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

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

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 ก.ค.61
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
รายงานการประเมิ น ผลตนเองของภาควิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้ น เพื่ อรวบรวมและรายงานผลการดาเนิน งานด้า นประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ) ซึ่งภาควิชา ฯ ได้มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็น กลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทาการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของสังคมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงาน
ของภาควิชา เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้นตามศักยภาพต่อไป
สุ ดท้ายนี้ ต้ องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุ ณภาพระดับภาควิช า คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทาให้หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นประเด็นที่จะนาไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
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หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ.2517 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามรอบ
หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2560) ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาคง อยู่ 146 คน มีบุคลากรสาย
วิชาการ จานวน 14 คน และสายสนับสนุน จานวน 3 คน และมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
ภาควิ ช าฯ และหลั กสู ตรฯ มีความมุ่ง มั่นที่ จะผลิ ตบัณฑิ ตให้ เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สามารถประยุ ก ต์ น าศาสตร์ แ ขนงต่ า งๆ อาทิ ศิ ล ปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต ธุรกิจและการตลาด มาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญการค้นคว้า และเป็นนักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ มี
จรรยาบรรณ และสานึกต่อสังคม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบได้ระดับคะแนน 3.87 คะแนน ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (12 ข้อ) ผ่านตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 ได้คะแนน 4.15 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ได้คะแนน 4.14 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ได้คะแนน 4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.2 ได้คะแนน 4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.3 ได้คะแนน 3 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 4.2 ได้คะแนน 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 4.3 ได้คะแนน 4 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 ได้คะแนน 4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ได้คะแนน 4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.3 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ได้คะแนน 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 ได้คะแนน 3 คะแนน

7

การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25500081106631
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2
1. ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน
2. ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
3. ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์
4. อาจารย์ศรีนาฏ ไพโรหกุล
5. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

ปัจจุบัน
1. ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน
2. ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
3. ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์
4. อาจารย์ศรีนาฏ ไพโรหกุล
5. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
3. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ

6.
7.
8.
9.

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

สภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบ ในการ
ประชุมครั้งที่
7/2560 วันที่ 2
พ.ค.60 และอนุมัติ
ในการประชุมครั้งที่
6/2560 วันที่ 14
มิ.ย.60
*(ข้อมูลส่วนกลาง)

ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา
ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
อาจารย์ ดร. ตรีชฏา โชติรัตนาภนันท์
อาจารย์อาสา วุฒิคะโร (บรรจุเมื่อ 4 เม.ย.61)

อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรข้างต้น
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
1 อาจารย์นนท์ อัครประเสริฐกุล
2. อาจารย์ชินภานุ อธิชาธนบดี
3. อาจารย์โกสิน วรเวทยากรณ์
4. รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

5. อาจารย์คิรินทร์ ทุมมานนท์
7. อาจารย์สุขุมาล สุริย์จามร
6. อาจารย์ดวงทิพย์ ศิวะพรชัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน และไม่ ตารางที่ 1.1-1
เป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตร
อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนัน้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
มีตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบระจาหลักสูตร ครบ ตารางที่ 1.1-1
ทั้ง 5 คน จบการศึกษาระดับ ปริญญา ตารางที่ 1.1-9
เอก 1 คน และ จบการศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาโท จานวน 4 คน ซึ่งสัมพันธ์กับ
สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน ทุ ก อย่ า ง โดย
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ทั้ ง 5คนนี้ มี
คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ต รง และด ารง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 คน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบระจาหลักสูตร ครบ ตารางที่ 1.1-1
ทั้ง 5 คน จบการศึกษาระดับ ปริญญา ตารางที่ 1.1-9
เอก 1 คน และ จบการศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาโท จานวน 4 คน ซึ่งสัมพันธ์กับ
สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน ทุ ก อย่ า ง โดย
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ทั้ ง 5คนนี้ มี
คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ต รง และด ารง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 คน
-อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่า ตารางที่ 1.1-1
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก การ ตารางที่ 1.1-2
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ ที่ ตารางที่ 1.1-9
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภายในภาควิชา
-อาจารย์พิเศษมีคุณสมบัตติ รงตามที่
กาหนดคือจบการศึกษาขั้นต่าในระดับ
ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
ถึงกาหนดปรับปรุงตามรอบฯ ในปี พ.ศ. หลักฐานการอนุมัติ
2560 (ครั้งล่าสุด พ.ศ.2559) ได้ทาการ หลักสูตรใหม่จาก
ปรับปรุงหลักสูตรจนเสร็จสิน้ และ ได้รบั สภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การอนุมัติหลักสูตรใหม่จาก สภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60
*(ข้อมูลส่วนกลาง)

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนมีศักยภาพครบถ้วนตามหลักการประกันคุณภาพ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มีผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี ทั้งที่กาลัง
ดาเนินการ และดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้
- อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัย
และ พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติ และระดับสถาบัน
(ตารางที่ 4.2-6)
- ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน และ
นาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ.(ตารางที่ 4.2-6)
- อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน และ
นาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ. (ตารางที่ 4.2-6)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศ (ตารางที่ 4.2-6)
- อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน(ตารางที่ 4.2-6) และ
กาลังอยุ่ในระหว่างการดาเนินการทางานวิจัย โดยเงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2560
โอกาสในการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มคุณวุฒิ และ ตาแหน่งวิชาการ
2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอาจารย์ โ ดยสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร
(1)
(2)
2558 2559 2560
2555
2556
2557
2558
2559
2560

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

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

40
36
90.00
37
32
(1)
86.49
40
36
90.00
40
40
37
( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

1
3
37
35
34

อัตราการคงอยู่
X 100

4
3
1
3
5
3

2.70
8.33
92.50
87.50
91.89

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1 นักศึกษาที่รับมาปีการศึกษา 57-59 ที่ระบุว่ารับมา 40 คน แต่มีนักศึกษาเข้าเรียนไม่เต็ม
จานวน เนื่องจากนักศึกษาใหม่บางคนมาสอบสัมภาษณ์ และ รักษาสิทธ์ไว้แต่ไม่เข้ามาเรียน
ตั้งแต่แรกรับเข้าชั้นปีที่ 1โดยในปี2559 มีจานวน 2 คน
2 นักศึกษาที่ที่รับใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 57-59 ทุกปีมีนักศึกษาคงตามจานวนทุกชั้นปี โดยไม่มี
นักศึกษาลาออกระหว่างศึกษา
3 นักศึกษาที่รับเข้าปี2560 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีนักศึกษาที่ที่ยืนยันสิทธิ์แต่ไม่มาลงทะเบียน
และไม่เข้าเรียน 1 คน ลาออกระหว่างศึกษาจานวน 2 คน เนื่องจากต้องการไปศึกษาต่อ
สาขาอื่น
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2555
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2556
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

60

59

58

57

56

รวม

1
37
2.70

32
37
86.49

36
40
90.00
-

-

-

36
40
90.00
33
37
89.19
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ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร)
2557
2558
2559
2560

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

60

59

58

57

56

รวม

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

36
40
90.00
40
40
37
-

-

-

-

-

36
40
90.00
40
40
37
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา :
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติจบปี 2559 จบครบทุกคนจานวน 32 คน มีนักศึกษาตกค้าง
จากรุ่นก่อนจบอีก 1 คน
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2557 ที่จะจบปี 2560 ปัจจุบันมีนักศึกษาจบแล้ว 37 คน และ อยู่ในระหว่าง
ลงทะเบียนภาคฤร้อน 2 คนโดยรวมถึงนักศึกาตกรุ่นจากรุ่นเก่าอีก 2 คนที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อนด้วย(โดย
นักศึกษาตกรุ่นมีปัญหาลาพักการศึกษาจากการรับงานนอกมากเกินไปทั้ง 2 คน)
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลาดับ
ที่
1

2

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)

ผลรวมค่า
คะแนน

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

(1)

(2)

(3)

2,268

21

334
323
313
324
535

3
3
3
3
5

26
26
26
26

439

4

26
34

26

26

(2)X(3)

4.15
4.28
4.14
4.01
4.15
4.12
4.22

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2559
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ลาดับ
ที่
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า
คะแนน
(1)

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

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.21
: ค่าเฉลี่ย 4.15
: ค่าเฉลี่ย 4.20
: ค่าเฉลี่ย 4.20

(3)

(2)X(3)

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

26
76.47

เกณฑ์ประเมิน : 4.21 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.15 คะแนน
ผลการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.20 คะแนน

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี)
วันที่สารวจ 28 พ.ย.60
หลักฐาน/ตาราง
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
ประกอบ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
34
100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
32
94.12
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
22
68.75
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
4
12.50
23
71.88
- ตรงสาขาที่เรียน
ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ
3
9.38
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
ทางคณะฯ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา
2
6.25
ก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
1
3.13
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
26-2
82.76
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
32-2-0-1
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ร้อยละ 100.00
: ร้อยละ 82.76
: ร้อยละ 85.00
: ร้อยละ 85.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
4.14 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4.25 คะแนน
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การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากการประเมินพบว่า ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 82.76 จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม และผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี รุ่นจบปี
การศึกษา 2559 จากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างมีค่าเฉลี่ย 4.15 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งต่ากว่า
รอบการประเมินที่แล้วเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ผลการประเมินฯ แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของการได้งานทาในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่สูง
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.20
ค่าเฉลี่ย 4.15
2.2
ร้อยละ 85
ร้อยละ 82.76
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.15
4.14
8.29/ 2 = 4.15 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. แนวโน้มของการได้งานทาของบัณฑิต ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่สูง
2. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะ และ ธรรมชาติของวิชาชีพเป็นสหวิชา (Multidisiplne)
ที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาต่างๆมาใช้อย่างกว้างขวาง ด้วยธรรมชาติของวิชาชีพดังที่กล่าวนี้ ทาให้บัณฑิตที่
จบในสาขานี้มีแนวโน้มจะสามารถปรับตัวไปประกอบอาชีพอิสระ หรือ เปิดกิจการเองได้ง่าย ทาให้บัณฑิต
สามารถปรับตัวได้ดีแม้ในสภาวะที่การจ้างงานมีน้อยก็ตาม
โอกาสในการพัฒนา
เนื่องจากศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีลั กษณะของวิชาชีพเป็นสหวิชา (Multidisiplne)
ดังที่กล่าวมาแล้ว ทาให้การศึกษาในศาสตร์สามารถแตกแขนงเป็นศาสตร์ย่อยสาขาต่างๆ หรือ แยกเป็นวิชา
ใหม่ๆได้ง่าย ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ทาให้ศาสตร์นี้มีโอกาสในการพัฒนาสูงมาก
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
ระบบกลไกการรับนักศึกษา
การรับนักศึกษา เป็นการดาเนินงานร่วมกับคณะวิชา
โดยการดาเนิน การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ใน
ระบบ SU-TCAS แบ่ ง ได้ เ ป็ น การรั บ 2 รอบ และ รั บ
เพิ่มเติมอีก 1 ครั้งดังนี้
รอบแรก
การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1. เกรดเฉลี่ยสะสม และ Portfolio ผู้ผ่านการสอบ
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50%
2. สอบวิ ช าเฉพาะ 2 วิ ช า ผู้ ผ่ า นการสอบต้ อ งได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 50% แต่ละวิชา
ผู้ผ่านคะแนนทั้งสองส่วนตามเกณฑ์ที่กานดแล้วจึง
นามาเรียงลาดับคะแนนผู้มีสิทธ์การสอบสัมภาษณ์ และ
เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางคณะวิชาประกาศผู้มีสิทธ์
เข้าศึกษาเพื่อให้มายืนยันสิทธ์ต่อไป
รอบสอง
เป็ น การรับ สมั ครจากโควตา 28 จั ง หวั ด โดยสอบ
วิช าการ (ภาษาไทย,สัง คม,ภาษาอัง กฤษ,คณิ ตศาสตร์ ,
วิ ท ยาศาสตร์ ) (ผู้ ผ่ า นการสอบต้ อ งได้ ค ะแนนวิ ช าการ
รวมกัน ไม่น้อยกว่า 30%) และวิชาเฉพาะสาขา (ผู้ผ่าน
การสอบต้องได้คะแนนวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 50%) โดย
มีสัดส่วนคะแนนดังนี้ วิชาการ 40%: วิชาเฉพาะวิชาละ
30%
รับเพิ่มเติม
เป็นการรับนักศึกษาเพิ่มเติมที่ขาดจากการรับ 2 รอบ
แรกโดยสอบวิชาเฉพาะสาขา
การดาเนินงาน
รอบแรก เปิดรับ 30 คน ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
รอบสอง เปิดรับ 8 คน ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
รับเพิ่มเติม เปิดรับ 7 คน(กาลังดาเนินการระหว่าง
วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2561
ผลการดาเนินงาน
ผู้ผ่านการสอบตามเกณฑ์และทาการเรียกสอบ
สัมภาษณ์ครั้งแรกจานวน 35 คน มีผู้มาสอบสัมภาษณ์
19 คน ดังนั้นจึงมีการเรียกสอบสัมภาษณ์ครั้งทีส่ อง 30
คน มีผู้มาสอบสัมภาษณ์ 17 คน
การคัดเลือกรอบสองมีผู้สมัครสอบ 259 คน ผู้ผา่ น
การสอบและ ทาการเรียกสอบสัมภาษณ์ 3 คน แต่เมื่อ

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- เอกสารการสอบรับตรง
ของคณะมัณฑนศิลป์
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูลส่วนกลาง)
- รายงานการประชุม
กรรมการคณะฯ (ข้อมูล
ส่วนกลาง)
-เอกสาร มคอ 2
(แฟลชไดฟ์+ภาพประกอบ)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
เรียกสอบสัมภาษณ์ไม่มผี ู้มาสอบสัมภาษณ์
ปัญหาที่พบ
- เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจ านวนผู้ ส มั ค รเข้ า สอบแล้ ว
พบว่า จานวนผู้สมัครสอบในปี 60 ลดลงจากรอบประเมิน
ครั้งก่อนในปี 59 เหลือนักศึกษาที่มาสมัครเพียง 30%
ของจ านวนเมื่ อ ครั้ ง ก่ อ น ซึ่ ง น่ า เป็ น ปั ญ หาเดี ย วกั บ ที่
สถาบันการศึกษาอื่นพบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
- ในการสอบสั ม ภาษณ์ ร อบสอง (โควตา 28
จังหวัด) ที่ไม่มีผู้มาสอบสัมภาษณ์เลยนั้น ตามจริงในวัน
นั้นมีผู้ตั้งใจมาสอบสัมภาษณ์ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
นี้ 1 คน แต่เนื่ องจากการสอบในคณะมั ณฑนศิล ป์ นี้
ผู้ ส อบสามารถเลื อ กสอบได้ ห ลายสาขาในคณะวิ ช า
เดียวกัน และ ในวันสัมภาษณ์ดังกล่าวสาขาวิชาที่ผู้สอบ
คนนั้นเลือกเป็นอันดับต้นมีผู้สละสิทธ์ไม่มาสัมภาษณ์ ผู้มา
สอบสั ม ภาษณ์ ค นนั้ น จึ ง ขอเลื อ กสอบสั ม ภาษณ์ ใ น
สาขาวิชาที่ตนเองต้องการมากกว่าแทน

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป
จากปัญหาที่พบในปี 2560 ทาให้ประเมินได้ว่า ข้อ
ปั ญ หาที่ ค วรพิ จ ารณาน าไปปรั บ ปรุ ง กระบวนการรั บ
นักศึกษาใหม่ในปีถัดไปสรุปได้ดังนี้
- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ คณะ
วิชาให้มากขึ้น และ ตรงกลุ่ม เป้ าหมายมากขึ้น รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์กาหนดการรับนักศึกษา และ วิธีการรับ
นักศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายแต่เนิ่นๆให้มีความเข้าใจชัดเจน
- ปรับปรุงวิธีการเลือกสาขาในคณะวิชาเดียวกัน
และ วิธีการคัดเลือกเพื่อป้องกันการแย่งนักศึกษากันเอง
ของต่างสาขาแต่คณะวิชาเดียวกัน อันเป็นเหตุให้ต้องมี
การเปิดรับหลายๆ รอบ
แผนการรับนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
(อ้างอิงจาก มคอ.2)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ชั้นปีที่1
40
40
40
60
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
รวม
40
80
120
180
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40

ปี 2560
60
60
40
40
200
40
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะฯ และ ภาควิ ช าฯ ก าหนดแผนการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีการดาเนินงานในระดับภาควิชาดังนี้
- ภาควิชามีการจัดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจานวน
2 ท่านต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1
- ภาควิ ช ามี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานเพื่ อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่ าง อาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง
- การจัดปฐมนิเทศระดับภาควิชาประกอบด้วย
- การพบปะระหว่ า งอาจารย์ ป ระจ าภาค และ
ผู้ปกครอง
- แนะนาหลักสูตร วิชา การเรียนการสอน สถานที่
เรียน การใช้ชีวิตในสถาบัน
- แนะนาอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใหม่
ผลการดาเนินงาน
คณะวิ ช าจั ด การปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหม่ ปี 2560
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โดย เป็นการจัดร่วมกัน
ระหว่าง คณะวิชา กับ ภาควิชา โดยเป็นการจัดปฐมนิเทศ
ระดับคณะครึ่งวันเช้า และ แยกปฐมนิเทศระดับภาควิชา
ช่วงบ่าย
การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่พบว่า
- ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 4.07
- ความพึงพอใจด้านการจัดการ 4.09
- ความพึงพอใจโดยรวม 4.08
จากผลการประเมินข้างต้น ทาให้สรุปได้ว่าความพึง
พอใจที่มีต่อการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- เอกสารการปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาใหม่
-เอกสารการอบรมคุณธรรม
(ข้อมูลส่วนกลาง)
-เอกสารจากงานทะเบียน
เรื่องส่งรายชื่อนักศึกษาใหม่
พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา
(ข้อมูลส่วนกลาง)
-เอกสารรายงานการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
(ข้อมูลส่วนกลาง)
-เอกสารการสารวจความพึง
พ อใ จ ใ น ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษาใหม่ปี 2560

3 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิช าการและแนะ - คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
แนวแก่นักศึกษา
ที่ปรึกษา (ข้อมูล
การวางแผน และ การดาเนินงานเพื่อคาปรึกษาวิชาการและ ส่วนกลาง)
แนะแนวแก่นักศึกษา
1. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ - คาสั่งแต่งตัง้
ให้แก่นักศึกษาชั้นปี ละ 2-3 ท่าน โดยมี หน้าที่ให้คาปรึกษา กรรมการฝึกงานของ
เรื่องการลงทะเบียน การเลือกเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตร ภาควิชาฯ (ข้อมูล
จนครบจนกว่านักศึกษาในชั้นปีนั้นจะจบการศึกษา
ส่วนกลาง)
2. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการจั ด กิ จ กรรมนอกห้ อ งเรี ย นของ -คาสั้งแต่งตัง้ กรรมการ
นักศึกษา
ศิลปนิพนธ์ (ข้อมูล
3. หลักสูตรมีการแต่งตั้งให้มีกรรมการฝึกงาน และ มี ส่วนกลาง)
การจัดการนิเทศการฝึกงาน เพื่อให้คาแนะนานักศึกษาชั้นปีที่
3 ในการ เลือกสถานที่ฝึกงาน รวมทั้ง การปฎิบัติ ตัวในการ -มคอ 3
ฝึ กงานเพื่ อเตรีย มความพร้อมก่อนการฝึ กงาน นอกจากนี้ -จัดทาฐานข้อมูล
ภาควิชายังได้จัดทาฐานข้อมูลบริษัทที่เคยรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัทที่เคยรับ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกติดต่อได้ด้วย
นักศึกษาฝึกงาน
4. หลักสูตรมีการแต่ง ตั้งอาจารย์ที่ป รึกษาในการท า (ข้อมูลส่วนกลาง)
ศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา - copy ของหน้า
ศิลปนิพนธ์โดย อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแล และ facebook และ line
ให้คาแนะนาในการทาศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษาในการดูแลจน กลุ่มต่างๆ
จบวิชาศิลปนิพนธ์
- ข้อมูลการขอ
การดาเนินงาน
ลงทะเบียนช้า
 กรณีที่นักศึกษามีปัญหาในการจัดการศึกษาของตนเอง ขอลาพักการศึกษา
เช่น การขอลงทะเบียนช้า , การเพิ่ม-ถอน, Drop, ลา ขอลงทะเบียนน้อยกว่า
พักการศึกษา และ อื่นๆ นักศึกษาจะต้องขอความเห็น ปกติ
และ คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจา ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
(ข้อมูลส่วนกลาง)
วิชา และ หัวหน้าสาขาให้เห็นชอบทุกครั้ง
 มีการจัดทากลุ่ม facebook และ line ทั้งกลุ่มรวมใน -เอกสารการสารวจ
หลั กสู ต ร และ กลุ่ ม ย่ อยๆในรายวิ ช าต่ า งๆเพื่ อเป็ น ความพึงพอใจของ
ช่ อ งทางในการให้ ค าการปรึ ก ษา นั ด หมายต่ า งๆ นักศึกษาที่มีต่อ
ระหว่ า งอาจารย์ กั บ นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ในเรื่ อ งการการ คุณภาพหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา
ลงทะเบียน และ ปรึกษาในเชิงวิชาการ
2560
ผลการดาเนินงาน
ระหว่าง ส.ค. 60 ถึง ก.ค. 61 อาจารย์ปรึกษาทางวิชาการ
ได้ให้คาแนะนาและ ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาในมี ปัญหา
ในการจัดการศึกษาส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้
 ขอกลั บเข้า ศึกษาใหม่หลั ง จากลาพักการศึกษา 1
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
กรณี (นักศึกษาตกค้างจากหลักสูตรเก่า)
 นักศึกษาปี 1 ขอลาออก 1 กรณีแบ่งเป็น:
-จากสาเหตุต้องการไปสอบเข้าคณะใหม่สาขาใหม่ 1 กรณี
- นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการลาออกจากปั ญ หา
ส่วนตัว 1 กรณีแต่เมื่อให้คาปรึกษาแล้วสามารถยับยั้งและ
คาแนะนาได้ทัน ทาให้นักศึกษาเรียนต่อไปตามเดิม
 ขอลงทะเบียนมาก หรือ น้อยกว่าเกณฑ์ 9 คน
 ขอถอนรายวิชา 5 กรณี
 ขอลงทะเบียนช้า 12 กรณี
การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
หลักสูตรมีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 พบว่า จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อ “ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิ ข าการ” “ผ่ า นแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
หลักสูตร” ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จากผู้ตอบแบบ
สารวจทั้งสิ้น จานวน 20 คน ซึ่งจาแนกเป็นรายละเอียดได้
ดังนี้
1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติ ดต่ อกับ อาจารย์ ที่
ปรึกษาทางวิ ชาการ มี ความพึ ง พอใจอยู่ ในระดับ ดี คะแนน
เฉลี่ย 4.05
2. การให้ เ วลาในการให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่
ปรึกษาทางวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.15
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผล
การเรี ย นของนั กศึ กษา เพื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก ศึกษาเรีย นจบตาม
หลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.3
4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่น
ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่น ๆ แก่นักศึกษาตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรได้นาการศึกษาในหลักสูตรเข้าสู่การเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับการเปลียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ เทค
โนโลยี่ ใ นปั จ จุ บั น ด้ ว ยการผสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ภายนอกโดยการนาโจทย์ทางการออกแบบที่สัมพันธ์กับความ
ต้องการขององค์กรต่างๆเหล่านั้นมาให้นักศึกษาฝึกฝนปฎิบัติ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-มคอ 3 วิชา:
363 226 การ
ออกแบบยานพาหนะ1
363 227 การ
ออกแบบยานพาหนะ2
- รายงานการประชุม
ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
-รายงานการประชุม
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ผลการดาเนินงาน
จริงในรายวิชาที่เรียนอยู่ในหลักสูตร
ในรอบการประเมินครั้งนี้ระหว่างปี 2560-61 หลักสูตร
ได้ จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ องค์ ก รภายนอกประกอบด้ ว ย:
การศึ ก ษาดู ง าน, การจั ด นิ ท รรศการระดั บ ชาติ , การเข้ า
ร่วมงานประกวด, และ การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ซึ่งสามารถ
สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
- โครงการOpen House: Product Design 2018
เป็ น การแสดงผลงานของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานภายนอกในงานแสดงระดั บ ชาติ Thailand
International Furniture Fair(TIFF 2018)ณ อิมแพ็คเมือง
ทองธานี : Challenger 2 – 3 จัดโดย-กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่าง 7-11 มีนาคม
2561
- การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มงานประกวด
ระดั บ ชาติ ที่ ไ ด้ น าเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเนื้ อ หารายวิ ช า
ประกอบด้วย
 รายวิชา 363 226 การออกแบบยานพาหนะ 1 นางาน
ประกวดเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเรี ย นการสอนใน
รายวิชาโดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมงาน
ประกวดออกแบบรถยนต์ ร ะดั บ ชาติ ในงาน Isuzu
Creative Brains Challenge 2017
 รายวิชา 363 212 ศิลปะนิพนธ์ โดยผลงานในวิชา
ดังกล่าวได้รับรางวัลจากการประกวดระดับชาติ โดย
นางสาวชนัญชิด ชาญอุไร ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และ ประชาชนทั่วไปในงาน Thailand
Green Design Awards 2018 จัดโดยสถาบันค้นคว้า
และ พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รายวิชา 363 215 การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์เชิ ง
สร้างสรรค์และ 363 217 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิง
แนวคิด นางานประกวดเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน
การสอนในรายวิชาโดยเข้าร่วมงานประกวดนานาชาติ
1 รายการ และระดับชาติ 1 รายการดังนี้
AsiaStar Awards 2017 (จัดโดย กรมส่งเสริม
อุต สาหกรรมร่ วมกั บ สหพั น ธ์ ก ารบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง เอเชี ย
(The Asian Packaging Federation : APF): โดยมี
นักศึกษาในรายวิชาได้รับรางวัลดังนี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
กรรมการคณะฯ
(ข้อมูลส่วนกลาง)
-เอกสารขออนุมัติ
โครงการ Open
House: Product
Design II 2018
-หลักฐานการประกวด
ในโครงการต่างๆ
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
นางสาวอภิสรา สมจิตร และ นางสาวไอริณ ปุรสาธิต
ได้รับรางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา
การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน จั ด ประกวดระหว่ า ง 2-3
ธันวาคม 2560 โดยมีนักศึกษาภาควิชาฯได้รับรางวัล 5
รางวั ล ประกอบด้ ว ย รางวั ล ชนะเลิ ศ 2 รางวั ล ที่ 2 ได้ 1
ราววัล และที่ 3 ได้ 2 รางวัล
 รายวิชา 363 232 การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์
ไทย นางานประกวดเข้าเป็นส่วนหนึ่ งในการเรียนการ
สอนในรายวิ ช าโดยเข้ า ร่ ว มงานประกวดระดั บ ชาติ 1
รายการโดยนักศึกษาเข้ารอบสุดท้าย 1 รายการใน งาน
ประกวดหั ต ถกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ ค รั้ ง ที่ 7 ประจ าปี
2561 จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
-การประกวดอื่ น ๆที่ อ าจารย์ ส่ ง เสริ ม แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
รายวิ ชาใดโดยตรง 1 รายการคือ Silom Bangkok
Eyeware Desig Contest โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัล 3
คน คือ
นายพีรศิลป์ หุตะแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นางสาวมีณรัศยากุล ธนพงศ์วัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นายเธนศ รุ่งวิริยวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ในรอบการประเมินที่ผ่านมา หลักสูตรได้ส่งเสริมให้มี
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ กิ จ กรรม
ร่ ว มกั บ องค์ ก รภายนอกเป็ น จ านวนมากและ สม่ าเสมอ
รวมทั้งได้ดาเนินการในทุกรอบๆการประเมิน ทาให้เห็นได้ว่า
หลักสูตรพยายาม update ความรู้และ ประสพการณ์ให้
นั ก ศึ ก ษาทั น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีตลอดเวลา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- อัตราการคงอยู่

ชั้นปีที่
ชั้นปีที่1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปี 2556
40
40
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
40
40
60
40
40
40
40
40
40
80
120
180
40

ปี 2560
60
60
40
40
200
40

อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษา:
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 92.50
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 87.50
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 91.89
โดยภาพรวม พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึ กษามีลักษณะไม่คงที่ ซึ่งเกิดจากผลของจานวนนักศึกษาออก
กลางคันและการเข้าเรียนไม่ครบตามกาหนด ซึ่งหลักสูตรได้ทาการชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษารับฟัง
ปัญหาของนักศึกษาทั้งด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เพื่อหลักสูตรจะได้ เข้าใจและช่วยนักศึกษาได้ทันก่อนที่จะถูกรี
ไทม์หรือลาออกกลางคัน เป็นต้น
- การสาเร็จการศึกษา
นั กศึก ษารุ่ น รหั ส ปี 2556 ที่ จ บปี 2559 จบครบทุ กคน
จานวน 33 คน มีนักศึกษาในรุ่นตกค้าง 1 คน
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2557 ที่จบแล้วปี 2560 นี้ปัจจุบันมี
นักศึกษาจบแล้ว 37 คน และ อยู่ในระหว่างลงทะเบียน
ภาคฤร้อน 2 คนโดยรวมถึงนักศึกาตกรุ่นจากรุ่นเก่าอีก 2
คนที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อนด้วย
- การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
-ข้อร้องเรียนผ่าน
กลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
แบบประเมิน
หลักสูตรมีการจัดทาช่องทางรับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา online
ช่องทางหลักคือ
- copy ของหน้า
-เสนอข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการ facebook และ
โดยตรง
line กลุ่มต่างๆ
-เสนอข้อร้องเรียนผ่านแบบประเมิน online เมื่อนักศึกษา -เอกสารการ
เข้าไปตรวจสอบเกรด
ซ่อมแซมห้องน้า
นอกจากข้อเรีย นอย่ า งเป็ น ทางการตาม 2 ช่ องทาง โรงปฎิบัตงิ าน
ข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดทาช่องทางรับข้อร้องเรียนอย่างไม่ -แบบร่าง
เป็นทางการทางช่องทางอื่นๆเช่น การร้องเรียนในกลุ่ ม ปรับปรุงโรง
ทาง online ที่ จั ด ท าขึ้น ทั้ ง ระดั บ กลุ่ ม รวมและ ระดั บ ปฎิบัติงานฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
รายวิชา
ผลการดาเนินงาน
-ข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงที่พบทั้งหมด
เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่เรียนสาหรับ ปฎิบัติงาน
และ พั ก ผ่ อ น โดยไม่ พ บข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากนั ก ศึ ก ษาที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลย
ข้อเรียนที่มีทั้งหมดสรุปได้ดังนี้
 โถห้องน้าโรงปฎิบัติงานใช้งานไม่ใด้ดี ภาควิชาฯ
ได้ดาเนินการแก้ไขโดยเปลี่ยนโถส้วม 3 โถ
 บริเวณที่ใช้ทางานทาแม่พิมพ์วิชา ศิลปะปฎิบัติ
2 ไม่เป็นสัดส่วน ทาให้นักศึกษาต้องนั่งทางาน
กับพื้น และ ไม่มีที่เก็บผลงาน ในกรณีนี้ ภาควิชา
ฯ กาลังอยู่ระหว่างดาเนินแก้ไขด้วยการออกแบบ
และ ต่อเติมกันสาด ทาโต๊ะ และ ชั้นวางผลงาน
ให้นักศึกษาต่อไป
-ข้อร้องเรียน online เป็นการเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละ
รายวิชา
การตรวจสอบกลไก
ในปี การศึ กษา 2560 หลั ก สู ต รได้ ป ระเมิ น ความพึ ง
พอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.6
คะแนน
การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป
จากผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาในรอบประเมินนี้(2560-61)ที่ได้
คะแนนอยู่ ร ะดั บ ปานกลาง เพิ่ ม จากรอบการประกั น
คุณภาพครั้งก่อน (2559) ทีได้คะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับต่า ทาให้เห็นได้ว่า ภาควิชาฯมีการปรับปรุงในกรณี
ข้อร้องเรียนให้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อร้องเรียนต่างๆภาควิชาได้
ทาการแก้ไขต่างๆ ดังนี้
 ข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา:ภาควิ ช าฯ
ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการดู แ ล
นั ก ศึ ก ษาได้ ใ กล้ ชิ ด มากขึ้ น และ มี ก ารน าข้ อ
ร้องเรียนของนั กศึกษามพิ จ ารณาเพื่อด าเนิ นการ
ต่อไป
 ข้อร้องเรียน online ในแต่ละรายวิชาจะมีการส่ง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ความพึงพอใจ
ย้อนหลัง 3 ปี
เท่ากับ
ปี 2558 = 1.84
ปี 2559 = 3.28
ปี 2560 = 3.22
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
มอบให้อาจารย์ประจาวิชา เพื่อ พิจารณาแก้ไขตาม
ข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
4
4
3
11/ 3 = 3.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. มีแผนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยฝึกฝนให้นักศึกษา
บูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันในกระบวนการออกแบบ
2. มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กับสถาบันภายนอก
3. มีกระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีคุณภาพ
4. บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีงานทาสูง
โอกาสในการพัฒนา
1.ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, การแลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบกลไก
- หลักสูตรมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร มี ก ารประชุ ม และวางแผน การคั ด เลื อ ก
อาจารย์ประจาหลักสูตรโดยคานึงถึงคุณสมบั ติตามที่
สกอ กาหนด
- หลักสูตรมีระบบกลไกการตรวจสอบการทางาน
ของอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
- ในการประชุ มเพื่ อปรับ ปรุง หลักสู ต รใหม่ รอบปี
2560 ภาควิชาฯ ได้มีมติที่ประชุม เปลี่ยนชื่ออาจารย์
ผู้ดูแลหลักสูตรดังนี้
เดิ ม หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง 2555 อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ
1. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ*
2. อาจารย์ปิติ
คุปตะวาทิน*
3. อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล
4. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์
เปลี่ ย นเป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง 2560 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ
คุปตะวาทิน*
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว*
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์*
4. อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล*
5. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
การตรวจสอบกลไก
- การติ ด ตามผลการสอนของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
การประเมินภาระงานโดย KPI
-การสารวจความพึงพอใจของอาจารย์
การประเมินมาปรับปรุงกลไก
-ภาระงานของอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รโดยรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย ในภาคการศึ ก ษาปลายปี 2560-61 เท่ า กั บ
4.92
-ผลการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์สรุปได้ดังนี้

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
-ตารางที่ 1.1-10
1. รายงานการประชุมภาควิชาฯ
2. รายงานการประชุมพิจารณา
กรอบอัตรากาลังของหลักสูตร
(ข้อมูลส่วนกลาง)
3. แผนระยะยาวการรับนักศึกษา
และอาจารย์ (ข้อมูลส่วนกลาง)
4. เอกสารขออนุมัติกรอบ
อัตรากาลัง
5. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
(ข้อมูลส่วนกลาง)
6. ประกาศกรอบอัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัย (ข้อมูลส่วนกลาง)
7. บันทึกข้อความขอใช้กรอบ
อัตรากาลังสายอาจารย์
8. บันทึกข้อความขออนุมัติรับ
สมัครอาจารย์ตามกรอบอัตรากาลัง
จากมหาวิทยาลัย
11. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
อาจารย์ (ข้อมูลส่วนกลาง)
12. ผลการประเมินการสอน
-รายงานการประชุมคณะอนุกรรม
พิจารณาหลักสูตร ศิลปบัณฑิต
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
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ผลการดาเนินงาน
 การกาหนดคุณสมบัติอาจารย์มคี วาม
สอดคล้องได้ระดับคะแนน 4.8
 การวางแผนด้ารอัตรากาลังของอาจารย์
คะแนน 3.73
- การบริหารอาจารย์ และ การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์
ระบบกลไก
ระบบกลไกการบริหารอาจารย์ และการส่ งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ สรุปได้ดังนี้
- การประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งอาจารย์ เ พื่ อ จั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการและ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
การศึ ก ษา 2560 ซึ่ ง รายงานการวางแผนงานที่ มี
โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ดังนี้
 โครงการศึกษาดู ง านพั ฒ นาหลั กสู ต ร ระดั บ
ปริญญาตรีและปริญญาโท (ต่างประเทศ)
 โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด การและเข้ า ร่ ว ม
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
 โครงการส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการ
และตาแหน่งอาชีพของบุคลากร
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
- หลั กสู ต รมี การกาหนดบทบาทหน้ า ที่ อาจารย์
และ งานที่ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รต้ อ งด าเนิ น การ
รวมทั้ง ชี้แจงกาหนดการและ ตารางเวลาในการทางาน
เช่น การจัดส่ง มคอ.3และ มคอ.5 และ เป็นต้น
- มีการจัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ดูแล
หลักสูตรและ อาจารย์ผู้สอนในการบริหารงานและการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- หลั ก สู ต รมี เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ า (นางสาวจารุด า
งามวิ ทิ ต วงศ์ ) เพื่ อ ช่ ว ยติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า ง
อาจารย์ผู้สอน, อาจารย์พิเศษ, และ คณะวิชาฯเพื่อให้
การดาเนินงานในหลักสูตรเป็นไปอย่างเรียบร้อย
- ภาควิ ช าฯ ได้ ว างกรอบการขอ และ ใช้
งบประมาณของภาควิชาฯเพื่อพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน
โดยมี ข้อตกลงกว้า งๆว่ า อาจจารย์ทุ กท่า นสามรถท า
เรื่องของบสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ได้รายละ 10,000
บาท (อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ ได้รับเงินจานวนนี้ 1

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

1. รายการประชุมคณะกรรมการ
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
อาจารย์ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
3. แผนการดาเนินงานภาควิชา
2561
4.เอกสารรายงานภาระงานอาจารย์
(Kpi)
5 เอกสารขออนุมัติเงินสนับสนุนบุ
คลลากรในการเผยแพร่ผลงานของ
อ. ดร. ชิตชัย ควรเตชะคุปต์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ท่าน) โดยหัวหน้าภาคฯสามารถอนุมัติได้โดยไม่ต้องขอ
มติที่ประชุมภาคฯ แต่หากอาจารย์ท่านของบสนับสนุน
พัฒนาอาจารย์มากกว่า 10,000 บาท ให้แจ้งที่ประชุม
ภาคเพื่อขอความเห็น
ผลการดาเนินงาน
-การบริหารอาจารย์
ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุมระหว่างผู้ดูแลหลักสูตร
และ อาจารย์ ทุ ก ท่ า นเพื่ อ วางแผนปฎิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีร่วมกัน โดยในปี 2561 ได้ดาเนินการประชุม
วันที่ 28 มีนาคม 2561
ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุมระหว่างผู้ดูแลหลักสูตร
และ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ แลกเปลี่ยนความเห็น
ในการจั ด การสอน โดยอาจารย์ ในภาควิช าทุ กท่ า นมี
ส่วนร่วมเดือนละ 1 ครั้ง
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
 อาจารย์ประจาภาควิชา ฯ ที่สาเร็จ การศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 1 คนคื อ
อาจารย์ตรีชฎา โชติรัตนาภนันท์
 อาจารย์ประจาภาควิชา ฯ ลาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ท าต าแหน่ ง วิ ช าการ จ านวน 1 คน คือ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อินทิรา นาควัชระ
 มอบสนั บ สนุ น พั ฒ นาอาจารย์ มากกว่ า 10,000
บาท แก่ ดร ชิตชัย ควรเตชะคุปต์ เมื่อเข้าร่วม
โครงการ Glocal Art Exhibition, Tokoha
University, ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-24
พ.ย. 2560
การตรวจสอบกลไก
กลไกการตรวจสอบของอาจารย์ แ ละ การ
บริหารงานอาจารย์ของหลักสูตรประกอบด้วย:
- การใช้แบบรายงานประเมินตนเองของอาจารย์
ประจาหลักสูตร (KPI) โดยได้ทาการประเมิน 2
ครั้ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2560-61 คื อ ครั้ ง ที่ 1
ระหว่ า งวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 – 31 มี น าคม
2561, ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 –
30 กันยายน 2561 เพื่อจัดส่งให้หัวหน้าภาควิชา
ฯ เพื่อพิจ ารณาประเมิ นผลการด าเนิ นงานของ
อาจารย์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

หลั ก สู ต รได้ ส ารวจความพึ ง พอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี
การศึ ก ษา 2559 โดยใช้ แ บบประเมิ น ของ
ภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
- การส่งเสริม และ พัฒนาอาจารย์
อาจารย์ที่ ขอรับเงิน สนับ สนุ น จากภาควิ ชาต้ องท า
เรื่องขอรับทุนสนับสนุอย่างเป็น ทางการ ในกรณีไม่เกิน
10,000 บาท ให้อาจารย์ท่านนั้น เขียนชี้แจงรายการที่
ต้องการนาไปใช้แนบมาด้วย ส่วนในกรณีขอทุนสนับนุน
จานวนมากอาจารย์ที่ขอทุนจะถูกแนะนาให้เขียนเป็น
โครงการทางาน
การประเมินมาปรับปรุง
ผลสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการวางแผน
และ อัตรากาลัง มีคา่ เฉลี่ย 3.73

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

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

ผลการดาเนินงาน

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
1 x 100/ 5 = 20.00
(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 1.1-1
3 x 100/ 5 = 60.00
ตารางที่ 4.2-1(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 4.2-6
(0.40+7.60) x 100/ 5 = 60.00

4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท

หน่วยวัด
คน
คน

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ้างอิง
0
ตารางที่ 1.1-1
4
ตารางที่ 1.1-1
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จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 20.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 20.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 12.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 12.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ้างอิง
1
ตารางที่ 1.1-1
0.00
80.00
20.00

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 40.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 36.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 36.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
3
2
3
60.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

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

3.33 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.2-1
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ตารางที่ 4.2-2
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
1
0.40 ตารางที่ 4.2.2
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
ตารางที่ 4.2.2
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
ตารางที่ 4.2.2
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
- ตารางที่ 4.2.2
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.3
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4.2.3
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
ตารางที่ 4.2.4
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.2.4
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 4.2.4
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจัยที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่
ตารางที่ 4.2.5
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ตารางที่ 4.2.5
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
- ตารางที่ 4.2.5
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
ตารางที่ 4.2.5
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
- ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผลรวมถ่วง
หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
น้าหนัก
ตารางอ้างอิง
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ตารางที่ 4.2.5
1.00
ทะเบียน
5.7 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
ตารางที่ 4.2.5
1.00
วิชาการแล้ว
5.ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ตารางที่ 4.2.5
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
ตารางที่ 4.2.6
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
6
2.40 ตารางที่ 4.2.6
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
2
1.20 ตารางที่ 4.2.6
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ตารางที่ 4.2.6
0.80
5
0.80
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
ตารางที่ 4.2.6
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
5
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
1
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
13
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
0.40
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
7.60
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของประจา/
8.00
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
152.00
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
2.00
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
38.00
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)

: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 160.00
: ร้อยละ 12.00
: ร้อยละ 12.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในปี
การศึกษา 2560 -61 จานวน 5 คน และอยู่ครบ
ทุกคนคิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ
100
-แบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ระบบกลไก
- หลั ก สู ต รมี ร ะบบการประเมิ น ความพึ ง 2560-61
พอใจของอาจารย์ด้วยแบบสอบถามทุกปี
ระดับความพึงพอใจฯ 3
การศึกษา
ผลการด าเนินงานและ การประเมิน เพื่อนามา ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2558 = 3.31
ปรับปรุง
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ประจา ปี 2559 = 3.65
ปี 2560 = 3.90
หลักสูตรสามารถจาแนกรายการ ดังนี้
1. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาต่อ การ
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม
และ ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.4
2. ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรต่อการจัดแผนการศึกษาตลอด
หลั ก สู ต รอย่ า งชั ด เจนคิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย
3.85
3. ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรต่อด้านสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67
4. ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรต่อด้านการวางแผนอัตรากาลัง
และ ภาระงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73

- ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2
4.2 (1)
12.00
20.00
4.2 (2)
36.00
60.00
4.2 (3)
12.00
160.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 4
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
รวม 15.00/ 3 = 5.00
5.00
5.00
5.00
4
12/ 3 = 4.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์มีคุณวุฒิครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
2. มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ด้วยการแลกเปลียนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
3 อาจารย์มีผลงานสร้าสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน และ ระดับชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1.
เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านมี connection กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศทาให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาการแลกเปลียนความร่วมมือ หรือ ทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลั ย
ต่างประเทศ
2.
มีอาจารย์หลายท่านที่มีคุณสมบัติครบตาม เกณฑ์ การขอตาแหน่างทางวิชาการ ในระดับ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจายร์ และรองศาสตราจารย์ทาให้ มีแนวโน้ม ของ การเพิ่ ม อาจารย์ที่ มี
ตาแหน่งทางวิชาการภายในภาควิชาเพิ่มขึ้น
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
A

081 102
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน

1/60 6

082 101 มนุษย์
กับศิลปะ

1/60

082 103 ปรัชญา
กับชีวิต

1/60

083 109 การใช้
ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์

1/60 6

จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด

B+

B

C+

C

5

4

5

4

9

9

8

3

D+
10

D

F

4

ลง
สอบ
S U IP NP ทะเ
ผ่าน
บียน
38

38

35

35

35

35

35

34

084 105 โลกแห่ง 1/60
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
084 106
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1/60 35

081 101
2/60
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
081 103 การ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

2/60 6

083 102 จิตวิทยา 2/60 6
กับมนุษย์สัมพันธ์

3

2

5

8

12

10

3

2

7

3

2

1

35

34

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
A

B+

B

C+

C

D+

2

4

13

11

4

D

F

S U

IP

360 101
Design I

1/60

360 103
Drawing I

1/60

9

14

22

14

10

1

1

71

360 105
Art Studio I

1/60 10

21

17

14

7

1

1

71

360 107
Basic Technical
Drawing

1/60

9

9

9

4

1

2

363 101
History of
Product Design

1/60

4

13

8

7

1

1

363 102
Model Making

1/60

3

16

12

1

2

363 106
Art of Computer 1/60 19
Modeling

3

10

2

1

35

363 107
1/60 17
Product Design II

8

6

3

1

35

363 108
Professional
Presentation

1/60 31 3

363 109
Three
Dimensional
Design

1/60 13

w=
1

ลง
N
สอบ
ทะเ
P
ผ่าน
บียน

w=
1

4

5

35

35
w=
1

1

6

35

35

35

5

1

34

35

จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
A

B+

B

C+

C

7

12

11

4

1

D+

D

F

S U

IP

ลง
N
สอบ
ทะเ
P
ผ่าน
บียน

363 110
Material and
Production
Methods I

1/60

363 111
Human Factors
for Design

1/60

3

13

18

363 201
Product
Design IV

1/60

4

6

16

363 202
Marketing and
Cousumer
Behavior

1/60

5

4

7

363 203
Research
Methords for
Product Design

1/60 13

6

10

363 204
Structural
Design

1/60 12

18

6

36

363 209
PRODUCT
DESIGN VI

1/60 10

15

14

39

363 210
INDUSTRIAL
MANAGEMENT

1/60 12

14

11

363 211
1/60 21
DESIGN SEMINAR

11

8

35

1

10

36

9

5

2

35

9

2

1

2

36

37

39
40

36

จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
A

B+

B

363 213
1/60
Graphic Design II

4

13

10

363 215
Creative
Package Design

1/60

8

8

2

363 217
Conceptual
Package Desing

1/60

9

1

363 219
Set and Stage
Design

1/60

6

10

3

363 220
Production
Design for
Exhibition

1/60

2

1

4

363 221
Home
Decorative and
Accessory
Design

1/60

3

4

363 222
Furniture Design
1/60 11
Fundamentals
363 225
Furniture Design 1/60
for The Mass

8

363 226
1/60
Vehicle Design I

2

6

C

D+

D

F

S U

IP

27
1

19

10

7

1

20

1

5

3

8

1

1

24

2

3
1

C+

ลง
N
สอบ
ทะเ
P
ผ่าน
บียน

1

19

1

12
4

37

จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
A

363 233
Selected Topic
in Product
Design

1/60

363 236
Individual
Project I

1/60

363 237
Individual
Project II

1/60

363 238
Individual
Project III

1/60 12

B+

13

B

C+

C

D+

D

F

S U

IP

ลง
N
สอบ
ทะเ
P
ผ่าน
บียน

1

1

3

28

363 246 Surface
2/60
Desing

I=
8

363 256
Individual
Project I

1/60

360 102
Design II

2/60

6

3

1

5

4

3

360 104
Drwaing II

2/60

1

3

5

8

12

4

360 106
Art Studio II

2/60

3

2

7

9

12

360 108
Survey of Thai
Art

2/60

1

17

14

8

I=9
1

34

1
1

W
33
=2

34
I=1

34

38

จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

363 103
Product Design I 2/60
363 104
Technical
Drawing

2/60

A

B+

B

C+

C

8

8

9

5

3

4

8

14

4

1

D+

D

F

S U

IP

ลง
N
สอบ
ทะเ
P
ผ่าน
บียน
33

1

*W
=1

33

*I=1
w=
1

33

363 105
Computer
Aided Product
Design

2/60 10

10

5

363 112
Product Design
III

2/60

6

6

11

6

4

363 113
Materials and
Production
Methods II

2/60

7

10

12

4

1

1

35

363 114
2/60
Graphic Design I

4

11

7

10

2

1

35

363 115
Design
Fundamental
of Built
Environment

2/60

3

4

23

4

1

35

363 116
Mechanical
Product Design

2/60 30

4

1

35

363 205
Product Design
V

2/60 17

17

2

35

34

39

จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S U

IP

ลง
N
สอบ
ทะเ
P
ผ่าน
บียน

363 206
Concept
Creation in
Product Design

2/60

363 207
Introduction to
Design Business

2/60

5

17

10

2

363 212
Art Thesis

2/60

6

18

6

5

363 214
Graphic Design
III

2/60

9

9

363 216
Commercial
Package Design

2/60 11

11

363 218 Spatial
Identity Design

2/60

*i=3
6

3

3

363 223
Expermental
2/60 17
Furniture Design

2

1
2

2

35

1

40

5

11
19

363 224
Systematic
2/60 18
Furniture Desing
363 227
Vehicle Desig II
363 232
Product Design
in Thai Style

36

18

2/60

i=3

3

2/60

*I=1
0
W=
2

13

1

40

จานวน
นักศึกษา

การกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
A

363 236
Individual
Project I

2/60

363 237
Individual
Project II

2/60

363 239
Identity Package 2/60
Design
363 257
Individual
Project II

B+

B

C+

C

D+

D

F

S U

3

IP

*I=4

5

ลง
N
สอบ
ทะเ
P
ผ่าน
บียน
7

5

2/60

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร
หรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
ระบบกลไก
ในรอบการประเมินครั้งนี้หลักสูตรได้ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ซึ่งโดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
 เก็บข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรจากแหล่งต่างๆ:
- จัดเก็บข้อมูลโดยติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
และ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต
และ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ซึ่ ง โครงการนี้ ไ ด้ บ รรจุ อ ยู่ ภ ายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2559
- ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละ
วิชาเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง
- เก็ บ ข้ อ มู ล จากการวิ พ ากษ์ ร่ า งหลั ก สู ต ร โดยเชิ ญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาเป็ น ประธาน และน า

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-มคอ 2
-มคอ 3
-มคอ 5
-บันทึกแจ้งมติที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯเรื่อง
อนุมัติหลักสูตรใหม่
(ข้อมูลส่วนกลาง)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 จัดการประชุมระดมความเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
โดยร่วมกันระหว่างผู้ดูแลหลักสูตรและ อาจารย์ประจา
ทุกท่าน
 ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรรอบ 2559-60 มีแนวคิดหลักในการ
ปรับปรุงดังนี้
- เพิ่ ม เนื้ อ หาในวิ ช าบั ง คั บ ให้ ค รอบคลุ ม การออกแบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทต่ า งๆให้กว้ างขวางและสอดคล้ องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ เศรษฐกิจมากขึ้นโดยบรรจุเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานเชิง craft เข้าในวิชาบังคับด้วย
- เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ ในวิชาบังคับตามระเบียบที่ สกอ
กาหนด
- ปรับลดหน่วยกิตรวมให้น้อยลงโดยลดวิชาเลือกลงจากเดิม
142 ในหลักสูตร 2555 เหลือ 138 ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่
2560
โดยได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรจนเสร็จสิ้นและ ได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ 14
มิถุนายน 2560
การตรวจสอบกระบวนการจัดทาหลักสูตร
ตามที่หลักสูตรฯ มีกาหนดครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2559 จากกระบวนการเดิมนั้น กระบวนการที่ตอ้ ง
ปรับปรุง คือ
- ในการร่างหลักสูตรเมื่อปี 2555 ผู้ร่างขาดความเข้าใจในเรื่อง
ตารางภาระความรับผิดชอบของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ทาให้มี
การสร้างภาระความรับผิดชอบของรายวิชาทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
การดาเนินงานจริง
- หลักสูตรได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา
2559-2560 โดยได้ทาการสารวจความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร และให้อาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาร่วมกันให้ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป ในปีการศึกษา
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการ
การศึกษาตามกรอบของ สกอ ทาให้มีความเข้าใจมากขึ้น
-มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รมากขึ้ น
เนื่องจากมีประสบการณ์ และได้รับการอบรมมาหลายครั้งแล้ว

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
- การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ระบบกลไก
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาในการสอนให้ ส นองความต้ อ งการที่
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาททั้ ง ทางด้ า นสั ง คม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี หลักสูตร มีกระบวนการดาเนินการดังต่อไปนี้
 หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลเนื้อหาสาระของรายวิชาจาก
การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ ประเมินสาระ
การสอนโดยนักศึกษา
 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาในแต่ละ
วิชาเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง
 หลั ก สู ต รมี ก ารแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ภายนอกในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้ เรีย นรู้ความเคลื่ อนไหวต่ า งๆ ในวงการ
วิชาชีพ เช่น การเชิญผู้นาในสาขาวิชาชีพมาบรรยาย
ในวิ ช าต่ า งๆ การน านั ก ศึ ก ษาไปดู ง านกั บ องค์ ก ร
ภายนอก และ การร่ ว มกิ จ กรรมประกวดต่ า งๆกั บ
องค์กรภายนอก
 มีการประชุมระหว่างอาจารย์ในการปรับปรุงเนื้อหา
การสอน โดยพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ทิ ศ ทางแนวโน้ ม
ความก้าวหน้าใหม่ๆในศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
- การเชิญผู้นาในสาขาวิชาชีพมาบนรรยายในวิชาต่างๆในภาค
การศึกษานี้ ตัวอย่างเช่น
 ดร. นนท์ อั ค รประเสริ ฐ กุ ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
ออกแบบผังเมือง และ Design Thinking อดี ต
อาจารย์ Sydney School of Architecture, Design
and Planning, University of Sydney, Australia
 คุ ณ ชิ น ภ า นุ อ ธิ ช า ธ น บ ดี จ า ก บ ริ ษั ท
TRIMODESTUDIO ผู้ได้รับรางวัล Interior Designer
of the year2015
 อาจารย์อภิชาต ภูมิสุข นักออกแบบยานยนต์
 คุณสุพร ก้าวสัมพันธ์ Vice President, Human
Resource SB Furniture Group
-การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตัวอย่างเช่น
 การศึกษาดูงานที่ บริษัท Riff Studio จากัด
 การศึกษาดูงานที่บริษัท Prime medical จากัด

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-แบบสอบ
ถามนักศึกษา
-ผลการทวนสอบ
-เอกสารการประกวด
ต่างๆ
-เ อ ก ส า ร ก า ร เ ชิ ญ
อาจารย์พิเศษ
-เอกสารการไปศึกษา
นอกสถานที่
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
 การศึก ษาดู ง านการออกแบบตกแต่ ง โดย trimode
studio ณ ร้าน EST 33
 การศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์ประจาปี 2561
 การศึกษาดูงานที่บริษทั โยธกา อินเตอออร์เนชันแนล
จากัด
 การศึกษาดูงานที่บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง
จากัด
 การศึกษาดูงานที่บริษัท Hat จากัด ดาเนินงานโดย
คุณศุภพงศ์ สอนสังข์ Designer of The Year 2004
-การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก ตัวอย่างเช่น
 การเข้าร่วมกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ร่วมกับ
คุณ ธนวรรณ อินทร์สุว รรณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญการย้ อมผ้ า
จากสีธรรมชาติ และ เจ้าของแบรนด์ “นโมสาธุ” ณ
จังหวัดสิงห์บุรี
การตรวจสอบกลไก
- มี ก ารทวนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาโดยอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาหรับรายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
- มี ก ารประเมิ น สาระของรายวิ ช าจากนั ก ศึ ก ษาผ่ า นระบบ
online
การประเมินมาปรับปรุงกลไก
- ผลจากการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระบุว่า การเรียนการ
สอนเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรดี
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านความทันสมัย
และ ความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรได้คะแนน 3.4

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-เอกสาร
มคอ. 3
-การประเมิน
โดยนักศึกษา
และ อาจารย์
-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาเพื่อ
จัด
ตารางสอน
-เอกสาร
ภาระงาน

การวางระบบผูส้ อนและ การกาหนดผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียน หลักสูตรได้กาหนดผูส้ อนโดยใช้กลไก ดังนี้
การสอน
กลไกการกาหนดผู้สอน
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
-หลักสูตรมีการประชุมเพือ่ จัดตารางสอน และ วางแผนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นประจาทุกภาคการศึกษา
-หลักสูตรมีการติดตาม
การกากับระบบการจัดผู้สอน สาขาวิชาได้มีการสรุปรายวิชาที่เปิด
สอน และ กาหนดชื่อผู้สอนร่วมกันไว้แล้วในการประชุมหลักสูตร โดย
พิจารณาร่วมกันทั้งความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ และภาระงาน
ในกรณีวิชาที่ต้องเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกจะพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ สอดคล้องตาม
มคอ 3 โดยในปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน
ภาคฯมีการประชุมเพื่อจัดตารางสอน และกาหนดตัวผู้สอน การ
จัดทา มคอ 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์เพื่อทราบถึงการ
ออกแบบการสอน และ เตรียมความพร้อมในจัดการระบบการสอน
การกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประสานงาน หรือ
เชิญอาจารย์ภายนอกสอน
การตรวจสอบกลไก
- การติดตามผลการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ การประเมินภาระงานโดย KPI
- หลั กสูต รมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆทาง online ทุกครั้งก่อนนักศึกษาเข้าไปดูเกรด
การประเมินมาปรับปรุงกลไก
-ภาระงานของอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รโดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย ในภาค
การศึกษาปลายปี 2560-61 เท่ากับ 4.92
-ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ต่ อ คุ ณ วุ ฒิ และ
ประสบการณ์อาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 4.8
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาเฉพาะของหลักสูตรโดยรวมมีค่าลี่ย 4.2
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาแกนของหลักสูตรโดยรวมมีค่าลี่ย 4.09
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. -มคอ 3
3 และ มคอ.4)
-มคอ 5
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
หลักสูตรมีการกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนมคอ 3,4, 5 โดยได้บรรจุไว้วาระการประชุมภาค และ ติดตามการ
ดาเนินงานด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานประจาภาควิชา
ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
การจัดทา มคอ.3, 4 และ 5 ตรงตามกาหนดเวลา 100%
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การวางแผน
ตามแผนการด าเนิน งานประจาปี 2560-61 ได้ มีการประชุ ม
ก าหนด แผ นโ คร งก าร ที่ มี กา รบู ร ณา กา รกั บก าร ท า นุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการและ โครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ
ซึ่งได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน
ผลการดาเนินงาน
-โครงการบริการวิชาการ
 โครงการ Design for Life: เป็นการจัดการเรียนการสอน
ร่ว มกับการบริการทางิช าการและ สั งคมจั ด ขึ้น ในรายวิ ช า
363 205 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 เพื่อให้นักศึกษาได้
เรีย นรู้ และ ปฎิบั ติ การออกแบบ รวมทั้ ง สร้า งต้ น แบบใน
สถานการณ์ จริง โดยได้ ท าการออกแบบเครื่องเล่ น สนาม
รวมทั้ ง สร้า งต้ น แบบ และ ติ ด ตั้ ง จริง ให้แก่ส นามเด็ กเล่ น
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 โครงการOpen House: Product Design 2018 เป็นการ
แสดงผลงานของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกในงานแสดงระดับชาติ Thailand International
Furniture Fair(TIFF 2018)ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี :
Challenger 2 – 3 จั ด โดย-กรมส่ง เสริม การค้า ระหว่ า ง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่าง 7-11 มีนาคม 2561
-โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการบาเพ็ญประโยชน์ 5 ส, ทาบุญภาควิชา และ พบปะ
ระหว่ า งศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น เป็ น การจั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสพบปะกั น บ าเพ็ ญ ประโยชน์ และ มี
ความรู้ สึ ก ผู ก พั น ธ์ กั บ สถาบั น โดยจั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงปฎิบัติงานภาควิชาฯ
การตรวจสอบ
- มีการจัดทาแบบประเมินโครงการบริการวิชาการ
โครงการ Design for Life ได้จัดทาการประเมินผลการดาเนินงาน
โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วนคือ
 การประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ใช้งาน เป็นการประเมิน
โดยใช้ check list
 การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง)
การปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-มคอ 3 และ
มคอ 5
-แ ผ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น
ภาควิชาฯ
-เ อ ก ส า ร
โครงการ
ต่างๆ
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ Design
for Life พบว่า ค่าคะแนนในหัวข้อต่างๆอยู่ในระดับตั้งแต่ 4.4 -5 คือ
ดีถึงดีมาก
โครงการบริการวิชาการที่ นักศึกษามีส่ วนร่วมด าเนิ นการทั้ง สอง
โครงการมีผลดีที่สามารถสรุปได้ดังนี้
- ทาให้นักศึกษามีแรงผลักดันในการทางานนั้นๆมากขึ้น
- ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพการทางานกับองค์กร
ภายนอก
- ช่วยสร้างความมั่นใจในการทางานตามวิชาชีพให้กับนักศึกษามาก
ขึ้นด้วย
จากข้ อ ดี ทั้ ง สามข้ อ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ท าให้ ส รุ ป ได้ ชั ด เจนว่ า ควร
ส่งเสริมโครงการในลักษณะดังกล่าวมากขึ้น

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

2 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การประเมิน
ผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
- การประเมิ นผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ ง 6
ด้าน แต่ละรายวิชามีวิธีการประเมินแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้สอนแต่ละ
รายวิชา
- มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
ผลการดาเนินงาน
- ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ครบ 6 ด้านทุกรายวิชา
- หลักสูตรมีการทวนผลสัมฤทธิ์ครบทุกรายวิชาในปี 2560-61
- มี ก ารด า เนิ น งาน ให้ เ ป็ น ไ ปตามกร อบมาตร ฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี มคอ 5 ครบทุกรายวิชา และ มี มคอ 7
ภายในเวลาที่กาหนด
การประเมิน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
มคอ 2, มคอ 3,และ
มคอ 5
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ผลการดาเนินงาน
แห่งชาติ (TQF) นาไปปฏิบัติ โดยชี้แจงและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ และตรวจสอบผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุด มศึกษาแห่ง ชาติ (TQF) โดยสรุป ผลประเมิ นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบ TQF และการตัดเกรด ผ่านหัวหน้าภาควิชา
การปรับปรุง
นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินผู้เรียนครั้ง
ต่อไป
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมิน 3 วิธีคือ
- การประเมินจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษาต้องเข้าไป
ทาการประเมินรายวิชาทุกครั้งก่อนจะเข้าไปดูเกรดonline
- การประเมินโดยการทวนสอบ
ผลการดาเนินงาน
- มีการสรุปผลจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษา
- มีการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูต ร
และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบทุกรายวิชาในปี 2560-61 เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
ผลการตรวจสอบ และ ประเมินเพื่อนาไปปรับปรุง
ผลจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษาสรุปได้ดังนี้
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.2
ในวิชาแกน ค่าระดับเฉลี่ย 4.09
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้
ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.31
ในวิชาแกน ค่าระดับเฉลี่ย 4.17
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา
ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.27
ในวิชาแกน ค่าระดับเฉลี่ย 4.12
- นักศึกษาได้ รับการพัฒนาด้า นความสั มพั นธ์ระหว่ างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.24
ในวิชาแกน ค่าระดับเฉลี่ย 4.13
การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสรุปข้อแนะนาได้ดังดังนี้
1. งานที่มอบหมายเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน ปริมาณงานที่
มอบหมายตลอดภาคการศึกษา ตามที่ ระบุ ในแผนการสอน มี ความ
เหมาะสม
2. การประเมินระดับคะแนน มีความสอดคล้องกับคุณภาพของผลงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-รายงานสรุปการ
ทวนสอบ ภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
-แบบประเมิน
online โดยนักศึกษา
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ของนักศึกษา
3. ผลงานของนักศึกษาโดยภาพรวมมีคุณภาพ
- การก ากั บ การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และประเมิ น
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยการประเมินหลักสูตรทุก 2
ภาคการศึกษา
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร
 มีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจาภาควิชาประสานงาน รวบรวม
ข้อมูลในการจัดทา มคอ 5 และ 7
 มีการจัดการทวนสอบ
ผลการดาเนินงาน
 มีการส่งอาจารย์ เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
เพื่อความเข้าใจ และ เตรียมการรองรับการประเมิน
 มีการจัดทา มคอ 7
การตรวจสอบ และ ประเมิน
 ควรปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ะดวกต่ อ การ
รวบรวมมข้อมูลในการทา มคอ 7

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

-เอกสารมคอ 7
-เอกสารการอบรม
ประกันคุณภาพ อ
ศรีนาฎ

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มี
มี
มี
มี

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

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

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

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

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

9 จาก 11 ข้อ
11 จาก 11 ข้อ
10 จาก 10 ข้อ
10 จาก 10 ข้อ

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

ไม่มีอาจารย์ใหม่

มี
มี
มี
มี
มี
3.50

ข้อมูลส่วนกลาง

4.15

ข้อมูลส่วนกลาง

12
5
100
12
100

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
เนื่องจากการซ่อมแซม

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-การเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากร หรือ

แนวทางการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาใน
อนาคต
-ปัจจุบนั อาจารย์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตวังท่าพระ ยังไม่แล้วเสร็จ
การย้ายมาเรียนทีว่ ิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม ทาให้เกิดผลกระทบ
บางประการต่อการจัดการ
เรียนการสอน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาได้ยากเนื่องจากปัญหาการ
เดินทาง
-ในการสร้างต้นแบบของนักศึกษาบางครั้ง
ต้องใช้เทคนิควิธีการหรือเทคโนโลยี่เฉพาะ
ซึ่งบางอย่างไม่สามารถหาได้ที่จงั หวัด
นครปฐมทาให้นักศึกษาต้องเดินทางไปใน
กรุงเทพฯ
-การขนส่งต้นแบบในกรณีที่นักศึกษาไปทา
ที่อื่น การขนส่งต้นแบบมาส่งผลงานต้องเดิน
ทางไกลขึ้น

แนวทางการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาใน
อนาคต
เป็นผู้ขับรถรับส่ง
อาจารย์พิเศษ
วิทยากร หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยตนเอง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

-

-

-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

-

-

-

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
363 230 วัสดุ และ กรรมวิธีการผลิต
ร่วมสมัย
363 233 เรื่องเฉพาะทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 1
363 234 เรื่องเฉพาะทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 2
363 235 เรื่องเฉพาะทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3
363 240 การออกแบบผลิตภัณฑ์
กระดาษ
363 241 การออกแบบของเล่น
363 242 การออกแบบเชิงความรู้สึก
363 243 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ภาค
การศึกษา

-

เหตุผลที่ไม่เปิด
สอน

มาตรการที่
ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

วิชาที่ไม่ได้เปิด
ทัง้ หมดไม่มี
นักศึกษาสนใจ
ลงทะเบียนเรียน

ในการปรับปรุง
หลักสูตร
ภาควิชาฯได้ตัด
รายวิชาเลือกที่
นักศึกษาไม่ได้
เปิดออกไปแล้ว
จานวน 4 วิชา

เอกสาร
มคอ 2
หลักสูตร
ปรับปรุง
2560
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ภาค
การศึกษา

รหัส ชื่อวิชา

เหตุผลที่ไม่เปิด
สอน

มาตรการที่
ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

363 244 ภาษาอังกฤษสาหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
363 245 พื้นฐานการถ่ายภาพ
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2560-61
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

-

-

-

สาเหตุที่ไม่ได้
สอน
-

วิธีแก้ไข
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)

รหัส ชื่อวิชา
360 101
Design I
360 103
Drawing I
360 105
Art Studio I
360 107
Basic Technical
363 101
History of Product Design
363 102
Model Making
363 106
Art of Computer Modeling
363 107
Product Design II

ภาค
การศึก
ษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

1/2560

√

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึก
ษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

363 108
Professional Presentation

1/2560

√

-

√

-

เอกสาร มคอ.5

√

-

เอกสาร มคอ.5

√

จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาทาง
online ผู้สอนวางแผนในการปรับปรุง
สรุปได้ว่า
-หาตัวอย่างมาประกอบการสอนมาก
ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น
-ควรปรับ project ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงมากขึ้น รวมทั้งเตรียม
ข้อมูลสนับสนุนสาหรับprojectเพือ่
นักศึกษานาไปใช้ในการออกแบบได้ง่าย
ขึ้น

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

363 109
1/2560
Three Dimensional Design
363 110
Material and Production 1/2560
Methods I

363 111
1/2560
Human Factors for Design

363 201
Product Design IV
363 202
Marketing and Cousumer
Behavior
363 203
Research Methods for
Product Design
363 204
Structural Design
363 213
Graphic Design II
363 217
Concptual Package
363 219
Set and Stage Design
363 221
Home Decorative and
Accessory Design

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

เอกสาร มคอ.5

เอกสาร มคอ.5

เอกสาร มคอ.5
1/2560

√

-
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รหัส ชื่อวิชา
363 222
Furniture Design
Fundamentals
363 226
Vehicle Design I
363 209
Product Design VI
363 210
Industrial Orgnization and
Mamagement
363 211
Design Seminar
363 243
Furniture and Mass
Production
363 236
Individual Project I
363 237
Individual Project II
363 258
Individual Project III
363 215
Creative Package Design
363 220
Product design for
exhibition
363 239
Identity Package Design
360 104
Drwaing II
360 106
Art Studio II
360 108
Survey of Thai Art
363 102
Design II
363 103
Product Design I

ภาค
การศึก
ษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

1/2560

√

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

1/2560

√

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

เอกสาร มคอ.5

เอกสาร มคอ.5
-

เอกสาร มคอ.5
เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5

1/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

-

เอกสาร มคอ.5
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รหัส ชื่อวิชา
363 104
Technical Drawing
363 105
Computer Aided Product
Design
363 112
Product Design III
363 113
Materials and Production
Methods II
363 114
Graphic Design
363 115
Design Fundamental of
Built Enviroment
363 116
Mechanical Product
Design
363 205
Product Design IV
363 206
Concept Creation in
Product Design
363 207
Introduction to Design
Business
363 208
Professional Practices and
Cost Estimation

ภาค
การศึก
ษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

2/2560

√

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

แผนการปรับปรุง
-

จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาทาง
online ผู้สอนวางแผนในการปรับปรุง
สรุปได้ว่า ควรชี้แจงจานวนผลงาน และ
เกณฑ์ในการประเมินให้ชัดเจนกับ
นักศึกษาในช่วงแรกของการเรียนการ
สอน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5
เอกสาร มคอ.5

363 214
Graphic Design III

2/2560

√

363 216
Commercial Package
Design

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5
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รหัส ชื่อวิชา
363 218
Spatial Indentity Design
363 223
Expermental Furniture
Design
363 224
Systematic Furniture
Design
363 227
Vehicle Design II
363 232
Product Design in Thai
Style
363 236
Individual Project I
363 237
Individual Project II
363 246
Surface Design

ภาค
การศึก
ษา

ผลการ
ประเมิน
โดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

2/2560

√

แผนการปรับปรุง
-

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5
-

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

2/2560

√

เอกสาร มคอ.5

363 229
2/2560
Sustainable product deign
363 212
2/2560
Art Thesis

√

-

เอกสาร มคอ.5

√

เอกสาร มคอ.5

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
การสอนโดยรวมเป็นไปตามโครงร่างหลักสูตรที่กาหนดในเกณฑ์ดี
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผล สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
การเรียนรู้
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
คุณธรรม
อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านมี
จริยธรรม
ความเห็นตรงกันว่า วิธีการหนึ่งใน
การสร้างคุณจริยธรรมสามารถ
กระทาได้จากจัดกิจกรรมส่งเสริม
จิตอาสา

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ปัจจุบนั ภาคมีการจัดกิจกรรม 5ส
- เอกสาร
ทุกๆ ปี นอกจากนี้ ในรอบปีทผี่ า่ น
กิจกรรม 5ส
มายังมีการบูรณษการศาสตร์เพือ่
-เอกสาร
ชุมชน ในโครงการ Design for life โครงการ
เพื่อ ฝึกให้นักศึกษามีความเสียสละ มี Design for Life
จิตอาสาและ มีความสามัคคี
-เอกสารการขอ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้
ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
1. ศาสตร์บางสาขามี
นักศึกษาสนใจลงเรียนน้อย แต่
ผู้สนใจแสดงความต้องการอยาก
เรียนในศาสตร์นนั้ ๆอย่างมาก
ภาควิชาฯก็พยายามก็เห็นถึง
ความสาคัญ และ พยายามสนอง
ความต้องการด้วยการเปิดวิชา
เหล่านั้นถึงแม่จะมีนักศึกษาลง
เรียนจานวนน้อยก็ตาม
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ศาสตร์ต่างๆที่เรียนในหลักสูตร
เดียวกัน

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

1. ตัวอย่างเช่น วิชาการ
ออกแบบยานพาหนะ 1 ผู้ลงเรียน
เพียง 4 คน, และออกแบบ
ยานพาหนะ 2 ผู้ลงเรียนเพียง 3 คน
แต่ภาควิชาฯก็ยงั เปิดให้เรียนถึงแม้
จะต้องเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกซึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านดังกล่าวก็
ไม่ต่อยมีเวลาว่างตามตารางสอนปกติ
แต่ ภาควิชาก็พยายามจัดสรรเวลา
การเรียน และ ห้องเรียนนอกเวลาให้
2. มีการบูรณาการโดยการทา
project ร่วมกันระหว่างวิชา
ตัวอย่างเช่น วิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 2 และ วิชาวัสดุ และ
กรรมวิธีการผลิต 1 ที่เรียนในภาค
การศึกษาเดียวกัน โดยอาจารย์ทั้ง
สองวิชาได้ทาการตรวจ ให้คาแนะนา
ใน project ร่วมด้วยกัน
กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างทักษะทาง ตัวอย่างวิชาใช้เทคนิคการสอนแบบที่
ปัญญาของหลักสูตรกระทาโดยใช้ กล่าวมาแล้วเช่น วิชาการออกแบบ
เทคนิคการสอนในวิชาที่มีการ
สามมิต,ิ การออกแบบผลิตภัณฑ์1-6,
ปฎิบัติทุกวิชามีทสี่ ่งเสริมให้มีการ และศิลปนิพนธ์ เป็นต้น
ส่งผลงานแก้ –ซ่อมได้ในการณีที่
ในบางprojectนักศึกษาบางคนไม่
ถนัด และ ทาผลงานได้ไม่ดีเพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาสกลับไปคิด
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น
นักศึกษาบางคนขาดความ
1. มีการจัดระเบียบการยืม-คืน
รับผิดชอบต่อตนเอง และ ไม่ตรง หนังสือศิลปนิพนธ์ของภาควิชาฯ
ต่อเวลา กรณีตัวอย่างเช่น
เพื่อฝึกให้นักศึกษามีระเบียบ และ มี
1. หนังสือศิลปนิพนธ์ของ
ความรับผิดชอบ
นักศึกษารุ่นเก่าหายบ่อยเพราะ
นักศึกษายืมไปแล้วไม่นามาคืน ซึ่ง 2. มีระบบการเก็บงาน ส่งงาน การ
แสดงให้เห็นการขาดการ
จัดคิวเวลาการนาเสนอ และ การหัก
รับผิดชอบของนักศึกษาบางคน คะแนนผูส้ ่งงานไม่ครบ
2. ในวิชาศิลปนิพนธ์นักศึกษาส่ง
งานไม่ครบจานวน มาส่งงานช้า
ขาดการรับผิดชอบ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ยืมหนังสือศิลป
นิพนธ์ของ
ภาควิชาฯ
-เอกสารการรับ
งานศิลปนิพนธ์
2560-61
-รายชื่อนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาการ
ออกแบบ
ยานพาหนะ ปี
2560-61
-เอกสารการขอ
ใช้ห้องออกแบบ
ยานพาหนะของ
ภาควิชาฯ
- เอกสารการขอ
ยืมหนังสือศิลป
นิพนธ์ของ
ภาควิชาฯ
- มคอ 2
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้
ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เ ล ข ก า ร
สื่อสารและการ
ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
อาจารย์ที่สอนรายวิชาที่มีความ
รับผิดชอบหลักเรื่องทักษะ
ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
พยายามเน้นทักษะดังกล่าวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ในศาสตร์นนั้ ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หลายวิชาในหลักสูตรมีความ
รับผิดชอบหลักเรื่องทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขอยู่แล้ว ทั้งนี้
เพราะ เป็นทักษะที่จาเป็นในการ
ปฎิบัติในศาสตร์วิชานัน้ ๆเช่น การ
เขียนแบบ การทาหุ่นจาลอง
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เป็น
ต้น

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 ท่าน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
สรุปข้อคิดเห็น
กิจกรรมที่จัด
บุคลากร และประโยชน์
หรือเข้าร่วม
ทีผ่ ู้เข้าร่วม
อาจารย์ สาย
สนับสนุน กิจกรรมได้รับ
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
แลกเปลี่ยน
ปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครัง้ ที่ 3
ความคิดเห็นใน
13
และ สัมมนาคณาจารย์ 2561
การพัฒนา
หลักสูตรฯ
โครงการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่ง
ทราบถึงเกณฑ์
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณา
การขอตาแหน่ง
1
แต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่ง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
วิชาการใหม่
รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
โครงการ เตรียมความพร้อมในการจัดทาผลงานทาง
ทราบถึงเกณฑ์
วิชาการฯ
1
การขอตาแหน่ง
วิชาการใหม่
โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การปรับโครงสร้าง
ส่วนงาน/หน่วยงาน และ เส้นทางความก้าวหน้า
1
ของบุคลากรสายสนับสนุน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
เอกสารจากคณะฯ

บันทึกข้อความขอ
เชิญเข้าร่วม
โครงการฯ
บันทึกข้อความขอ
เชิญเข้าร่วม
โครงการฯ
บันทึกข้อความขอ
เชิญเข้าร่วม
โครงการฯ

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 4
4
5.2
ระดับ 3
ระดับ 4
4
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3
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ตัวบ่งชี้
5.4

เป้าหมาย
10 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
11 จาก 11 ข้อ

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5.00
16/ 4 = 4.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. หลักสูตรปรับปรุง 2560 มีการปรับหน่วยกิตในการเรียนจบให้น้อยลง ทาให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียน
น้อยลง (จากเดิมหลักสูตร 2555 หน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษา 142 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิตในหลักสูตร
ปรับปรุง 2560)
2. มีการปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น เช่น วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 เพิ่มเนื้อหาทาง
craft และ niche market เป็นต้น
3 เพิ่มวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบผลิ ตภัณฑ์เป็นวิชาบังคับ ทาให้นักศึกษาจะมีโอกาส
แสวงหาความรู้ หรือทางาน ที่ต้องใช้ภาษามีโอกาสมากขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
การสอนโดยรวมเป็นไปตามโครงร่างหลักสูตรที่กาหนดในเกณฑ์ดี ต่หลักสูตรปรับปรุงใหม่เพิ่งเปิด
สอนเพียง 1 ปี และ วิชาที่สอนในรอบประเมินที่ผ่านมาเป็นวิชาแกน และ วิชาพื้นฐานที่เหมือนกับหลักสูตร
เดิมจึงไม่สามารถประเมินได้มากนัก
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดการระบบการดาเนินงานโดยภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมี ส่ ว นร่ ว มของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ มี สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
กลไกการจัดการระบบการดาเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
.
ภาควิชาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อดูแล
นักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยแต่ละคนมีหน้าที่ ดังนี้
 ภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาในตาแหน่งหัวหน้า
โรงปฎิบัติงานเพื่อดูแล และ บริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับโรงปฎิบัติงาน
 ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องจักรขนาดเบาประจาโรง
ปฎิบั ติง านโดยมอบหมายหน้ าที่ ในการดูแลและ ซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร, ให้คาแนะนาและ ดูแลนักศึกษาในการปฎิบัติงาน
นอกเวลาเรียน และ ดูแลความเรียบร้อยในโรงปฎิบัติงาน
 ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด และ ดูแลโสตทัศนุ
ปกรณ์สาหรับห้องเรียนจานวน 6 ห้องที่อาคารมัณฑนศิลป์ 3
 มีตารางการทางานเพื่อกาหนดระยะเวลาการตรวจเช็ค
สภาพอาคารสถานที่ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆภายใน
โรงปฎิบัติงานเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 ภาควิชามีแผนการจัดหาวัสดุฝึกสารองสาหรับวิชาที่ใช้
ล่วงหน้าประจาปี
 ภาควิช ามี การจั ดระบบการขอใช้โ รงปฎิบัติ งานทั้ งใน
และนอกเวลาเรียน
ผลการดาเนินงาน
 ภาควิ ช าฯมี ก ารจั ด หาเครื่ อ งจั ก รเพิ่ ม เติ ม ในรอบการ
ประเมิน 2560-61 โดยได้รับมอบเครื่องไสไม้ 2 หน้า
จานวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีอยู่แล้ว และ ใช้งานได้ดี
ประจ าโรงปฎิ บั ติ ง านภาควิ ช าฯ ปี ก ารศึ ก ษา 2560-61
ประกอบด้วย
 ห้องเรียน จานวน 3 ห้อง
 โรงปฏิบัติงานไม้
 โรงปฏิบัติงานโลหะ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
หัวหน้าโรง
ปฎิบัติงานภาคฯ
เจ้าหน้าที่
-ตารางการทางาน
และ ตรวจสภาพ
เช็คเครื่องจักร
ของ เจ้าหน้าที่
ช่างเครื่องจักร
ขนาดเบาประจา
โรงปฎิบัตงิ าน
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
-เอสารการรับ
มอบเครื่องไสไม้ 2
หน้า
-เอกสารการขอใช้
โรงปฎิบัตงิ าน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

 เครื่องมิลลิ่ง จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องเครื่องเจาะรูเหลี่ยม จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องตัดโลหะพลาสม่า จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องทาเดือนแนวนอน จานวน 1 เครื่อง
 จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จานวน 3 เครื่อง
 เครื่อง CNC ROUTER จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จานวน 3 ชุด
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 2 เครื่อง
 เครื่องกลึงไม้ลอกแบบ จานวน 1 เครื่อง
 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จานวน 27 ชุด
 เครื่องบันทึก 8 ช่อง Raysharp จานวน 1 เครื่อง
 HDD 2 TB จานวน 1 เครื่อง
 กล้องอินฟาเรด จานวน 8 ตัว
 จอ LED จานวน1 เครื่อง
 เครื่องปริ้นเคส จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
 เครื่องโรตารี่สาหรับยิงวัสดุผิวโค้ง จานวน 1 ชุด
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น
หอสมุด และที่คณะก็มีศูนย์เรียนรู้ด้วย เป็นต้น
- สรุปผลการประเมินจากนักศึกษาเรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ผลการประเมิน
ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
จากนักศึกษา
จากการผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึกษาต่ อสิ่ ง
สนับสนุนได้ค่าเฉลี่ยดังนี้
 สภาพแวดล้อมของที่เรียนและ สถานที่เรียน 4.08
 โสตทัศนูปกรณ์ประจาห้อง 4.08
 เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ 4.05
 คอมพิวเตอร์ในการสอน 4.07
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
สรุ ป ได้ ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม มี ข้อ ร้ อ งเรี ย นจาก
นักศึกษาว่า
 คอมพิ ว เตอร์ ภ ายในห้ อ งเรี ย นไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี
เท่าที่ควรและ เสียบ่อย
 เครื่องขึ้นรูปด้วยสุญญากาศภายในโรงปฎิบัติงานเสี ย
บ่ อ ยและ ใช้ ง านไม่ ไ ด้ ดี ท าให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปจ้ า ง
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

ภายนอกทาต้นแบบ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ - ผลการประเมิน
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากนักศึกษา
หลักสูตรจะเสนอแนะให้
 ภาควิชาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสอน
บรรยายและ นาเสนองานในปีงบประมาณต่อไป
 จัดซ่อม หรือ ปรับปรุงเครื่องขึ้นรูปด้วยสุญญากาศ
ภายในโรงปฎิบัติงานให้ใช้งนได้ดี

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

2 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
3/1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนด้านโรงปฎิบัติงานที่มีความเหมาะสม และ เพียงพอกับความ
ต้องการๆ ใช้งานของนักศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประจาโรงปฎิบัติงานไปศึกษาอบรมเพื่อให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และ
ซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช่วยในการสอนบรรยายและนาเสนองานให้มีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. อาจเตรียมความพร้อมให้ นศ.
ก่อนเข้าศึกษา ด้วยการทา
workshop ก่อนเปิดภาคเรียน
และวางแผนว่า นศ.ขาดทักษะ
หรือมีปัญหาอะไรทีค่ วรปรับปรุง
ในส่วนที่ภาควิชารับผิดชอบ
2. ควรมีแผนดาเนินงาน กลไก
ขั้นตอนการควบคุม ดูแล ให้
คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนว นศ.
3. การบริหารอาจารย์ ควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ต้อง
เข้าพัฒนาตนเอง เช่น เข้าร่วม
อบรมสัมมนาวิชาการ การทาวิจัย
เป็นต้น
4. อาจารย์ควรเขียนแผนพัฒนา
ตนเอง โดยระบุวันที่ด้วย เพื่อให้
ทราบว่าอยู่ในรอบการประเมิน
หรือไม่
5. ควรแสดงไกการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เช่น
การประชุมภาคฯ ให้กาหนดวันส่ง
การให้เจ้าหน้าทีต่ ิดตามแผนฯ กี่
ครั้งก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น
6. ควรนาโครงการวิจัยมาบูรณา
การในการเรียนการสอน เช่น นา
นศ.รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ไปทางานให้กับสังคม
ภายนอก
7. ควรแสดงกระบวนการขั้นตอน
ในการหาวัสดุเข้ามาแต่ละปี เช่น
สารวจความต้องการของผูส้ อน,
นศ. หรืออ้างอิงผลประเมินความ
พึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะ

เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะ

เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะ

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าใหม่ โดยมีทั้งส่วนของ
คณะ และแยกตามภาควิชา ทาให้มีโอกาสสอบข้อมูลจาก
นักศึกษา โดยตรง โดยเปิดโอกาสให้นศ.แสดงความ
คิดเห็น และสอบถามข้อมูลของภาควิชาได้

มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดตาราง เรียนในแต่ละปี
การศึกษาล่วงหน้า เพื่ออานวยความสะดวกระหว่าง
คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมถึงการจัดตั้งกลุ่มแยก ทาง
ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทาง การติดต่อระหว่างและ
นักศึกษากับอาจารย์
มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณสาหรับ พัฒนาบุคลากร
ของภาควิชา เช่น คณาจารย์ภายในภาควิชา ขอทุน
สนับสนุน เพื่อกิจกรรมพัฒนาตนเองต่าง ๆ ได้

เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะ

กาลังดาเนินการจัดการเก็บเอกสาร ให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น มีการแจ้งคณาจารย์เรื่องการจัดเก็บเอกสาร

ภาควิชาได้ ทาการ
ติดตาม และมีการ
วางแผนการ ประชุมอยุ่
แล้ว

มีการประชุมภาควิชาทุกเดือน เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งข่าวสารแก่คณาจารย์
ภายในภาควิชา

เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะ

มีการร่วมมือระหว่างสถาบันกับองค์กร และการเข้า
ร่วมงานประดวกต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับรายวิชาที่
เปิดสอน ที่จัดขึ้น ตามตัวบ่งชี้ 5.2

เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะ

มีระบบกลไกอยู่แล้ว แต่ ยังขาดการประเมินผล ซึง่
จะต้องดาเนินการต่อไป
ทางภาควิชามีการเปิดรับฟัง ความคิดเห็นโดยตรง
จากนักศึกษา ซึ่งสามารถแจ้งผ่านทางคณาจารย์
ภายในภาควิชา
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60 (หลักสูตรเก่า)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

1. เน้นการนาเสนอผลงาน โปรแกรม 3D ฯลฯ ที่สนับสนุน มีการเรียนการสอนรายวิชาที่ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
วิชาที่เรียน เทคนิคการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษให้มาก สนับสนุนให้สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการทาผลงาน ตันแบบ
ขึ้น
และจัดสรรอุปกรณ์ เช่น 3D printing
ได้มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพิ่มราย วิชา
ภาษาอังกฤษ ตามที่ สกอ. กาหนด (363 111 ภาษาอังกฤษ
สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 และ 363 117 ภาษาอังกฤษ
สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)
2. เพิ่มวิชาตามความสนใจเฉพาะด้านของ นศ.เช่น การ
ภาควิชามีวิชาเลือกเสรีให้เลือกและสามารถเลือกวิชาในหมวดนี้
ออกแบบของเล่น และเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมาร่วม
ของสาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่น ๆ ตามความสนใจได้ รวมถึงมี
ตรวจงาน
การเปิดรายวิชา โครงการศึกษาส่วนบุคคล ซึ่งนักศึกษา
สามารถเลือกศึกษาเฉพาะหัวข้อทีส่ นใจได้
3. เพิ่มเติมพื้นฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทักษะทาง
มีการนาไปใช้ในบางรายวิชา เช่น หมวดวิชาเลือก การ
ช่าง หรือการสื่อสารกับช่าง
ออกแบบเครื่องเรื่อน ที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน และ
การทางานจริง
4. ปรับปรุงเรื่องอาคารสถานที่ (วังท่าพระ) และอุปกรณ์ มีการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ภายในโรง
เครื่องมือที่ใช้ในการสอน, โรงปฏิบัติงาน ให้ทันสมัย
ปฏิบัติงาน มีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบารุง และซื้อ
เครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับการทางานของนักศึกษา
5. ควรมีกิจกรรมพัฒนา นศ.อย่างต่อเนื่อง การแสดงผล
มีการร่วมแสดงงาน TIFF2018
งาน+เวทีเสวนา กิจกรรมระหว่างสาขาวิชา ส่งเสริม
มีการจัดรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา
ประสบการณ์ทางานในระบบบริษัท หรือเปิดกว้าง
ชั้นปีที่ 3 อยุ่แล้ว
กิจกรรมตามความสนใจของ นศ.และการออกแบบเพื่อ
พัฒนาสังคม
6. ความโดดเด่นของบัณฑิตคณะฯ คือ ความคิด
สร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงานได้จริง มีความ
มุ่งมั่น
7. จุดอ่อนของบัณฑิตคณะฯ คือ ความมีระเบียบ และ
มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน รวมถึงการจัด
ระบบในการจัดการ ขาดความขยัน การรับฟังความคิดเห็น ปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษาทั้งจากทางคณะและภาควิชา
ของผู้อื่น การทาวิจัยที่เกี่ยวกับงาน
8. บางบริการของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นมาตรฐาน ล้าหลัง มีการจัดการระบบออนไลน์แต่ยงั ไม่เป็นที่เผยแพร่
ช้า ควรเป็น One Stop Service การเผยแพร่ปฏิทิน
เท่าที่ควร
การศึกษา มีความรวดเร็ว

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
……………………………………………….................................................................................................................
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
ผู้สารวจ (น.ส.ปิยวรรณ เพลินจิตต์) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตส่งข้อมูลให้นายจ้าง/
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ฯลฯ ตอบแบบสารวจ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- ควรเน้นความรู้ความเข้าใจในตลาดงานออกแบบ เห็นด้วยกับผลประเมิน

จริง
- ผลงานดีและถ้า Apply เข้ากับตลาดได้จะทาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรส่งเสริมให้นักศึกษาดูงานให้มากขึ้น ระหว่าง
เรียน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
……………………………………………….................................................................................................................
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1 ผลกระทบจากการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ทั้งวิทยาเขต
ตั้งแต่ปี 2558 คณะมัณฑนศิลป์จึงจาเป็นต้องย้ายสถานที่ทาการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดมาสอนที่วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
จากสาเหตุดังกล่าวนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปบัณฑิตออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่เดิมทาการ
เรียนบรรยายทั้งหมด และ ปฎิบัติบางส่วน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของหลักสูตรที่วิทยาเขตวังท่า
พระ ก็ต้องย้ายมาที่วิทยาเขตพระราชสนามจันทร์ทั้งหมด ซึ่งทาให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ซึง่ ต้องปรับตัวอีกหลายประการ
ปัญหาหลักๆ จากการเดินทางมาทาการเรียนการสอนที่ไกลขึ้นดังกล่าว (ถึงแม้คณะจะมีรถรับส่ ไว้
บริการแล้ว) มีผลสรุปได้ดังนี้
 อาจารย์ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น ทาให้เวลาในการให้คาปรึกษาระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษามีน้อยลงไปมาก
 การเชิญอาจารย์พิเศษ ทาได้ยากขึ้น เนื่องจากการเดินทางที่ไกลขึ้น ทาให้เกิดการเช่าสถานที่สาหรับ
การเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อรองรับอาจารย์พิเศษ
 อุปกรณ์ วัสดุและ เทคโลยี่ที่ใช้ในการทางานของนักศึกษาบางประการจัดหาไม่ได้ในจังหวัดนครปฐม
ทาให้ต้องนักศึกษาต้องเดินทางกลับไปในกรุงเทพฯ เช่น การทาต้นแบบจากlaer cut,และ rapid
prototype
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากเดินทาง
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษารับใหม่ที่สละสิทธ์บางส่วนระบุว่า สละสิทธ์เนื่องจากสถานที่เรียน
อยู่ไกลขึ้น หรือ ผู้ปกครองไม่อยากให้มาเรียนนครปฐม
2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ เทคโนโลยี
 อิทธิพลจากการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ส่งอิทธิพลให้
ลักษณะสังคมและ ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลังๆทาให้รูปแบบ และ ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อศาสตร์ทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย หลักสูตรจึงต้องปรับตัวโดยแทรกเนื้อหาใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ลงไปด้วยเพื่อให้วิชาการที่สอนทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 การที่จานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจานวนลดลจากรอบการประเมินครั้งก่อนมาก อาจเป็น
ปัญหาต่อหลักสูตรในอนาคตได้
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2560 เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งมีการเรียนการสอนไปเพียง 2 ภาค
การศึกษา และ การเรียนการสอนทั้งหมดที่ดาเนินการมาแล้วล้วนเป็นวิชาแกน และ วิชาศึกษาทั้วไปทั้งสิ้น ซึ่ง
วิชาเหล่านี้เป็นวิชากลางของคณะ และ มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด จึงยังไม่สามารถประเมินผลตอบรับเพื่อ
นามาปรับปรุงได้ในเวลานี้ แต่อย่างไรก็ตามภาควิชาฯมีการวางแผนจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และ
ผลตอบรับจากภาคส่วนต่างๆในการดาเนินงานหลักสูตรปรับปรุงใหม่อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาในการใช้หลักสูตร
กาหนดเวลาที่
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
จัดการประชุมเพื่อ
ทาทุก คณะกรรมการ
ระดมความคิดเห็น ภาคการศึกษา หลักสูตร และ
และ ผลตอบรับ ภาคละ 1 ครั้ง อาจารย์ประจา
จากภาคส่วนต่างๆ
หลักสูตร
ในการดาเนินงาน
หลักสูตรปรับปรุง
ใหม่อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1
ครั้ง
แผนดาเนินการ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
กาลังดาเนินการ
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่า ข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 ที่
นาเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร

2.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ)์
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.

....................................................................
(อาจารย์ศรีนาฏ ไพโรหกุล)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์)
วันที่ 1 ก.ค.61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน)
หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่ 1 ก.ค.61

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

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)

1

นายปิติ คุปตะวาทิน

2

นางสาวศรีนาฎ ไพโรหกุล

3

นายอินทรธนู ฟ้าร่มขาว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9.8

4

นายปนท ปลื้มชูศักดิ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

มศก. 7 ปี
บูรพา 5 ปี
4

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

7.5

ศ.บ.
Master of Arts

การออกแบบผลิตภัณฑ์
Industrial Design

5

ศ.บ.
Master of Arts
ศ.บ.
Master of Fine
Art and Design
ศ.บ.
ศ.ม.
สถ.บ
Master of
Science
Doctor of
Philosophy
อ.บ.
วศ.ม.
ปร.ด.
ศ.บ.
Master Degree

การออกแบบผลิตภัณฑ์
Textile Design and Innovation
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Furniture Design

6

ดร.ลุย้ กานต์สมเกียรติ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

37

7

ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

24

ศิลปไทย
จิตรกรรม/ เขียนภาพ
ศิลปอุตสาหกรรม
Design Science, Visual
Communication
Design Science
ศิลปอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วัฒนธรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Science in Building

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ

ม.ศิลปากร
Savannah College of Art and
Design, USA.
ม.ศิลปากร
Nottingham Trent U., UK.
ม.ศิลปากร
U. of Tasmania, Australia

2539
2547

1, 3

2552
2554
2547
2550

1, 3

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
Kyoto Inst. of Technology,
Japan
Kyoto Inst. of Technology,
Japan
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.มหาสารคาม
ม.ศิลปากร
Rhode Island School of
Design

2544
2548
2548
2552

1, 3

1, 3

1, 3

2557
2525
2533
2555
2532
2535

2, 3
2, 3
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

8

นายชาคร

ผาสุวรรณ

9

นายภาคภูมิ บุญธรรมช่วย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

10

น.ส.อินทิรา นาควัชระ

11

ดร.ปฐวี ศรีโสภา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

12

ดร.รัฐไท พรเจริญ

13

ดร.ตรีชฏา โชติรตั นาภนันท์

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)
20

รองศาสตราจารย์

13

13

มศก. 12 ปี

7.5

Ph.D.
ศ.บ.
Master Degree
วท.ม.
สถ.บ.
Master of Arts
สถ.บ.
วท.ม.
สถ.บ.
คอ.บ.
(D.F.A.)
วท.บ.
กศ.ม.
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต
นศ.บ.
Bachelor Degree
Master of
Research Degree
Ph.D.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
Design Art & Design
จิตรกรรม
Industrial Design
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Industrial Design
Industrial Design Studios
ศิลปอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Doctor of Fine and Applied
Arts
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Art, Design and Environment
Design
Design

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ

U.of Tasmania, Australia
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.มหิดล

2543
2534
2537
2553

ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
U. of Central England in
Birmingham, UK.
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.

2539
2544

2, 3

2541
2546
2537
2548
2554

2, 3

มรภ.สวนดุสิต
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.อุบลราชธานี

2535
2542
2549

2, 3

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

2546
2550

2, 3

2551
2561

2, 3

2, 3
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

นายอาสา วุฒิคะโร

หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ปี) (ทุกระดับปริญญา)
(อาจารย์ใหม่
รับเข้าใหม่เมื่อ 4
เมษายน 2560)

M.A.
ศ.บ.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
Design Management
ออกแบบผลิตภัณฑ์

1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
London, UK.
Northumbria U., UK.
ม.ศิลปากร

ปีที่ หน้าที่ *
สาเร็จ
2560
2554

2, 3
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ชื่อ – นามสกุล

1

อาจารย์นนท์ อัครประเสริฐกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน (ปี)
2017 Academic Staff, Sydney School
of Architecture, Design and Planning,
University of Sydney

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถ.บ.

สถาปัตยกรรมศาสตร์

พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง

MS

Architecture and
Urban Design

Massachusett
s Institute of
Technology

2007

MPhil

Modern Chinese
Studies

The
University of
Oxford

2010

Anthropology

Harvard
University

2015

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ม.ศิลปากร

2003

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ม.ศิลปากร

ศ.บ.

transportation
design

Umeå
Institute of
Design,

PhD
2

อาจารย์ชินภานุ อธิชาธนบดี

อาจารย์โกสิน วรเวทยากรณ์
3

Design director:
Trimode Studio Co.,
Ltd
Manager ที่ Isuzu
Technical Center of Asia
Co.,Ltd.

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

Furniture and interior designer,
ศ.บ.
Trimode Studio Co., Ltd
รางวัล Designer of the year 2008
รางวัล Student Design of the Year และ ศ.บ.
Best Production Interior จากผลงาน
“Crossover X” ในงาน Interior Motives MA
Design Awards 2010, Paris motor
show 2010

MA
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5

ชื่อ – นามสกุล
นายฤทธิรงค์ จิวากานนท์

อาจารย์คริ ินทร์ ทุมมานนท์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน (ปี)

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
Sweden
มหาวิทยาลัยศรี 2530
นครินทรวิโรฒิ
ประสานมิตร

ออกแบบการแสดง VN Melody ณ Bai
ศศ.บ.
Dinh Temple เมือง Ninh Binh ประเทศ
เวียดนาม 30 มิถุนายน- 5กรกฎาคม 2559.

ทัศนศิลป์

รองผู้อานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบัน
ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์ ม. 2554-ปัจจุบัน

Drama

Yale
University,
U.S.A

ภาควิชาศิลปะ

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒิ
ประสานมิตร

MFA

ผู้อานวยการ ฝ่ายสร้างสรรค์ 2561 นิทรรศการ 200 ปี ความสัมพันธ์
ปริญญาตรี
บริษัท แปลน โมทิฟ จากัด ไทย – อเมริกา “Great and Good
Friends Historic gifts between the
Kingdom of Thailand and The United
States, 1818-2018” *อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
2560 - พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ *อยู่
ระหว่างดาเนินการ
- งานศึกษาโครงการอนุรักษ์อาคารวชิรา
นุสรณ์ (ตึกเหลือง) วิทยาลัยแพทยศาสตร์

2538
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน (ปี)
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
- พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ ชั้น 3
อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2559 - นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย อาคาร ก โรงพิมพ์ธนบัตร
บางขุนพรหม
- โครงการปรับปรุงขยายส่วนจัด
แสดงศาลาธนารักษ์ ๒ จังหวัดสงขลา
2558
- พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
Investory Discovery Museum ตลาด
หลักแห่งประเทศไทย
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง
“สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง” พิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์
ประธานที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา และพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน (ปี)
ได้ เปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการครบ 3
ปี
- พิพิธภัณฑ์ “บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้” บ้าน
หนองแข้ ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร มูลนิธสิ ่งเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และ
ราษฎรบ้านหนองแข้ ร่วมกันจัดตัง้ ขึ้นด้วย
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- นิทรรศการเครื่องประดับและอัญมณี
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริย
ภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ไทย สานักทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- นิทรรศการ Park Nai Lert
Heritage Home บ้านปาร์คนายเลิศ
- นิทรรศการห้องสมุดอาจารย์จานง
2557
- นิทรรศการ "พระมหากษัตริย์
กับพระพุทธศาสนา" ในงานวัดลอยฟ้า ญาณ
สังวร 101 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้า

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน (ปี)
สยามพารากอน วันที่ 3 - 7 เมษายน 2557
- งานปรับปรุงห้องจัดแสดงของ
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
- งานออกแบบ จัดทา และบริหาร
โครงการ งานเปิดตัวธนบัตรชนิดราคา 500
บาท แบบ 16 ธนาคารแห่งประเทศไทย
-งานออกแบบและก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรูต้ ลาดทุนไทย โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2556 - พิพิธภัณฑ์ “มหัศจรรย์พนั ธุกรรม”
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน)
- พิพิธภัณฑ์ “ป่าดงพงไพร”
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
- นิทรรศการภายในวิหารเทพ
วิทยาคม วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
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ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์ดวงทิพย์ ศิวะพรชัย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน (ปี)

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารสภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวร
นิเวศวิหาร
- พิพิธภัณฑ์ตารวจไทย ณ ตาหนัก
จิตรลดา วังปารุสกวัน
Event & Marketing Executive at Siam ศ.บ.
Piwat Co., Ltd. (Retail Industry)
Co-Founder at Signature Co., Ltd.
.(Entertainment Business)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ม ศิลปากร

Certificate
RE-CU jr3

หลักสูตรอสังหาริม
ทรัพย์

สมาคมผู้
บริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

MBA

U. of Illinois
at Chicago,
U.S.A.

ศ.บ.

International
Manage
ment
ออกแบบผลิตภัณฑ์

MSc.

Integrated
Product design

Marketing Consultant at On the
Paper Co., Ltd.

7

อาจารย์สุขุมาล สุริย์จามร

2013-1014. Business Analyst (UX
Designer) at Brainsource Co.,
Ltd.(SAMART Corp), Thailand

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ

-

ม ศิลปากร

2008

Brunel U.,

2012
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอน (ปี)

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

2010-2011. Toy Designer at Club
Creative Co., Ltd,

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สถาบัน
สาเร็จ
U.K.

2009-2010 Product Designer at
Thomson Group, Thailand

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทาหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ทีเ่ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560
ชื่ออาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
1. การสร้างเฟรมจักรยานสาหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่ (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์และอาคารธรรม วัดมกุฏคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา (ออกแบบสถาปัตยกรรม) (นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์ประจาปี 2557)
3. คีรีวัน: ถาดทาจากทองเหลืองสาน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
4. รางวัล Elle Decor International Design Awards (Thailand) ประเภท Seating (2559)
5. โครงการวิจัยและออกแบบจักรยานสาหรับชีวิตสัญจรในเมือง กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร (2560)
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2556
2557
2558
2559
2560
2560
2560
2560
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ชื่ออาจารย์

2. อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)

2560

1. โครงการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. DNA : design network Asean 2015 (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
3. โครงการศึกษาออกแบบลายปักผ้าสาหรับงานปักผ้าระบบดิจิทอล 15 เข็ม (2557)
4. โคมไฟจากแนวคิดการสานลวดลายท้องถิ่น (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
5. การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพื้นผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี
2559)
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. โรลลี่ - พัฟฟี่ (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. พลิ้ว (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
3. ปิ่นโตเสาไทย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
4. ระยะ หมายเลข 2 (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
5. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.

2556
2557
2557
2558
2559
2560
2560
2560
2560
2556
2557
2558
2559
2560
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ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์

5. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

1. พรุ่งนี้รวย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. บนเส้นทางแห่งการรอคอย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
3. ในน้ามีปลา (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
4. รูปทรงแห่งความสุข (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
5. แพรวพราว (นิทรรศการ Innovative Craft Award 2016)
6. โคมไฟร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากเทคนิคงานประณีตศิลป์ไทย ด้านงานฉลุลาย งานรายลดน้า และงานประดับกระจก (2559)
7. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
9. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
10. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. นิดหน่อย (นิทรรศการร่วมกับ Kyoto Institute of Technology 2557)
2. โปสเตอร์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
3. เมฆ – หมอก (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
4. โคมไฟตกแต่งจากหนังแพะ (นิทรรศการ ในงานมหกรรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา 2559)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2560
2560
2560
2556
2557
2558
2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560
2557
2557
2558
2559
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ชื่ออาจารย์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
5. Towards the Integration of Everyday Life Objects and Traditional Crafted Design: A Conceptual Framework for
Understanding the Design Process of Aesthetic and Functional Objects (2560)
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
2. โครงสร้างดึง: รูปแบบซุ้มเพื่อการพักผ่อนในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
3. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2560)
4. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. โครงการวิจัยออกแบบขึ้นรูปพลาสติคสูญญากาศ (2556)
2. The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy Program in Design Arts, Faculty of

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2560
2560
2560
2560
2560
2558
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2556
2560
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ชื่ออาจารย์

8. อาจารย์ชาคร

ผาสุวรรณ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
Decorative Arts: instruction Merhods through Program Case Studies.(2560)
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. An assessment on artificial nest construction for hornbills in Budo-Sungai Padi National Park (2558)
2. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560
4. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5.หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภณ
ั ฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. โคมไฟตั้งพื้น (Floor Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. โคมไฟติดผนัง (Wall Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
3. Grow in the morning (นิทรรศการร่วมกับ MATRAX MALAYSIA-THAILAND ART EXCHANGE 2015, Universiti Teknologi
MARA (UiTM) และนิทรรศการประจาปี 2558)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2560
2560
2560
2560
2558
2560
2560
2560
2560
2556
2557
2558
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ชื่ออาจารย์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
4. โคมไฟลอยน้า (Floating Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
5. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์สีอะคริลิก (ส่วนของการออกแบบโครงสร้าง) ในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริม "โทนสีของไทย" เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. การออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี
2557)
3. โครงการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษแบบพับแบนราบได้เชิงสร้างสรรค์ (รวบรวมจัดทาเป็นหนังสือเผยแพร่สาหรับ
นักศึกษาและนักออกแบบ ประจาปี 2559)
4. Product design project from factory waste (2560)
5. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
(2560)
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2559
2560
2560
2560
2560
2556
2557
2559
2560
2560
2560
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ชื่ออาจารย์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี ศรีโสภา

12. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
10. การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทผี่ ู้สงู อายุทาขึ้นเองสาหรับอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย (2561)
1. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
2. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 2560)
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. ที่นั่งแบบขยายได้ (ได้รับสิทธิบตั รหมายเลข 1002003591 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559)
2. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2560)
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560
4.กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2560
2560
2561
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2559
2560
2560
2560
2560
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ชื่ออาจารย์

13. อาจารย์ ดร.ตรีชฏา โชติรัตนาภนันท์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
6.หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภณ
ั ฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
1. Bamboo for Life: An Exploration of Bamboo Craft Practices in Thailand. In M. Ferris (Ed.) Making Futures: The
Crafts as Change-maker in Sustainably Aware Cultures. Vol 2. Plymouth: Plymouth College of Art. ISSN 2042-1664
2013
2. Designing curriculum interventions for teaching sustainable design in Thailand. In B. Westerlund (Ed.) NORDES
2015 Design Ecologies: Challenging anthropocentrism in the design of sustainable futures conference proceedings.
Stockholm: Konstfack. ISSN 1604-9705
3. First practical step to achieve education for sustainable development in the context of Thailand's design
education: Exploring a transformative pedagogical approach. In M. Chatoney (Ed.) Plurality and complementary of
approaches in design and technology education (PATT29) conference proceedings. pp. 88-97. Marseille: Presses
Universitaires de Provence. ISBN 978-2-85399-994-6
4. Transformative learning for a shift towards sustainability in Thailand's design education. PhD thesis, Goldsmiths
College, University of London, UK.
5. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2560

2557
2559

2559
2560
2560
2560
2560
2560
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ชื่ออาจารย์
14. อาจารย์อาสา วุฒิคะโร

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
(อาจารย์ใหม่รับเข้าใหม่เมื่อ 4 เมษายน 2560)

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่า
น้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1
Towards the Integration of Everyday Life Objects
ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

International Conference for Social Sciences

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
and Traditional Crafted Design : A Conceptual
and Humanities. Universita’ Ca’ Foscari Di
Framework for Understanding the Design Process of
Venezia, Venice Italy. pages 0 – 1, 20 - 23 June
Aesthetic and Function
2017
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

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

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อื่นๆ
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
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ลาดับที่

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

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน
ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ตารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : ป้ายบอกลายผ้า
2
ฉลากสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลบางไทรป่า
3
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการ
พัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด
4
กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง :
Cat Teaser Ball
5
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์
6
จักรยานสาหรับชีวิตสัญจรในเมือง กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
1
งานออกแบบเครื่องเรือน.

ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน (ที่ปรึกษา นศ.)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน
ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.

นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
รายงาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง ประเมินผล
ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ โครงการฯ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 17-18 พ.ค.60

ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน

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

ปิติ คุปตะวาทิน, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, นาย รางวัล Finalist Emerging Designer Awards 2017
อดิวิศว์ วิทยา (บุคคลภายนอก)
สาขา Furniture Design. จัดร่วมกับสานักส่งเสริม
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และสมาคม

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
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ลาดับที่
2

ชื่องานสร้างสรรค์
โครงการออกแบบชุดของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ โดยใช้
แนวความคิดของเล่นพื้นบ้านไทยสาหรับเด็กอายุ 5-8 ปี

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
อ.ศรีนาฎ ไพโรหกุล, น.ส.สมัชญา รัตน
อุบลชัย (นศ.)

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
Kiriwan Brass Stool
ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน
2
RAYA (DISTANCE)
ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
3
His World
ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์
4
The creating of 3 Dimensional texture design on
อ.ศรีนาฎ ไพโรหกุล
wood surface with mixed materials
5
Money for Humanity
ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ณ ไบเทค บางนา
รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ประจาปี 2560 สาขาสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรม การศึกษา
และสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ณ รร.เซ็นทา
ราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์
Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
14-17 พ.ย.60
Tokoha University Zoukei Exhibition 15th
Anniversary Celebration : Global Art Exhibition.
Tokoha University. 19 - 27 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.15

4.15

82.76

4.14

4.15

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 4
ระดับ 4

4
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.33

ดี

ระดับ 3
= 5.00

3

20.00

5.00

60.00

5.00

160.00

5.00

ระดับ 4
= 4.00

4
ดี

ระดับ 4

4

ระดับ 4

4

ระดับ 3

3

100

5.00

4.00

ดี

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.20
85

2,268
546
24
29
8.29/2 =

11/3 =
ระดับ 3
-

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
15.00/3
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1
12
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
3
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
36
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
12
8.00
หลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
12/3
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 10 จาก 10
11
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ
11
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
16/4 =
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ระดับ 3
3/1 =
50.29/13

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ระดับ 3
3.00
= 3.87

3
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

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

องค์
ประกอบ
ที่

I

P

O

3.67
4.00
4.00
3.86
ดี

4.00
3.00
3.75
ดี

4.15
4.15
ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย

4.15
3.67
4.00
4.00
3.00
3.87

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

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ปีงบประมาณ
แผนการพัฒนา
2558
2559
2560
2561

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น

ระยะกลาง

2562

ระยะยาว
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