข้างกระชัน้  
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 

หลักสูตรจึงได้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสุตร 2560 
ดังนี้ 

1. หลักสูตร ประมวลข้อมูลการจัดการศึกษา เนื้อหาสาระของรายวิชา และ
ลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรปี 2555 

2. ตั้งคณะท างานร่างหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

3.ประชุมคณาจารย์ภาควิชาเพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระ และการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา  

4. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณพิตโดยการแจกแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ 

5. ส ารวจความคิดเห็นนักศึกษาทุกชั้นปีโดยการแจกแบบสอบถาม 
6. จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
7. จัดให้มีการวิพากษ์ร่างหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวฒุิทั้งจากสายวิชาการ 

และสายวิชาชีพ 
8. แก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
9. ด าเนินการต่อตามกลไกการขออนุมัติหลักสูตรจนเสร็จสิ้น 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
พ.ศ. 2560 ผ่านการอนุมัติสภามหาวิทยาลัย และเร่ิมใช่ในปีการศึกษา 2560  
 
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยฯ 

1. หลักสูตรได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา เพื่อน าผลที่
ได้มาปรับปรุงสาระรายวิชาฯ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาน าผลการทวนสอบฯ มาปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนนิงาน 

เนื่องจากปีการศึกษา 2559 ไมม่ีการทวนสอบรายวิชาจึงได้ใช้วธิีการอ่ืน 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยั ได้แก่ 

- น าความคิดเห็นจากอาจารย์พเิศษที่ร่วมสอนมาใช้ในการปรับปรุง
แผนการสอน 

- อาจารย์เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาทีส่อน เพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนการสอน 
การประเมินกระบวนการ 

การทวนสอบรายวิชา ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาจากผลงานนักศึกษา ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการน ามาปรับปรุงเพื่อความทันสมัยของหลักสูตร 

การน าความคิดเห็นจากอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในธุรกิจการ
ออกแบบ ท าให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

ความรู้ที่อาจารย์ได้จากการอบรมโดยผู้ประกอบการในวงการอาชีพท าให้
ได้ความรู้ที่ทันสมัย 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 

- เพิ่มการท าความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับผูป้ระกอบการภายนอก 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่มปีระสทิธิภาพในการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนคิการท างานจริง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

1) การก าหนดผู้สอน 
กระบวนการก าหนดผู้สอน 

- หลักสูตรมีการสรุปรายวชิาที่จะเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา และ
ก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา ในแผนงานของหลักสูตร น ามาพิจารณา
ทบทวนในการประชุมภาคฯ ร่วมกับแผนพฒันาบุคลากร ของภาควิชาฯ และ
ภาระงานของคณาจารย์ในภาคการศึกษานั้น เพื่อให้ได้ผู้สอนทีม่ีความ
เชี่ยวชาญ และสามารถดูแลการเรียนการสอน ได้เต็มที่ รวมทั้งมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบแทน ในกรณีที่ผู้สอนอยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ หรือ
เพิ่มพูนความรู ้

- ในรายวิชาต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาบรรยาย จะมี
การพิจารณาประสบการณ์การท างาน และความช านาญของอาจารย์พิเศษให้
สอดคล้องกับแผนการสอนตามความเหมาะสม 

- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนหลักใกล้เกษียณอายุราชการ ให้มีการจัดผู้สอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบรายวิชาต่อไป 
ผลการด าเนนิงาน 

- เพิ่มอาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธ ีเป็นผู้สอนร่วมในรายวชิาทีผ่ศ.โชติวฒัน์ 
ปุณโณปถัมภ์และผศ. ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

- เพิ่มอาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ และอาจารย์ไพโรจน์ พทิยเมธ ีร่วม
สอนแทนในรายวิชาที่ อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล เคยเป็นผู้สอน 
   
การประเมินกระบวนการ  
พบว่ากระบวนการเดิมเปน็ไปไดด้้วยดี 
 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
    จากการที่ภาควิชาฯได้อาจารย์ใหม่ที่มีความถนัดในสายยศิลปะและงาน
ออกแบบ และก าหนดภาระงานให้เป็นผู้สอนร่วมกับอ.ผู้รับผิดชอบหลัก ท า
ให้การเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ เปน็ไปอย่างเข้มแข็ง นักศึกษามีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน มีรายการโทรศัทน์ติดต่อ
สัมภาษณ์ ท าให้ภาควิชาเป็นที่รูจ้ักมากข้ึน 
 
2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และมคอ.4) และการจัดการเรยีนการสอน 
กระบวนการ 

- ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัส่ง มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษา ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาภาระงานสอน แผนการสอน การ
เชิญอาจารย์พิเศษ และส่งมคอ. 4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2558 เพื่อก าหนดการปฐมนิเทศฝึกงานให้กับนักศึกษา  

- สรุปและจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษ 
วิทยากรบรรยาย และการศึกษานอกสถานที่ของแต่ละภาคการศึกษา 

 
 
1.รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงานฯ 
 
ประกาศรับ 
อาจารย์ใหม่ 
ภาควิชา 
ออกแบบ 
นิเทศศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
 
- แผนการ 
ด าเนินงาน 
ของภาควิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สรุปการ
ประชุมการ
ด าเนินงานลัก
สูตรฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลการด าเนนิงาน 
ที่ประชุมภาควิชาฯ ได้แจง้ก าหนดวันส่งมคอ. ดังนี้  
มคอ. 3 ภาคการศึกษาต้น วันที ่4 สิงหาคม 2559  
มคอ.3 ภาคการศึกษาปลาย วนัที่ 1 ธันวาคม 2559 
การประเมินกระบวนการ  

การก าหนดวันสง่มคอ.ให้อาจารย์รับทราบยงัไมไ่ด้ผลดีเท่าที่ควร ยังมี
อาจารย์ไม่สง่มคอ. 3 ในวันที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
     ภาควิชาฯทบทวนผลที่อาจารย์ส่งมคอ.3 ไม่ครบได้ทนัตามเวลาที่ก าหนด 
ภาควิชาฯ จึงพิจารณาให้เพิ่มข้ันตอนการติดตามการส่งมคอ.3 โดยการท า
สรุปรายวชิา และรายวชิาที่ขาดส่ง แล้วติดตามอาจารย์ผั้รับผดิชอบมคอ.3 
รายวิชานั้นๆ ให้จัดท าและส่งให้ครบการเปิดภาคการศึกษาต่อไป หาก
อาจารย์ไม่สามารถสง่ได้ตามก าหนด จะงดการเชิญอาจารย์พิเศษและ
การศึกษานอกสถานที่ในรายวชิานั้นๆ 
 
3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กระบวนการ 

แยกเป็น 2 ส่วน คือ การบูรณาการกับงานที่อยู่ในแผนด าเนนิงาน
ภาควิชาฯ และนอกแผนด าเนนิงานภาควิชาฯ 
1. โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานภาควิชาฯ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณารายวชิา
ที่จะบูรณาการในการประชุมภาควิชาฯ 
    - ที่ประชุมฯ พิจารณารายวชิาที่จะบูรณาการและจัดสรรงบประมาณ 
     - อาจารย์ด าเนนิโครงการและรายงานผลการด าเนินการ 
     - สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ให้ที่ประชุมภาควชิาฯ รับทราบ 
2. โครงการที่อยู่นอกแผนภาควิชาฯ เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานท านฯุ ที่มีการติดต่อมาที่ภาควิชาฯ หรือคณาจารย์  
   - มีการหารือร่วมกันในการประชุม ภาควิชาฯ เพื่อก าหนดกิจกรรมการ
เรียนที่จะเอ้ือต่องานดังกลา่ว และพิจารณาบรรจุลงในรายวชิาที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับงาน ซึ่งเปิดในภาคการศึกษานั้น  
    - ที่ประชุมฯ  พิจารณารายวชิาที่จะบูรณาการ ก าหนดผู้รบัผดิชอบ
โครงการ และจัดสรรงบประมาณ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบด าเนนิโครงการและรายงานผลการด าเนินการ 
     - สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. แผน
ด าเนินงาน
ภาควิชาฯ 
 
2.โครงการ 
ความร่วมมือ
ทางวชิาการ 
กับ 
มหาวิทยาลยั 
Tokoha 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลการด าเนนิงาน 
อาจารย์ด าเนนิงานตามขั้นตอนได้อย่างดีและสามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานฯ เข้าที่ประชุมกรรมการคณะฯ ได้ตามเวลา โดยในปีที่มามี
กิจกรรมดังนี้ 
1. โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานภาควิชาฯ 

  -  โครงการบูรณาการการศึกษาด้านการออกแบบภาพประกอบระหว่าง
ประเทศ คร้ังที่ 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกับ School of Visual Communication, 
Faculty of Arts, Design & Media Birmingham City University, 
United Kingdom บูรณาการในรายวิชา 362 110 Illustration  

  - โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา
หัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง บูรณาการกับ
รายวิชา 362 203 Thai Arts for Visual communication Design และ
รายวิชา 362 213 Graphic Design For Packaging  

- โครงการ Bootcamp 2016 บูรณาการกับรายวิชา 362 230 Character 
Design และ 362 236 Animation 

- ในโครงการบูรณาการการศึกษาวัดมหาธาตุฯ ผลิตแผนที่เชิงสร้างสรรค์
วัดมหาธาตุและสื่อการสอน ให้แก่วัดมหาธาตุ บูรณาการกับรายวิชา 362 
227 Children’s Book Illustration และ 362 228 Book Illustration 
2. โครงการที่อยู่นอกแผนด าเนินงานภาควิชาฯ 

- โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์สวนสัตว์เทศบาลนครปฐม บูรณาการกับ
รายวิชา 362 202 Visual Communication Design V (บริการวิชาการ) 
-โครงการ Thailand Toy Expo 2017 บูรณาการกับรายวิชา 362 230 
Character Design 
- โครงการวิจัยเร่ือง การออกแบบเลขนศิลป์สิง่แวดล้อมเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์วัดไทย 362 202 Visual Communication Design V 
(งานวิจัย) 
- โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยัสร้างสรรค UNC รายวิชา 362 111 
Creative Communication 
- โครงการ CIV บูรณาการกับรายวิชา362 203 Thai Art  for Visual 
Communication (บริการวิชาการ) 

การประเมินกระบวนการ 
 จากการด าเนนิงานตามกระบวนการในปี 2559 พบว่า หลายโครงการที่

อยู่นอกแผนฯ ติดต่อในระยะเวลากระชัน้ชิด ไม่ทนัในการจัดแผนการสอน
ของรายวิชา ท าให้ต้องมีการปรับแผนการสอน 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
     ที่ประชุมภาควิชาฯ ขอให้น ารายละเอียดของโครงการฯ ที่อยู่นอกแผนฯ 
เสนอเข้าที่ประชุมภาคฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อจัดท าแผนกิจกรรม
ให้สอดคล้องการด าเนินการตามแผนการสอนของรายวชิา 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กระบวนการ 

- เบื้องต้นเป็นการประเมินตามแผนประเมินผลการการเรียนรู้ ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดยแต่
ละรายวชิาจะใช้วิธีการสอน และวิธีการประเมินผลที่แตกตา่งกนั ซึ่งผู้สอน
จะเป็นผูด้ าเนนิการในขั้นตอนนี ้แล้วรายงานผลในรูปของคะแนนดิบ และ
แบบประเมนิผลการศึกษา 
- หลักสูตรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิทัง้สายวชิาการและสายวชิาชีพ เป็น 
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน ปีละ 2 คร้ัง โดย
พิจารณาจากแผนการสอน ผลงานของนักศึกษา สื่อการสอน และการให้
คะแนนของผู้สอนในแบบประเมินผลการศึกษา รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนโดยตรง 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความผิดปกติของเกรด ร่วมกับผล 
ประเมินการสอนทีน่ักศึกษาท าในระบบออนไลน์ สรุปร่วมกับผลการ ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ เปน็ข้อมูล ให้ผู้สอน
น าไปปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน และจดัท า มคอ.5 ส่งภายใน 30 
วันนบัจากวนัปิดภาคการศึกษา 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนนิการหลักสูตร 
ทั้งหมดข้างต้นมารายงานผลใน มคอ.7 

ผลการด าเนนิงาน 
- ผู้สอนมีการประเมนิผลการการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ทั้ง 6 ด้าน จากข้อมูลในมคอ. 5 ครบทุกรายวิชา 
- ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรไม่ได้จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน 
แต่ละรายวชิา เนื่องจากได้ท าการทวนสอบครบทุกรายวชิาในปี 2558 แล้ว  

การประเมินกระบวนการ 
   หลักสูตรเล็งเห็นว่าการทวนสอบฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิเปน็วิธีการหนึ่งในการ
ประเมินผลฯ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากผลงานของนักศึกษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจไม่ได้เห็นครบตามมาตรฐาน 
 
 

มคอ.3 
 
 
ผลประเมิน 
ออนไลน์ของ
นักศึกษา 
มคอ.5 และ 7 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
 - หาแนวทางในการประเมนิฯ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษามากข้ึน 

2) การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7) 

- ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัส่ง มคอ.5 ในแต่ละภาคการศึกษา หลัง
ภาคการศึกษา 1 เดือน เพื่อพิจารณาผลการด าเนนิงานเพื่อน ามาปรับปรุง
มคอ. 3  

- สรุปผลประเมินจากการฝึกงาน และจัดท ามคอ. 6 หลังสิ้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน เพื่อรวบรวมผลฯ มาใช้ประกอบการวางแผนการเรียนการ
สอนในรายวชิาที่เก่ียวข้องในภาคการศึกษาถัดไป 
ผลการด าเนนิงาน  
ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัสง่มคอ. ดังนี้  
มคอ. 6  ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2558  วันที่ 7 สิงหาคม 2559 
มคอ. 5 ภาคการศึกษาต้น วันที ่18 เมษายน 2560 
มคอ. 5 ภาคการศึกษาปลาย วนัที่ 7 มิถุนายน 2560 
การประเมินผลกระบวนการ 

พบว่ายงัมีอาจารยไ์ม่ส่งมคอ. 5 และมคอ. 6 ในวันที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 

ภาควิชาฯ เพิ่มขั้นตอนการติดตามการส่งมคอ.5-6  โดยท าสรุปรายวิชาที่
ขาดส่ง เพื่อส่งให้ครบก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน / ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  สรุปรายงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

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

  แฟ้มรวบรวมมคอ. 
ภาควิชา 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  แฟ้มรวบรวมมคอ. 
ภาควิชา 

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

   

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

   

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

  สรุปทวนสอบ
ภาควิชา 

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

  แฟ้มรวบรวม มคอ. 
ภาควิชา 

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

   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ผลประเมินอยู่ท่ี 
3.50 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ผลประเมินอยู่ท่ี 
4.23 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 4   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 80   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 91.67 -  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  4.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  11 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 12 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 12 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาในอนาคต 
หลักฐาน / 

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

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

จัดการสัมมนาภาควิชาฯ เพ่ือร่วมกันท ามคอ.3 และ 5 
ร่วมกัน ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพื่อ
เตรียมการ ปรับหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 

 

กระบวนการประเมินที่มีความซับซ้อนมากข้ึน และ 
เกณฑ์ในการประเมินหลักสตูรมีการปรับเปลี่ยนใหม่ 

เพิ่มระยะเวลาในการเรียนรูแ้ละท าความเข้าใจระบบ 
การประเมิน ท าให้คณาจารย์มีเวลาในการเตรียม 
การสอน และพัฒนาคุณวุฒิ รวมถงึต าแหน่งทาง 
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑไ์ด้น้อยลง 

ให้คณาจารย์ทุกคนมีโอกาสได้อบรมเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพของหลักสูตร และมีส่วนรว่มในการปรับเกณฑ์ 
ให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพของการเรียนการ
สอนได้จริง โดยเฉพาะสาขาศิลปะและการออกแบบ 

 

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส / ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

362 109 การออกแบบ
และจัดวางตัวอักษร 

2 /59 I ทั้งช้ัน     

362 111 
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

2 /59 I ทั้งช้ัน สอบถามโดยหัวหน้าภาควิชาฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
ท าให้ช่วงเวลาในการส่งงานล่าช้า 

ปรับปรุงกิจกรรมใหส้อดคล้อง
กับปฏิทินการศึกษาของคณะฯ 

 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 - 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 360 101 การออกแบบ1 1/59 4.25   ผลการ  
2 360 103 วาดเส้น 1 1/59 4.25   ประเมินใน 
3 360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/59 4.15   ระบบ 
4 360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 1/59 4.21   Reg.su.ac.th 
5 360 102 การออกแบบ2 2/59 3.99    
6 360 104 วาดเส้น 2 2/59 3.99    
7 360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 2/59 3.97    
8 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 2/59 4.04    
9 362 102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 1/59 4.25    
10 362 105 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1/59 4.30    
11 362 106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ในงานออกแบบ 
1/59 4.11    

12 362 108 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น 1/59 4.16    
13 362 201 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 1/59 3.32    
14 362 203 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ

นิเทศศิลป์ 1 
1/59 3.15    

15 362 204 การใช้แสงและเสียง 1/59 3.60    
16 362 206 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ 1/59 3.20    
17 362 207 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/59 4.09    
18 362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ 1/59 3.72    
19 362 101 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 2/59 3.97    
20 362 103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 2/59 3.67    
21 362 104 การใช้สี 2/59 3.27    
22 362 107 ประวัติศาสตร์การออกแบบ

นิเทศศิลป์ 
2/59 3.22    

23 362 109 การออกแบบและจัดวาง
ตัวอักษร 

2/59 4.07    

24 362 110 ภาพประกอบ 2/59 3.39    
25 362 111 

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
2/59 3.47    

26 362 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 2/59 2.66    
27 362 205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ 
2/59 3.26    

28 362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ 2/59 4.81    
29 362 209 ศิลปนิพนธ์ 2/59 3.63    
30 362 210 การออกแบบและจัดตัวอักษร

ขั้นสูง 
1/59 4.62    

21 362 211 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 1/59 3.49    
32 362 213 การออกแบบเลขนศิลป์บน 1/59 3.74    
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
บรรจุภัณฑ์ 

33 362 216 การเขียนบทโฆษณา 1/59 4.23    
34 362 218 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน

โฆษณา 
1/59 4.06    

35 362 222 การถ่ายภาพแฟช่ัน 1/59 3.60    
36 362 225 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ 1/59 3.67    
37 362 227 ภาพประกอบหนังสือส าหรับ

เด็ก 
1/59 2.96    

38 362 228 ภาพประกอบหนังสือ 1/59 3.44    
39 362 229 ภาพประกอบท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตน 
1/59 3.95    

40 362 231 ภาพต่อเน่ือง 1/59 3.60    
41 362 233 การเขียนบท 1/59 2.76    
42 362 236 แอนิเมชั่นสองมิติ 1/59 3.57    
43 362 239 ธุรกิจการออกแบบ 1/59 3.64    
44 362 245 คอนเซปต์อาร์ตส าหรับเกมและ

แอนิเมชั่น 
1/59 4.20    

45 362 210 การออกแบบและจัดตัวอักษร
ขั้นสูง 

2/59 4.37    

46 362 212 การออกแบบสิ่งพิมพ์
อิเล็คทรอนิค 

2/59 4.12    

47 362 215 การออกแบบภาพข้อมูล 2/59 4.03    
48 362 223 การถ่ายภาพสารคดี 2/59 3.88    
49 362 224 การถ่ายภาพโฆษณา 2/59 3.27    
50 362 230 การออกแบบคาแรคเตอร์ 2/59 4.11    
51 362 234 การก ากับภาพยนต์ 2/59 3.74    
52 362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ 1 2/59 4.08    
53 362 241 การน าเสนอผลงาน 2/59 3.69    
54 362 242 จิตรกรรม 2/59 3.79    
55 362 243 วาดเส้นกายวิภาค 2/59 3.98    
56 362 244 คอมมิค 2/59 4.15    
57 362 245 คอนเซปต์อาร์ตส าหรับเกมและ

แอนิเมชั่น 
2/59 4.29    

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

จากปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี 

ในปีการศึกษา 2559 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม ผลการประชุมในกลุ่มผู้สอน สรุปได้ว่า 
มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ 
วินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนและการ 
ส่งงานให้ตรงเวลา ตลอดจนสอนให้มี 
ความซื่อสัตย์ นอกจากน้ีผูส้อนทุกคน 
ควรสอดแทรกเรื่องจิตอาสาในรายวิชา 
เช่น จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ 
ส่วนรวม 

- มีการยกตัวอย่าง และให้มอบหมายงานที่
แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรม 

 

ความรู ้ นักศึกษาต้องมีความรูเ้กี่ยวกับการ 
ออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อการสื่อสาร 
แนวคิดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมี 
จรรยาบรรณของนักออกแบบ เพื่อใช้ 
ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม 
 
 

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

 

ทักษะทางปัญญา - ขาดวิธีการฝึกให้นักศึกษา ค้นควา้ 
รวบรวม คิดวเิคราะห์ข้อมลู สรุป
ความรู้จากการเรียนการสอน 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง 
และประกอบวิชาชีพได้เมื่อจบการ 
ศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมี 
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เพื่อ 
เข้าใจปัญหาในการออกแบบ และ 
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยงาน 
ออกแบบได้ด้วยตนเอง ไม่เน้นการ
สอนลักษณะท่องจ า 

- เพิ่มวิธีการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และสรุปความรู้ของนักศึกษา 
นอกเหนือจากการวัดด้วยผลงานออกแบบ
การวัดมาตรฐานสามารถท าได้โดยการที่ให้
นักศึกษาน าเสนอปัญหาในงาน ออกแบบ 
และอธิบายแนวคดิในการแก้ปัญหา และ 
วิธีการสื่อสารในผลงาน โดยการประยุกต์ 
ความรู้ที่เรียนมา และ วัดผลจากการน า 
งานออกแบบไปทดลองใช้งานจริง 

 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่ างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเปน็
กลุ่ม หรือการท างานท่ีต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้า 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
บุคคลภายนอก หรือผูม้ีประสบการณ์
ใน สาขาวิชาชีพ ฝึกให้มีการระดม
สมองใน ช้ันเรียน หรือให้นักศึกษา
ร่วมวิเคราะห์ ผลงาน ออกแบบในช้ัน
เรียน โดยมผีู้สอน เป็นผู้สังเกตการณ์ 

- มีการตรวจสอบการก าหนดหน้าที่
นักศึกษาในกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาการ
เลี่ยงงานของสมาชิกบางคนในกลุม่ 
- แบ่งการหะคะแนนความรับผิดชอบใน
กลุ่ม โดยมีการใหค้ะแนนความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลแยกจากโปรเจค 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

-นักศึกษายังขาดทักษะในเรื่องการ
น าเสนอผลงาน 

- ให้อ.ผู้เสนอเน้นการสอนและเทคนิคการ
น าเสนอผลงานในช้ันเรียนให้มากขึ้น 

 

ทักษะพิสัย เป็นทักษะการเรียนรู้ทีส่ าคัญอันดบัต้น 
เนื่องจากเป็นจุดเด่นของสถาบัน 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักศึกษาจะต้องม ี
ความสามารถในทักษะทางศิลปะ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทีม่ีเอกลักษณ์ เป็น
ของตนเอง 

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

 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี   ☐ไม่มี  

จ านวนอาจารย์ใหม่ :1 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  :1 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ ประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการรการจดัการความรู้ 
KM คณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป ์

4  
แลกเปลีย่นประสบการณ์ที่นอกเหนือจาก
การเรยีนการสอนของแต่ละภาควชิาฯ 

โครงการฯ จัดโดย
คณะฯ 

โครงการสัมมนาคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป ์

10  แลกเปลีย่นทัศนคติและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560 

โครงการฯ จัดโดย
คณะฯ 

โครงการประชุมชี้แจงและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 1 ส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งานและน าส่ง
ข้อมูลระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณพิต 
(ระบบของสกอ.) ไดม้ากขึ้น 

กองแผนงาน 
ส านักอธิการบด ี

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.4 12 ข้อ 11 ข้อ 4.50 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
13.50/ 4 = 3.38 คะแนน

ระดับคุณภาพ :  ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. สาระรายวิชาในหลักสูตรมีความกว้าง ครอบคลุมศาสตร์ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์อย่างทั่วถึง ท าให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้หลากหลายสาขาอาชีพ 

2. ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น Project Base ช่วยเตรียมความพร้อมใน 
ปฏิบัติงานในวิชาชีพจริง และเอ้ือให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันมากกว่าการเรียนแบบ 
Lecture Base 

3. การเรียนการสอนมีการเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้หลายด้าน ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางสังคม โดยมีนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ 
กลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ
การสื่อสารแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

47 

หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
กระบวนการ 
- อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ และประเมิน
จ านวนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อน าเข้า
พิจารณาร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาฯ 
- ภาควิชาฯ พิจารณาหาแหล่งงบประมาณอื่นๆ สนับสนนุงบประมาณ
แผ่นดินที่ไม่เพียงพอ เพื่อการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรฯ 

ผลการด าเนนิงาน  
 ปี 2559 ภาควิชาฯ ได้จัดซื้อสิ่งสนับสนนุ ดังนี้ 
    - ตัวต่อ Projecter 
    - external Harddisk 
 และเนื่องจากการปรบัปรุงกายภาพคณะฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ภาควิชาฯ 
จึงน าครุภัณฑท์ี่เก็บไว้ที่วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มาใช้งานเพื่อ
สนับสุนการเรียนการสอนที่ใช้อาคารเรียนวัดมหาธาตุฯ และ ห้อง
ประชุมส านักหอสมุด วังท่าพระ เช่น จอLEDTV ล าโพง ท าให้นกัศึกษา
มีประสิทธิภาในการเรียนมากข้ึน 
การประเมินกระบวนการ 

- ขาดการบันทึกข้อมูลสิ่งสนับสนุนฯ ที่จดัซื้อมา และผู้รับผิดชอบ 
ท าให้เกิดปัญหาการติดตามสิ่งของ เมื่อต้องการใช้งาน 
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวกนการ 

- ให้จัดท าฐานข้อมูลสิ่งสนับสนนุที่ภาควชิาฯ มี สถานที่จัดเก็บและ
ผู้รับผิดชอบ 

- ให้ตรวจสอบสิ่งสนบัสนุนที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่ได้ใชง้าน เพื่อน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในวัดมหาธาตุฯ 

โครงการ
บูรณาการ
การศึกษา
ร่วมกับวัด
มหาธาตุฯ 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม 

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

6.1 ระดับ 3 3 3 

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

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรให้ความส าคัญกับการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่คาดหวังการสนับสนุน จาก
คณะวิชาฯ มากนัก เนื่องจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องใช้มีราคาค่อนข้างสูง และต้องทันต่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าสาขาวิชาอ่ืน 

2. ผู้สอนค่อนข้างมีความรู้และประสบการณ์ในการก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อ จึงท า
ให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียง 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. วิทยาเขต วังท่าพระมีการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค คาดว่า เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะมี
ระบบสารสนเทศในวิทยาเขตดีขึ้น และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ 

2. หลักสูตรยังขาดสิ่งสนับสนุนเรื่องสัญญาณอนิเตอร์เน็ทที่ใช้กับการเรียนการสอนที่อาคารเรียนวัดมหาธาตุ
ซึ่งจะมีการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการใช้งานจากนักศึกษาเพ่ือจัดหาให้เพ่ิมเติม 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน หรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
1. อาจพิจารณาหัวข้อในการปฐมนิเทศให้เหมาะสมกับ
นักศึกษารายรุ่น 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หลักสตูรได้ท าการเรียนสัมภาษณเ์ป็นราย
กลุ่ม เพื่อให้เห็นศนคติของผู้สมัภาษณืต่อ
เพื่อน และคณาจารย ์

2. ควรก าหนดทิศทางในการพัฒนานักศึกษาแต่ละรุ่น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ อาจารย์ประจ ากลุ่มรายวิชามีการประชุม 
หารือ เพื่อร่วมกันวางแนวทางการพัฒนา 

3. ควรจัดท าแผนพัฒนาและตดิตามคุณวุฒิของ
อาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หลักสตูรจดัท าแผนปฏิบัติราชการและ
แผนด าเนินงานภาควิชาฯอยู่ทุกป ี

4. ควรพัฒนาระบบการก ากับและตรวจสอบการ
ด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการพัฒนา
ระบบฯ ร่วมกันต่อไป 

5. ควรพัฒนาปรับปรุงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูจ้ากการประเมินของอาจารย์และนักศึกษา 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ตรวจสอบงบประมารที่ได้รับและส ารวจ
ความต้องการจองอาจารย์และนกศึกษ 

 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.59)  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมยัมากข้ึน 
2. ควรรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษามากข้ึนในการออกแบบการเรียน
การสอน 
3. การแจ้งข่าวสาร ตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหเ้ร็วข้ึน 
4. สถานท่ีควรมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
5. ควรเพิ่มอุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย  
6. ควรเพิ่มเตมิการท ากิจกรรมกบันักศึกษาต่างคณะ 
7. ระยะเวลาการท าศิลปนิพนธ์น้อยไป ควรให้เริ่มท าตั้งแต่ ภาคการศึกษา
ที่ 1 ของปีท่ี 4  
8. หลักสูตรควรเปิดกว้างสามารถเลือกรายวิชาเรียน  

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน  
- ตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน 
- ลดจ านวนหน่วยกิตลง 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
- เก็บรวบรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ข้อมูลนายจ้าง สถานท่ีท างาน 
- ท าแบบสอบถามนายจ้างเรื่องความพึงพอใจของผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิตควรมีความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรมออกแบบที่หลากหลาย เช่น 

Photoshop, Illustrator, 3D Animation และเพิ่มเติมทักษะด้าน Digital 
Media ให้เท่าทันกับ Platfrom ใหม่ๆ โดยอาจให้โจทย์งานนักศึกษาที่เน้น 
Digital การเพิ่มอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้บริการนักศึกษา ควรเน้นวิธีการ
คิดที่ใช้ได้จริง เรียนรู้การท างานในสถานการณ์จริง ที่มีความกดดันเรื่องเวลา 
การวิเคราะห์งานให้เป็นระบบ การเข้าสังคม การท างานร่วมกับผู้อื่น การ
จัดการธุรกิจ-การตลาดด้านงานออกแบบ และทักษะภาษาอังกฤษ ควรเพิ่ม
วิชาเฉพาะทางตามสายงานที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ   

บัณฑิตควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตรงต่อเวลา ขยัน อดทน 
และมีวินัย ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ที่เท่าทันกระแสโลก (Trend) 
ตั้งแตก่ารเตรียมงาน น าเสนอผลงาน เพิ่มเติมการท ากิจกรรมกับนักศึกษาต่าง
คณะ และควรยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมรับน้องที่รุนแรงเกินไป 

ผู้จ้างงานที่เป็นศิษย์เก่าระบุว่า ในการจัดการเรยีนการสอน ควรรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษามากขึ้น บางรายวิชาควร Comment งานในภาพรวมให้
นักศึกษาท้ังห้องได้ฟังมากกว่า Comment รายบุคคล เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรูจ้ากความผิดพลาดของเพื่อนด้วย ควรมีการปรับปรุงกรณรีายวิชาเปิดให้
ลงทะเบียนแตจ่ านวนนักศึกษาน้อย ท าให้ต้องปิดรายวิชาภายหลัง สว่น
รายวิชาที่มีการเรียนรวมน่าจะมีการจัดการให้สามารถเรียนผ่าน Online ได้ 
เเละควรให้นักศึกษาเริ่มท าศลิปนพินธ์ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีท่ี 4 ควรมี
บริการให้ยมือุปกรณ์การเรียน/ อ านวยความสะดวก ใช้ในการเรียนได้ เช่น 
กล้องถ่ายรูป และควรมีการแจ้งขา่วสาร ตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้
เร็วข้ึน สถานท่ีเรียนควรปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายเพิม่ขึ้น 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน  
- ตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน 
- ลดจ านวนหน่วยกิตลง 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
การปรับปรุงกายภาพมหาวิทยาลัยท าให้นักศึกษาต้องย้ายสถานที่เรียน 
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

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

ด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อ
วางแนวทางการปรับปรุง 
หลักสูตร ปรับปรุงปี
การศึกษา 2560 

พฤษภาคม 59 - 
มิถุนายน 2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการแลว้เสร็จ อยู่ระหว่าง
รออนุมุติจากสกอ. 

ความร่วมมือทางวชิาการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท า แอ
นิเมชั่น กับมหาวิทยาลัย 
Tokyo University of the 
Art 

ตุลาคม 2559 - 
มีนาคม 2560 

อ.ชนิศา ชงดัเวช 
 

ด าเนินงานไปแล้วบางสว่น 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหนว่ยกิต รายวชิาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      -  
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวิชาฯ) 
       - เพิ่มเติมรายวิชาภาษาองักฤษ 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน     

- จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรสายสนบัสนุนของภาควิชาฯ  ได้รับการอบรม 
  เร่ือง หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
โครงการบูรณาการการศึกษา
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตโกฮะ 
2560 

กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ความร่วมมือทางวชิาการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท า แอ
นิเมชั่น กับมหาวิทยาลัย 
Tokyo University of the 
Art 

มิถุนายน 2561 อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการบูรราการการศึกษา
รวมกับวัดมหาธาตุฯ 

กันยายน 2561 คณาจารย์ประจ า ด าเนินการแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง  ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค ์

 ผลงานสร้างสรรค์ 
สุพิชญา เข็มทอง. (2557). ออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร [ออกแบบนิเทศศิลป์].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design NetworkAsian ประจ าปี 2557. 
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 
15 – 27 กันยายน 2557. 

สุพิชญา เข็มทอง. (2556). ภาพประกอบและการออกแบบเลขนศิลป์ สมุดบันทึกระดับ
 น้ าตาล  

“สวัสดีเบาหวาน –D4King” [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 –27 
กันยายน 2556. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง  อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์

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

 ผลงานสร้างสรรค์ 
กัญชลิกา กัมปนานนท์. (2557). หนังสือเรียนวิชาภูมิศาสตร์ [ออกแบบนิเทศศิลป์].  

  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบ
  แห่งอาเซียนDesign Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการ 
  ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 
  กันยายน 2557.  

  กัญชลิกา กัมปนานนท์. (2556). Happy Tiny Space [สื่อผสม]. นิทรรศการ “70 ปี แห่ง 
    ความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี  
    2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
    กรุงเทพฯ, 15 –  27 กันยายน 2556. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม  อ.ชนิศา  ชงัดเวช 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค ์

 ผลงานสร้างสรรค์ 
ชนิศา ชงัดเวช. (2559). Bangkok Road [ออกแบบภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 

  101TH NIKA ART EXHIBITION 2016 Japan. 
ชนิศา ชงัดเวช. (2559). หนังสือเพลงกล่อมไทย [อ านวยการสร้างสรรค์สื่อการสอนเพลง

  กล่อมไทย]. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 
 นิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. 
 31 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2559  
ชนิศา ชงัดเวช. (2558). Sukhothai Dawn of Happiness [ออกแบบภาพประกอบ]. 

  นิทรรศการและสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ MATRAX 2015 คณะมัณฑนศิลป์ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ Faculty of Art & Design UiTM มาเลเซีย.  

 3-4 กันยายน 2558 
ชนิศา ชงัดเวช. (2557). วาดเพลงกล่อมไทย [อ านวยการสร้างสรรค์ภาพประกอบ ซีดีเพลง 

  และดีวีดีแอนิเมชั่น].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  
  เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557.  

 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

ชนิศา ชงัดเวช. (2556). ภาพประกอบเพลงกล่อมเด็กไทย “แม่ศรีสวยสะ” [ออกแบบ 
  ภาพประกอบ]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงาน 
  สร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2556 ณ หอศิลปะและการ 
  ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 –  27 
  กันยายน 2556. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่  ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 

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

 ผลงานสร้างสรรค์ 
โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. (2559). ชุมชนน่าอยู่ [ดิจิทัลเพนท์]. นิทรรศการผลงาน 

  สร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม
  ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ 
  ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559. 

โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. (2558). (Untitled) [จิตรกรรม].  นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์
  คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
  พระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 
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  2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558. 

โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. (2556). ผจญมาร [ดิจิทัลเพนท์]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความ
  เชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2556 
  ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
  กรุงเทพฯ, 15 –  27 กันยายน 2556. 

 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า  อ.ดร. อนุชา โสภาคย์วิจติร์ 

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

 ผลงานสร้างสรรค์ 
อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2558). การจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่องานสิ่งทอ [สื่อการสอน 

  ออนไลน์] วิทยาลัยชุมชน, 2558. 
อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2557). พระพุทธรูป เจดีย์ และศรัทธา [ถ่ายภาพ]. นิทรรศการ 

  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
  Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ 
  มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2557). พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบ
ศิลป์ในงานออกแบบ [สื่อการสอนออนไลน์] วิทยาลัยชุมชน. พ.ศ. 2557. 

  อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. (2556). ภาพอดีต [คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ]. นิทรรศการ “70 ปี แห่ง 
    ความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี  
    2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
    กรุงเทพฯ, 15 –  27 กันยายน 2556. 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อ.ชนิศา  ชงัดเวช 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.โชตวิัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อ. ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.60 
เห็นชอบโดย : อ.ชนิศา  ชงัดเวช  (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.60 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล  (คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  31 ก.ค.60 
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เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ตรง/สัมพันธ์ 
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

1 น.ส.ชนิศา  ชงดัเวช  ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
Illustration 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, USA. 

2533 
1993 

2 น.ส.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์  ศ.บ. 
M.S.  

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Computer Aided Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Arizona State U., USA. 

2531 
1992 

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

การออกแบบนิเทศศิลป ์
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

4 นายโชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา สัมพันธ์กับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 2525 

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

การออกแบบนิเทศศิลป ์
นฤมิตศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2538 
2544 

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

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวชิา 
ตรง/

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

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

การออกแบบนิเทศศิลป ์
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

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

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Computer Aided 
Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Arizona State U., USA. 

2531 
1992 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวชิา 
ตรง/

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

3 น.ส.ชนิศา  ชงดัเวช   ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
Illustration Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
Academy of Art 
University, USA  
 

2532 
1993 

4 นายโชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา สัมพันธ์กับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 2525 

5 นายอนชุา  โสภาคย์วจิิตร์   ศ.บ. 
M.F.A. 
 
พธด.  

การออกแบบนิเทศศิลป์  
Graphic Design and 
Illustration 
พระพุทธศาสนา 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
U.of Tennessee 
Knoxvill, USA. 
มหาจุฬาลงกรณราชิทยา
ลัย 

2528 
1998 
 
2558 

 
ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ตรง/สัมพันธ ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 
1 น.ส.สุพิชญา  เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 

ศ.ม. 
การออกแบบนิเทศศิลป์  
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

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

การออกแบบนิเทศศิลป์  
Computer Aided Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Arizona State U., USA. 

2531 
1992 

3 น.ส.ชนิศา  ชงดัเวช  ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา  
Illustration 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, 
USA. 

2533 
1993 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ตรง/สัมพันธ ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 
4 นายโชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา สัมพันธ์กับ 

หลักสูตร 
ม.ศิลปากร 2525 

5 ดร.อนุชา  โสภาคยวิจิตร  ศ.บ. 
M.F.A. 
 
พธด.  

การออกแบบนิเทศศิลป์  
Graphic Design and Illustration 
พระพุทธศาสนา 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
U.of Tennessee Knoxvill, 
USA. 
มหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย 

2528 
1998 
 
2558 

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

การออกแบบนิเทศศิลป์  
นฤมิตศิลป ์

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2538 
2544 

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

ประยุกตศิลปศึกษา  
จิตรกรรม 

สัมพันธ์กับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2533 

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

การออกแบบนิเทศศิลป์  
Communication Design  
วิจัยศิลปะและวฒันธรรม 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

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

2524 
1985 
2557 

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

เทคโนโลยทีางการศึกษา  
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

สัมพันธ์กับ 
หลักสูตร 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ส.พระนครเหนือ 

2531 
2538 

10 นายอนชุา  แสงสุขเอี่ยม  ศ.บ. 
M.S. 

การออกแบบนิเทศศิลป์  
Communication Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 

2534 
1996 

11 นางสาวคณิตา  มีชบูท  ศ.บ. 
M.A. 

การออกแบบนิเทศศิลป์  
Communications Design 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
Central Saint Martins., 
England 

2548 
2011 
 

12 นายไพโรจน์  พิทยเมธ ี  ศ.ม. 
ศ.บ. 

การออกแบบนิเทศศิลป์  
ประยุกตศิลปศึกษา 

ตรงกับ 
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2552 
2534 
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
1 อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ภู่อารยี ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

 ศ.บ. จิตรกรรม ม.ศิลปากร  

2 อาจารย์วงษ์ศวัส  วงษ์ประเสริฐ   ศ.บ. ศิลปไทย ม.ศิลปากร  
3 อาจารย์พงศ์ภวัน  อะสตีิรตัน ์   ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา ม.ศิลปากร 2547 
4 อาจารย์อธิปัตย์  กมลเพ็ชร   ศ.บ.  ออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร 2530 
6 อาจารย์มาดสมัฤทธ์ิ  พสุภา อ.ประจ า ภาควิชามีเดยี

อาตส์ โครงการร่วมบริหาร 
หลักสตูรมเีดียอาตส์ และ
เทคโนโลยีมีเดีย ม.พระจอม
เกล้าธนบุร ี

 M.A. 
 
ศ.บ. 

Sonic Art in Department of 
Music 
ออกแบบนิเทศศิลป์  

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

2010 
 
2551 

8 อาจารย์อรวรรณ  ดิษฐโยธิน Freelance Creative 
Consultance & Film 
Director / Copywriter 

 วารสารศาสตรบณัฑติ โฆษณา คณะวารสารศาสตร์และ 
สื่อสารมวลชน ม.
ธรรมศาสตร ์

 

9 อาจารย์ชูเกียรติ  ครูทรงธรรม Omelette / 
Independent Creative 
Director 

 ศิลปศาสตรบณัฑติ  ภาษาอังกฤษ ม.รามค าแหง  

10 อาจารยณ์ิการ์  กรีพร้อม Freelance Fashion 
Photographer 

 HND 
 
ศ.บ. 

Fashion Styling& Photography 
 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

London Cellege of  
Fashion, UK. 
ม.ศิลปากร 

 
 
2541 

11 อาจารยส์ุปรีย์  ทองเพชร กรรมการผู้จดัการ บจก. คลั
เลอรด์อกเตอร ์

     

12 อาจารย์วิจิตรา  เตรตระกูล   Post Bachelor’s 
Diploma  
ศ.บ. 

Clinical Art Therapy 
 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

สถาบันศิลปะบ าบัด 
นานาชาติแคนาดา 
ม.ศิลปากร 

2013 
 
2551 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
13 อาจารย์ธีรวัฒน์  เฑยีรประสิทธ์ิ ฟรีแลนซ ์  ศ.บ.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2544 
14 อาจารย์ยศยา  อัยศิร ิ อ.ประจ าสาขา วิชา

วรรณกรรม ส าหรับเด็ก 
คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
ประสานมิตร 

 M.F.A . 
 
ศ.บ. 

Illustration 
 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

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

2006 
 
2549 

15 อาจารย์เปรมา  จาตุกัญญาประทปี Freelance  Illustrator  ศ.บ.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2548 
16 อาจารย์โกศล  ทองด้วง Freelance  Illustrator  ศ.บ.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2548 
17 อาจารยไ์ตรภัค ศุภ Freelance  Illustrator  ศ.บ.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2548 
18 อาจารย์พันธุ์แก้ว  คูรัตนพิศาล Freelance  Illustrator  ศ.บ.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2550 
19 อาจารย์เชาวรรธน์  เลิศสัจจานนท ์ Freelance  Animator   ศ.บ.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2554 
20 อาจารย์คมภิญญ์  เข็มก าเนดิ Kantana Studio / 

Animator  
 ศ.ม.  ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2558 

21 อาจารย์อนุชิต  น่ิมตลุง ฟรีแลนซ ์  ศ.บ. นิเทศศาสตร ์ ม.พายัพ  
22 อาจารย์ศรันยา  มะระพฤกษ์วรรณ   M.A. 

 
 
ศ.บ. 

Visual Communication 
 
 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

Birmingham Inst. of Art 
and Design, University 
Central of England  
ม.ศิลปากร 

2002 
 
 
2545 

23 อาจารยณ์ัฐกฤตา  ศตวรรษธ ารง  Managing driector บจก. 
เอ็กซ์ฮาบิช่ัน 

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

1998 

24 อาจารย์ ดร.ธัญดา  ธัญทิพพสาร   ปริญญาโท 
ปริญญาตรี  

บริหารธรุกิจ (การเงิน) 
บริหารธรุกิจ (การตลาด) 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์
ม.กรุงเทพ 

2552 
 

 
 
 
 
 



 
 

62 

ตารางท่ี 1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

1 นางสาวกัญชลิกา กัมปนานนท ์       1. การออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น: ตลาดน้ าอัมพวา 

31 มี.ค. 58- 
31 มี.ค.
2559 

405,846.00 บาท 

 
ตารางท่ี 1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

1. การออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น: 
ตลาดน้ าอัมพวา 

อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท ์ งานประชุมวิชาการ FENETT 2017 Food Industry 
4.0: Moving Forward with Creativity and 
Innovation  วันท่ี 4 เม ย 2560 ณ มหาวิทยาลัยแมโ้จ้ 
จ เชียงใหม่ 

จดหมาย 

 
ตารางท่ี 1.1-15 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการบรรจุวาระเรื่อง การดูแลติดตาม และรายงานการด าเนินงาน ของหลักสูตร เข้า
เป็นวาระในการประชุมภาคฯ ทุกครั้ง เพ่ือให้การส่ง มคอ.3 4 5 6 และ 7 ของหลักสูตร
เป็นไปตามก าหนด 

  รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

จัดท าแล้วเสร็จ ตั้งแต่ก่อนเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555   มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมี มคอ.3 ครบทุกรายวิชา 
และมีการจัดท า มคอ. 4  

  มคอ.3 
มคอ.4 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมี มคอ.5 ไม่ครบทุกรายวิชา 
ส่วน มคอ.6 อยู่ระหว่างการด าเนนิการ เนื่องจากยังไม่ครบก าหนด 
60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน (ภาคฤดูร้อน) 

  มคอ.5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ด าเนินการแล้ว   มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสตูรไม่มีการด าเนินการทวนสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เนื่องจากด าด าเนินการ
ครวทุกวิชาแล้ว  

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

มีการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ดังท่ีรายงานในหมวดที่ 8 ของ 
มคอ. 7 ฉบับน้ี 

  มคอ.7 ปีการศึกษา 2557-2559 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

มีการรับอาจารย์ใหม่ 1 ท่านและมีการให้ค าแนะน าด้านการเรยีนการสอนและ
มอบหมายภาระงานโดยหัวหน้าภาควิชาฯ 

  รายงานการประชุม 
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ คณะฯ มีการจดัสมัมนาคณาจารย ์เรื่งอการระดมความคิดเพื่อมัณพนศิลป์ก้าวไกล   จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สัมมนาคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป ์

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

โครงการอบรมการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท าขอบัณฑิต   จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่มตี่อหลักสูตรฯ  
  

แบบส ารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อหลักสูตรฯ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการท าส ารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิต 
  

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้
จ้างงานท่ีมีตอบัณฑติ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด

ทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   

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

/ตารางประกอบ 
 โครงการมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุวิิชาชีพ สาขา

วิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ (สาขาอาชีพนัก
ออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์) 

อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
นักวิจัย 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมามคมผู้จัดพิมพแ์ละ
จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

คู่มือมาตรฐาน
อาชีพ PDF. 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 ชุมชนน่าอยู่ ผศ.โชติวัฒน์ ปณุโณปถัมภ ์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา (15-30 ก.ย.59) 

รายงานประเมินผล
โครงการส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบสืบสานมรดกภมูิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 คู่มือดูแลระยะยาว (Long Term Care) ส าหรบัทีมหมอ

ครอบครัว 
อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์

โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ด้านการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  
The 1st International Visual  
Communication Design Disseminating 
(31 พ.ค.-12 มิ.ย.59) 

รายงานประเมินผล
โครงการฯ/ สจูิบัตร (CD) 

2 Pleng Klom Thai อ.ชนิศา ชงัดเวช 
3 การสร้างความเชื่อมโยงทางศิลปะด้วยแนวกรอบอ้างอิง 

(How to Elements with Girds and Format) 
ผศ.โชติวัฒน์ ปณุโณปถัมภ ์

4 Power of Faith: Mindfulness and wisdom อ. ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร ์
5 Bangkok Road   อ.ชนิศา ชงัดเวช การประกวดและแสดงผลงาน Nika Design 

Section 2016, Japan 
สูจิบัตร 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

4,620 
4.23 4.23 

1,092 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

85.00 
48 

100 5.00 
48 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 9.23/2= 4.62 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 - ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 - 10/3 = 3.33 ด ี

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ -  13.33/3 4.44 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิ 
                 ปริญญาเอก 20.00 

1 
20.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง 
                 ทางวิชาการ 

60.00 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
20.00 

6.40 
128.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 10.44/3 = 3.48 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 - ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3 - ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
               ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ข้อ 

11 
91.67 4.50 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 13.50/4 = 3.38 ด ี

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3 - ระดับ 3 3 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 3/1 = 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.17/13 = 3.55 ดี 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 - - 4.62 4.62 ดีมาก 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.48 - - 3.48 ดี 
5 4 3.00 3.50 - 3.38 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.35 3.38 4.62 3.55 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดีมาก 
  

 

ทิศทางการพัฒนา 
1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 
 
 

 
  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 


