รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
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 ระกอบคุณภาพคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสู ตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 ก.ค.61

1

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 ถูกต้อง
เป็นความจริงทุกประการ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ

.....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปติ ิ คุปตะวาทิน)
หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่...................................................

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

1 ก.ค.61
1 ก.ค.61
1 ก.ค.61
1 ก.ค.61
1 ก.ค.61

.....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่...................................................

2

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

คานา
รายงานการประเมิ น ผลตนเองของภาควิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร ฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น เพื่ อรวบรวมและรายงานผลการดาเนิ นงานด้านประกัน คุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) ซึ่งภาควิชา ฯ ได้มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทาการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของสังคมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงาน
ของภาควิชา เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้นตามศักยภาพต่อไป
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับภาควิชา คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทาให้หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นประเด็นที่จะนาไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป
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สารบัญ
การรับรองโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวดที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผา่ นมา
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

หน้า
2
4
5
7
9
10
14
15
15
18
18
21
23
26
26
28
32
34
34
35
36
39
41
47
47
50
50
52
54
54
54
54
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย
1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ
1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจา)
1.1-7 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
1.1-8 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร)
1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปียอ้ นหลัง
1.1-10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
1.1-13 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.1-14 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1.1-15 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
2.2-4 บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
2.2-5 บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล
2.2-6 บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
หมายเหตุ : ไม่มีตารางที่ 3.x-x ในฟอร์มรายงานฯ
4.2-1 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
4.2-2 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รบั การจดอนุสทิ ธิบัตร
4.2-3 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.2-4 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
4.2-5 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รบั การรับรองในรูปแบบอื่นๆ
4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี
พุทธศักราช 2517 – 2544 คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะ ระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้ น ปัจจุบันคณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิ ลป์ สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย ปัจจุบั นภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มีนักศึกษารวมประมาณ 181 คน ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี จานวน 148 คน ระดับปริญญาโท จานวน 33 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จานวน 14 คน และสาย
สนับสนุน จานวน 4 คน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อนักศึกษา และภาควิชาฯ ได้เปิดสอนรวม 2
หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
ภาควิช าฯ มี ความมุ่ ง มั่ นที่ จ ะผลิ ตบั ณ ฑิต ให้เป็ น ผู้มี ความรู้ ความสามารถในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
สามารถประยุกต์นาศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต
ธุรกิจและการตลาด มาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญการค้นคว้า และ
นักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และสานึกต่อสังคม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบได้ระดับคะแนน 3.33 คะแนน ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (11 ข้อ) ผ่านตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 ได้คะแนน 3.73 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ได้คะแนน 4.27 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.2 ได้คะแนน 2 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.3 ได้คะแนน 2 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 ได้คะแนน 4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 4.2 ได้คะแนน 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 4.3 ได้คะแนน 4 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.3 ได้คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ได้คะแนน 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 ได้คะแนน 3 คะแนน
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จุดเด่น/แนวทางเสริม
จุดเด่น
1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควิชา ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาฯ และภูมิใจในการพัฒนาการที่ดีขนึ้
แนวทางเสริม
1. หากลไกลและวิธีการเพื่อทาให้สงิ่ ที่ได้ดาเนินการไปให้มีผลต่อการปฏิบัติหรือบรรลุผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
จุดควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
1. การจัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิจัยมากขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสม
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25520081106352
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2
1. ผศ.ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
2. ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา
3. ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ

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

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผา่ น
สภามหาวิทยาลัย)
สภา มศก.ครั้งที่ 6/2560

14 มิ.ย.61

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. ผศ.ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
8. ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
2. ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
9. อาจารย์ตรีชฏา โชติรัตนาภินันท์
3. รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
10. ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
11. ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ
12. อาจารย์ศรีนาฏ ไพโรหกุล
6. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พนั ธุเศรษฐ์
13. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
7. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ
14.
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสกั ก์ สินธุภัค
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
5. อาจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์
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การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
มี อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร 5 คน และไม่ ตารางที่ 1.1-1
เป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตร ตารางที่ 1.1-2
อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ ประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ต ามเกณฑ์
มาตรฐาน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบทั้ง 5 คน
ตารางที่ 1.1-2
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริ ญ ญาเอกจ านวน 3 คนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาโท 2 คนและ ดารงตาแหน่ง
ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 5 คน ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ หลั ก สู ต ร จ บ ตารางที่ 1.1-2
การศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน
ซึ่งสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอย่าง
โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนี้ มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้ง 3 คน
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ สกอ.
กาหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
เป็ น อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าและมี ภ าระ ตารางที่ 1.1-3
หน้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตารางที่ 1.1-4
การอบรมวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ใน
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาจบการศึกษา ตารางที่ 1.1-5
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
และศึกษาวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
เกณฑ์การประเมิน

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมิน

6

7

8

9

ผลการดาเนินงาน

ของนั ก ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงร่ า ง
วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ สารนิ พ นธ์ ที่ บั ณ ฑิ ต มี
คาสั่งสอบในแต่ละครั้ง
2. ให้ คาแนะน าและเป็ น ที่ ป รึ ก ษาแก่
นักศึกษาเกี่ยวกับ เนื้อหาทางทฤษฎี
แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ติดตามการดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนงานและรับผิดชอบประเมิน ผลการทา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อส า ร นิ พ น ธ์ ทุ ก ภ า ค
การศึกษาจนกว่าจะเสร็จ
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชา อาจารย์พิเศษ
ร่วม (ถ้ามี)
หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจาต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า
รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาจบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
และมี ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
สถาบันมาร่วมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์
2.
ให้ ค วามเห็ น ชอบในการขอสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
การศึกษา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย
สาคัญ ของคุณภาพของผู้ สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นา
ทางความคิด ความสามารถ ด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการ
วิ จั ย ทั ก ษ ะ แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ใ น ฐ า น ะ
นักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มี
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาระงานต่อภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-6

ตารางที่ 1.1-7

ตารางที่ 1.1-8

- ตารางที่ 1.15
11

เกณฑ์การประเมิน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
กาหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-แบบประเมิน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐ ไท พรเจริ ญ ความก้าวหน้า
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้า การทา
อิสระ นักคึกษาจานวน 2 คน คือ
วิทยานิพนธ์/
 นางสาวลลิตา สุนทรพุทธศาสตร์ การค้นคว้า
อิสระ
 นายเชษฐชาติ ทาชาติ
ผลการดาเนินงาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภา
นนท์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การ
ค้นคว้าอิสระ จานวน 2 คน คือ
 นายคณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์สกุล
 นายวัชระสกุล หลีเกษม
3. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ ย กานต์
สมเกียรติ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจานวน 6 คน คือ
 นายปวณัศ อินทุยศ
 นางสาวทัศนีย์ รุ่งทวีชัย
 นางสาวลลิตา กล้าหาญ
 นายกฤษดา สิงห์ขรณ์
 นางสาวปิติพร สุขศรี
 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ยะลา
4. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ เป็น
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก /การค้ น คว้ า
อิสระ นักศึกษา จานวน 6 คน คือ
 นางสาวมินตรา นันทราช
 นายฐปนัท แก้วปาน
 นางสาวนรินทรา ปาสา
 นางสาวจิตติมา เอมอร่าม
 นางสาวระพีพร เปี่ยมระลึก
 นางสาวเมทิกา สุภพัฒน์บงกช
5. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิ รวั ฒ น์ วงศ์
พันธุเศรษฐ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
การค้นคว้าอิสระ นักศึกษา จานวน 3 คน
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

คือ
 นางสาวพลอยสิร สิรสุนทร
 นางสาวสุดามาศ ทองนอก
 นางสาวอิทธยา หอมหิรัญ
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด

อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการ ตารางที่ 1.1-9
ค้นคว้ามีวิจัยต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตารางที่ 1.1ในปี พ.ศ.2557 จะครบรอบการปรับปรุง 10
หลักสูตรในปี พ.ศ.2561 (หลักสูตรเสนอ
ครั้งแรกในปี 2552 ปรับปรุงผ่ าน TQF
และเปิดสอนครั้งแรกในปี 2557)

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้
ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
 ผ่าน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควิชาฯ ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล ทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึน้
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ประจา เพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการลาศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา

ปี
จานวนที่
การศึกษา รับเข้า
(1)

2557
2558
2559
2560

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(2)
2558 2559 2560

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

26
13
14

5
(4)
19.23
6
46.15
12
( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

จานวนที่ จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2560
ปีการศึกษา
(3)
2560 (4)
11
4
11
7

อัตราการคงอยู่
X 100

6
3
3
5

42.31
30.77
78.57
58.33

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : จานวนอาจารย์ประจามีจากัด และขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากสถาบัน
อื่น มีเกณฑ์ในการคัดเลือกเน้นผู้ที่เรียนจบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

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

5
13
38.46

4
26
15.38
6
13
46.15
-

5
26
19.23
-

-

-

9
26
34.62
11
13
84.62

14

-

14

12
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : นักศึกษาทางานวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย/หรือใช้เวลามากเกินเกณฑ์กาหนด
และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนทางานซึ่งทาให้สาเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาติดค้างค่าลงทะเบียนในการขอขึ้นสอบจบ
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2559
(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า
คะแนน
(1)

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

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
235
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
37
3
(2) ด้านความรู้
32
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
34
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
37
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
49
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
46
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

(3)

(2)X(3)

3

3.73

3
3
3
3

4.11
3.56
3.78
4.11

3

3.27

3
12

3.83

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2559

3
25.00

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ค่าเฉลี่ย 4.49
เกณฑ์ประเมิน : 4.49 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ค่าเฉลี่ย 3.73
เกณฑ์ประเมิน : 3.73 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ค่าเฉลี่ย 4.20
ผลการดาเนินงาน  ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป
: ค่าเฉลี่ย 4.20
เกณฑ์ประเมิน : 4.20 คะแนน
การวิเคราะห์ผลที่ได้
บัณฑิตของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ยังคงทางานประจาเดิม คือ เป็น
นักออกแบบ Graphic Design / Design Manager, อาจารย์สอนทางด้านศิลปกรรม, ฝ่ายขาย, สถาปนิก โดยการที่
หลักสูตรฯ พยายามมุ่งเน้นงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถผลักดันตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้นั้น อาจให้ผลในลักษณะการ
ต่อยอดเพื่อส่งเสริมงานประจาที่ทาอยู่เดิมก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องสร้างกิจการขึ้ นมาใหม่ เห็นได้จากผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้างที่ค่อนข้างสูง มีการเข้าสู่อาชีพอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , สาขาหัตถกรรม ราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง, สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
ผลรวม
หลักฐาน/
ประเภทการตีพิมพ์
ค่าน้าหนัก จานวน
ถ่วง
ตาราง
น้าหนัก
ประกอบ
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.10
1
0.10 ตารางที่ 2.2-1
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
ตารางที่ 2.2-2
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ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

จานวน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
2
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดั บชาติ ไ ม่อยู่ ในฐานข้อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
0.40
การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
0.60
2
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร
0.80
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
5.2 บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
1.00
หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
0.20
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
10. งานสร้า งสรรค์ที่ไ ด้รับการเผยแพร่ในระดับ ความ
0.80
ร่วมมือระหว่างประเทศ
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
1.00
2
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถ่วงน้าหนัก
13. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก
0.80

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-3

-

1.20

ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.00

ตารางที่ 2.2-7

4.10
12
34.17
16

ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ

จานวน

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ร้อยละ 18.00
เกณฑ์ประเมิน : 2.25 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 34.17
เกณฑ์ประเมิน : 4.27 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 24.00
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 24.00
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.20
ค่าเฉลี่ย 3.73
2.2
ร้อยละ 24.00
ร้อยละ 34.17
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3.73
4.27
8.00/ 2 = 4.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตผ่าน Google Form โดยมีการประเมินเป็นรายบุคคล ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. นักศึกษาสามารถเลือกงานทาได้ หรือเป็นผูป้ ระกอบการแสดงการเป็นนักนักออกแบบอิสระมากกว่าอยู่ใน
ระบบ
3. มีการเข้าสู่สายการสอน (หรือจบออกไปเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา)
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
รับนักศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รฯ มี ก ารประชุ ม
วางแผนกาหนดจานวนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560
จานวน 30 คน (มคอ.2) โดยมีคุณสมบัติผู้เข้าสมัคร ดังนี้
- ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม หรือ
- ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะหรือ
การออกแบบในสาขาอื่น และมีคุณสมบั ติข้อใด ข้อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จาเป็นต้องมี
ประสบการณ์ทางาน) หรือ
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 และ
มี ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
- กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบ่งประเภทการ
รับนักศึกษาในแต่ละรอบ จานวน 3 แผนการศึกษา ดังนี้
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (โครงการ
พิเศษ)
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ข”( โครงการพิเศษ)
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2”(ภาคปกติ)
ซึ่งในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้รับนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อผ่านช่องทางของบัณฑิตวิทยาลัย มีผู้สมัครที่ผ่าน
การสอบคัดเลือก จานวน 11 คน ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ
ก2 โดยหลังจากสิ้นสุดการรายงานตัว มีนักศึกษาลาออก
กลางคั น จ านวน 3 คน ท าให้ มี ค งเหลื อ นั ก ศึ ก ษา ในปี
การศึกษา 2560 อยู่ 8 คน
โดยผู้ ส มัครแต่ ล ะประเภทจะต้ องผ่ า นการพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการด าเนิน การสอบคัด เลื อกของหลักสูต ร
ดังต่อไปนี้
- นักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (โครงการพิเศษ)
และ นั ก ศึ กษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (ภาคปกติ )
จะต้องผ่านการทดสอบโดยการสอบข้อเขียน วิชาความรู้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- ประกาศ
เรื่องการรับ
สมัครจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย
ปี 2560
-ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือกเข้า
ศึกษาใน
บัณฑิต
วิทยาลัย
- มคอ.2
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

พื้น ฐานด้ านการวิ จั ยและการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งต้ อง
ผ่านการทดสอบได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กาหนดสอบในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00
– 12.00 น. และเวลา 13.00 น. เป็ น ต้ น ไป เป็ น การ
พิ จ ารณาโดยการสั ม ภาษณ์ โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งน าเสนอ
ผลงานด้วย portfolio และ power point ซึ่งการ
สัมภาษณ์ของคณะกรรมดาเนินการสอบคัดเลือกเป็นการ
พูด คุยเพื่ อสั ง เกตพฤติ กรรม ความพร้อมด้ านเวลา ความ
พร้อมด้านที่อยู่อาศัย ความพร้อมด้ านทุ นสนับ สนุน และ
ความตั้งใจต่อการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจาก
คุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต้ น หรื อ ประสบการณ์ ใ นการท างานหรื อ
กิจกรรมที่จาเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร เป็นต้น
- นักศึกษาประเภท “แผน ข”
( โครงการพิเศษ) จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัคร
จะต้องนาเสนอผลงานด้วย portfolio และ power point
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงการพูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม
ความพร้อมด้ า นเวลา ความพร้ อมด้ า นที่ อยู่ อาศัย ความ
พร้อมด้ า นทุ น สนั บ สนุ น และ ความตั้ ง ใจต่ อการเรีย นใน
หลั กสู ต ร รวมถึง การพิ จ ารณาจากคุณ สมบั ติ ขั้น ต้ น หรื อ
ประสบการณ์ ในการทางานหรือกิจกรรมที่จ าเป็ นต่ อการ
เรียนในหลักสูตร เป็นต้น
3. จากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อจ านวนนั กศึกษาที่
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกได้ร่วมกันพิจารณา
และสรุ ป ไว้ เช่ น สาเหตุ จ ากนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ สมั ค รไม่ รู้ ข้ อ
แตกต่างระหว่างการรับสมัครแต่ละประเภท และหลักสูตร
ขาดการประชาสัม พัน ธ์ อย่ า งต่ อเนื่ อง ซึ่ง ท าให้ผู้ส มั ครได้
สมัครผิดประเภทซึ่งทาให้ผู้สมัครเสียเวลาต้องเสียค่าสมัคร
ใหม่
4. ซึ่ ง จากปั จ จั ย ที่ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า ง ข้ า งต้ น นั้ น ทาง
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกได้อธิบายข้อแตกต่าง
และความหมายพร้อมชี้แจ้งการรับสมัครของแต่ละประเภท
ให้ผู้สมัครรับทราบตอนสัมภาษณ์ ดังนี้
- การรับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (โครงการ
พิเศษและภาคปกติ) คือเป็นการทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ทั้งนี้เมื่อรวมหน่วยกิตทั้งหมดแล้วต้องไม่น้อยกว่า 39 หน่วย
กิต
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ข”
( โครงการพิเศษ) คือ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

งานรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิ พนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิตและมี
การสอบประมวลความรอบรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ชั้นปี/ ปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

ปี 2557
20
0
20
-

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

ปี 2561
30
30
60
30

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1. หลักสูตรได้จัดประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ า ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาใหม่ พร้ อ มกั บ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี และเสนอตั้ ง งบประมาณในการจั ด
กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เช่น
“โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยในระดับ
มหาบัณฑิตและโครงการมิตรสัมพัน ธ์ออกแบบผลิตภัณ ฑ์
(ครั้งที่ 2)” การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ทากิจกรรม ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ ได้สร้าง
ความรั ก ความสามั ค คี ที่ จ ะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร
มหาวิทยาลัย รู้จักการเสียสละ การเป็นผู้ให้ ความมีน้าใจ
เอื้ออาทร ที่จะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้เกิด
คุณธรรมนาไปสู่การสร้างบุคคลากรที่ดีในสังคม
2. ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรได้จัดร่วมกับทาง
คณะ และภาควิชาฯ โดยครึ่งวันเช้า จะเป็นการปฐมนิเทศ
รวมกันในทุกหลักสูตรที่มีการเปิดสอน และช่วงบ่ายจะเป็น
การแยกปฐมนิเทศของภาควิชา ฯ ซึ่งประธานหลักสูตรมี
การแนะนาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่สอนในแต่ละรายวิชา
และแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลประสานงานในแต่ละรุ่น
พร้อมชี้ แ จงกฎระเบี ย บข้อบั งคับ ที่เกี่ย วข้องโดยท าความ
เข้า ใจในกระบวนการจัด การเรียนการสอน สถานที่เรีย น
และสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรมีให้ รวมทั้งแนะนาเจ้าหน้าที่
ประจ าภาควิ ช าที่ ป ระสานงาน เพื่ อ ติ ด ต่ อ ประสานงาน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในกรณีที่มีปัญหา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการตอบข้อซักถามและช่วย
แก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้า
เรียน เช่นสถานที่เรียน การลงทะเบียนเรียนไม่ได้หรือ การ
ลงทะเบียนในแต่ภาคการศึกษาลงได้ไม่เกินกี่หน่วยกิต
4. หลักสูตรให้นักศึกษาประเมินผลกระบวนการเตรียมความ
พร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึก ษาและความพึ ง พอใจในการแนะน าที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5. คณะกรรมการหลักสูตรได้ มีการประชุ ม หารือประชุ ม
ร่วมกันและได้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา และ
ประธานหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกท่านช่วยชี้แจงปัญหาให้นักศึกษาเข้าใจด้วย
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
(ตัวบ่งชี้ 3.2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดาเนินการควบคุมระบบ
การดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
แก่นั กศึกษาตามแผนระบบและกลไกลการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก
จานวน 1 คน และจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 นั้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องกากับ ติดตามให้คาแนะนาและให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและช่วยแก้ปัญหา
ในการทาวิทยานิพนธ์ เช่น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาข้อมูล
ในการทาวิจัย เพื่อมาประกอบในการทาวิทยานิพนธ์
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกัน และได้
จั ด หาแนวทางเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและ
คาแนะนาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ แนวคิด และทฤษฎี
ระเบียบวิธีการทาวิจัย รวมทั้งแก้ปั ญหาที่เกิดขึ้น การนา
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงให้คาปรึกษา เช่น
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การสร้างกลุ่มใน Facebook การสร้างกลุ่มใน Line เพื่อให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสามารถตอบข้ อ ซั ก ถามและสามารถ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่ างรวดเร็วและนามาใช้จริง
เป็ น อี ก ช่ อ งทางในการให้ ค าปรึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ การท า
วิทยานิพนธ์นั้น
4. กรรมการหลักสูตร ได้สารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 พบว่า จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การควบคุมระบบการดูแล
การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่าน
สื่อออนไลน์ Google From จากผู้ตอบแบบสารวจทั้งสิ้น 6
คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อด้านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.65 คะแนนซึ่งจาแนก
เป็นรายละเอียด ดังนี้
1. ความสะดวกในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50
2. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาฯ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการให้
คาแนะนา มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย
4.50
3. การให้เวลาในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ฯ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.75
4. การให้ความสนใจติดตามผลการทาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระอย่างสม่าเสมอ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.75
5. ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ ถ่า ยทอดประสบการณ์ รับ ฟั ง
ความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.75
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลั ก สู ต รฯ มี ร ะบบพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา โดย
ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นางาน สหกิ จ ศึ ก ษา และการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. โครงการศึ ก ษาดู ง านภายในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดต่าง ๆ เช่น
การประกวดผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจาปี 2561
ครั้งที่ 4 Thailand Green Design Awards ( TGDA
2018) โดยมี น างสาวอิท ธิย า หอมหิรัญ รหัส 58155308

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-หนังสือขอ
อนุญาตออก
นอกสถานที่
-ใบประกาศทุน
วิจัยสาหรับการ
ทาวิทยานิพนธ์
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ ฉบับ
วันอาทิตย์ที่
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote ชื่อผลงาน 15 เม.ย.61
โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อน โดยใช้หลักการ
ทางานและคุณสมบัติของน้า
4. ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ทุ น วิ จั ย ของทางบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ให้นักศึกษาได้ทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม
Line เพื่อเป็นการนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรได้พิจารณาผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมการ
พั ฒ น าศั กย ภา พนั ก ศึ ก ษา แ ละ ทบท วน ป รั บ ปรุ ง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูล
สาหรับจัดทาแผนงานโครงการ ต่อไป
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 2
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 2
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 30.77
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 78.57
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 58.33
2. เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผลของจานวน
นักศึกษาลาออกกลางคัน และการทาวิทยานิพนธ์ไม่สาเร็จตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้
- การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 มีอัตราการสาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 19.23
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการสาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 46.15
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 อยู่ระหว่างรออนุมัติการ
สาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี คิ ด เป็ น คะแนนเฉลี่ ย 4.13
คะแนน
2. ผลการดาเนินข้อร้องเรียนนักศึกษา
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาออนไลน์
(Google From) ที่มีต่อหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
นักศึกษาไม่ มี ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ แต่ ท าง
หลั ก สู ต รได้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ห ากมี ก ารร้ อ งเรี ย นจาก
นักศึกษา ดังนี้
- ประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหา
ข้อเท็จจริง
- อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รร่ว มประชุ ม หารื อ
เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและทางออกที่
ดีที่สุด
- หลักสูตรอาจทาบันทึกชี้แจ้งให้นักศึกษาหรือ
แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลถึงการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา เป็นต้น

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 2
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 2
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

แบบสอบถาม
Google From
(ส่วนกลาง)
ระดับความพึง
พอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2558 = 3.79
ปี 2559 = 4.13
ปี 2560 = 3.22

เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.2
ระดับ 3
ระดับ 2
3.3
ระดับ 3
ระดับ 2
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
2
2
7/ 3 = 2.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มคี ุณภาพ
2. สามารถเข้าสู่สายการสอนในระดับอุดมศึกษา
24

3. ผลงานวิจัยสามารถนาไปสู่การเสริมอาชีพตามความต้องการของนักศึกษาได้ทั้งเป็นผูป้ ระกอบการและ
ลูกจ้าง
โอกาสในการพัฒนา
1. มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีข้อแตกต่างจากเดิมสู่การสร้างแนวทางใหม่
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-เอกสาร การรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
-บันทึกขอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
-คาสั่งแต่งตัง้
ภายในโดย
คณบดีให้เป็น
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
-บันทึกขออนุมัติ
การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(ส่วนกลาง)
-รายงานการ
สรุปผลการ
ดาเนินการและ
ประเมินผล
(ส่วนกลาง)

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รใหม่ คณะกรรมการหลั กสู ต ร
ดาเนินการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก รอบมาตรฐานก าหนด
พร้อมพิจารณาควบคู่ไปกับแผนพัฒนากรอบอัตรากาลัง
และแผนพั ฒ นาตน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2561 ต่ อ ไป และในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรได้ใช้ระบบกลไกการบริหาร
อาจารย์ ดังนี้
1. การวางแผนการรั บ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูต ร โดยอาจารย์ป ระจาหลักสูต รได้มีการประชุ ม
หารือร่วมกันในการวางแผนด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยการรับอาจารย์
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาอั ต ราก าลั ง ซึ่ ง การ
วิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง จะค านึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่ อ
นักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการ
กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งจะต้อง
มี คุณ สมบั ติ เฉพาะและสอดคล้ องกับ หลั กสู ต ร คือ จบ
การศึกษาอย่า งต่าปริญญาโท และเป็นอาจารย์ ประจ า
ตลอดหลักสูตร
2. การดาเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพั ฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทางานให้เป็นระบบต่อไป
3. การประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร โดยจั ด ให้ มี ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
สถาบันมาทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่ละวิชา ในแต่ละ
ปี ก ารศึ ก ษา ว่ า มี สิ่ ง ปกติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รที่
กาหนดไว้
- การบริหารอาจารย์
มคอ.2
ระบบกลไกลการบริหารอาจารย์ใหม่
แผนปฏิบัติ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผน เพื่อทบทวนบทบาท ราชการภาควิชา
หน้ า ที่ ของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รจากผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร และ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
จากรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ ป ระจ า
หลั กสู ต รตามภารกิจ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า นการเรีย นการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา การฝึกอบรม พัฒนาตนเอง เป็นต้น
2. หลั ก สู ต รจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ซึ่งมีรายการแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนแผนงานด้านบริหาร
จั ด การ แผนงานบริ ห ารการจั ด พั ฒ นาบุ ค ลากร แผน
บริหารวิชาการแก่สังคม และแผนวิจัยสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ ดังนี้
- โครงการสัมมนาคณาจารย์
- โครงการร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศ เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน
- โครงการศึ ก ษาดู ง านพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
(ต่างประเทศ)
- โครงการส่งเสริมการจัดและเข้าร่วมประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
- โครงการจั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์ แ ละ
บุคลากรจัดหาและทุนสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์
- โครงการส่ ง เสริ ม การขอต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ และตาแหน่งอาชีพของบุคลากร
- โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต วารสารทาง
วิชาการและงานวิจัย เป็นต้น
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ใช้ระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
1. กรรมการหลักสูตรสารวจความต้องการพัฒนาตนเอง
และเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้พัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ
2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ร่วมกันเพื่อทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยกรรมการหลักสูตรได้ชี้แจงวงเงิน
งบป ระ มาณ ปร ะจ า ปี ต ามน โย บาย ที่ ค ณะ หรื อ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดทา
ตารา เอกสารประสารประกอบการสอน การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่ อ ฝึ กอบรม ดูผ ลงานทางวิช าการและ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- แผนปฏิบัติ
ราชการภาควิชา
-เอกสารลา
เพิ่มพูน
ประสบการณ์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

วิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ส่งเสริม
การพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
 มีอาจารย์ที่ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 ท่าน
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
 มีอาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์
ได้ รับ การจั ด สรรทุ น จากเงิ น กองทุ น วิ จั ย และ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ณ ะ มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 สาหรับการทาวิจัยในหัวข้อ
“โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาหรับน้าดื่มที่
เอื้ออานวยความสะดวกในการเปิดบริโภคของผู้
สูงวัย”
 อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้รับการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้
2. กรรมการประจ าหลั กสู ต รวิ เคราะห์ข้อมู ล จากแบบ
สารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลัก สูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการ
สารวจความพึงพอใจ และนาผลสารวจมาวิเคราะห์และ
สรุปผล และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสริม และ
พัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2561
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 4
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 4
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
3 x 100/ 5 = 60.00
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5 x 100/ 5 = 100
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(0 + 4.00) x 100/ 5 = 80.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6
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สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

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

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
0
2
3
5
0
40.00
60.00

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

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ร้อยละ 60.00
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 60.00
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 36.00
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 36.00
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมทีล่ าศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ร้อยละ 100
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 100
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 48.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 48.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
5
0
5
5
100

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

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
น้าหนัก ตารางอ้างอิง
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
ตารางที่ 4.20.20
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
น้าหนัก ตารางอ้างอิง
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
ตารางที่ 4.20.20
1จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ตารางที่ 4.20.40
1การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
ตารางที่
0.40
1จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
4.2.2
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
ตารางที่
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
4.2.2
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ 0.40
1แจ้ ง ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ตารางที่
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่อ
4.2.2
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ตารางที่
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
4.2.2
3.1 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ตารางที่
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.2.3
3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ตารางที่
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.2.3
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ตารางที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ สถาบัน นาเสนอ
4.2.4
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ 0.80
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตารางที่
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภา
4.2.4
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั นนั บแต่ วั นที่ ออก
ประกาศ
4.3 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ตารางที่
0.80
1ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
4.2.4
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ตารางที่
0.80
1ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
4.2.4
5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ตารางที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 1.00
4.2.5
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
น้าหนัก ตารางอ้างอิง
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
ตารางที่
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
4.2.5
ก.พ.อ. หรือระเบี ย บคณะกรรมการการอุด มศึกษา ว่า ด้ ว ย 1.00
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ตารางที่
5.3 ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบตั ร
1.00
14.2.5
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ตารางที่
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
4.2.5
5.5 ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้
ตารางที่
1.00
ดาเนินการ
4.2.5
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุส์ ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบั
ตารางที่
1.00
การจดทะเบียน
4.2.5
5.7 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
ตารางที่
1.00
2วิชาการแล้ว
4.2.5
5.8 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตาม
ตารางที่
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามา
1.00
14.2.5
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ตารางที่
0.20
40ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
4.2.6
ตารางที่
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
6
2.40
4.2.6
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
ตารางที่
0.60
4.2.6
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ตารางที่
0.80
2
1.60
ระหว่างประเทศ
4.2.6
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
ตารางที่
1.00
อาเซียน/นานาชาติ
4.2.6
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
8
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
4.00
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง หลักฐาน/
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
น้าหนัก ตารางอ้างอิง
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
80.00
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
10.00
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ร้อยละ 28.00
เกณฑ์ประเมิน : 3.50 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 80.00
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 24.00
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 24.00
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
รายงานการ
ประชุมภาควิฯ

ผลการดาเนินงาน

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิด
เป็นร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของอาจารย์
-แบบประเมิน
ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อ ความพึงพอใจ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง เป็น ประจาภาควิชา
ดังนี้
ปี 2558 = 3.31
ปี 2559 = 3.65
ปี 2560 = 3.90

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 4
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 4
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 4
4.2

คะแนนการประเมิน
4
15.00/ 3 = 5.00
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ตัวบ่งชี้
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (3)
4.3

เป้าหมาย
ร้อยละ 36
ร้อยละ 48
ร้อยละ 24
ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 60.00
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80.00
ระดับ 4

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5.00
5.00
5.00
4
13/ 3 = 4.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้คน้ คว้าหาความรู้ตลอดเวลาและอาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนมากได้รับเชิญไป
บรรยายภายนอกอยู่เป็นประจา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีตาแหน่งทางวิชาการทั้ง 5 ท่าน (ร้อยละ 100) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
3. อาจารย์ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากภายนอก
4. อาจารย์มีการนาเสนอผลงานวิจัย และบทความวิชาการในระดับชาติ
5. อาจารย์มีการพัฒนาสร้างสื่อการเรียนภารสอนในการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 3D สู่ความเป็นเลิศ
โอกาสในการพัฒนา
1. อาจารย์ควรได้รับการสนับสนุนให้ขอผลงานทางวิชาการในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. ควรนาผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
การกระจายของเกรด
จานวนนักศึกษา
ภาค/
ลง
รหัส ชื่อวิชา
ปีการ
สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP ทะเบีย
ศึกษา
ผ่าน
น
360 501
สุนทรียศาสตร์
1/2560
5
2
3
10
7
สาหรับนักออกแบบ
360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน 1/2560 7
3
10
7
ออกแบบสร้างสรรค์
360 504 ระเบียบวิธี
วิจัยสาหรับนัก
2/2560
6
1
7
7
ออกแบบ
360 541
ภาษาอังกฤษสาหรับ 2/2560
4
4
4
นักออกแบบ
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
การกระจายของเกรด
จานวนนักศึกษา
ภาค/
ลง
รหัส ชื่อวิชา
ปีการ
สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP ทะเบีย
ศึกษา
ผ่าน
น
363 511 ออกแบบ
1/2560 4 3
1
3
11
8
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง1
363 521 การ
ออกแบบเครื่องเรือน 1/2560 8 3
1
2
1
15
12
ขั้นสูง
363 512 ออกแบบ
2/2560 3 4
7
7
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
363 513 การ
2/2560 3 4
7
7
บริหารงานออกแบบ
363 523 การ
ออกแบบเลขนศิลป์ 2/2560 3 3
1
1
8
7
ขั้นสูง
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

363 529 ภูมิปัญญา
1
ท้องถิ่นกับการ
1/2560
2
ออกแบบผลิตภัณฑ์

5

B

C+ C D+ D

F
2

S

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U IP NP ทะเบีย
ผ่าน
น
1

20

18

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง - มคอ2
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรใช้ระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร สาหรับ
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
พัฒนา และจะปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรยังไม่ถึง
รอบปรับปรุงหลักสูตร) และหลักสูตรได้ดาเนินการตามกระบวนการของ
ระบบกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร ดังนี้
1. หลั ก สู ต รได้ ป ระชุ ม วางแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ในรายละเอี ย ด
โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการติด ตามภาวะการมีง านทาของ
บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง หลั ก สู ต รจะมี ร อบการส าเร็ จ การศึ ก ษาและมี
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามแผนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560
และวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อสารวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นต้น
2. กรรมการหลักสูตรดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด (ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอน) การศึกษาที่ 1 และ 2 และนา
ผลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ แ ต่ ล ะวิ ช าที่ ค ณะกรรมการได้
ประเมินแล้วมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. กรรมการหลักสูตรรับทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวม และในแต่ละวิชาซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะและ
ชี้แจงให้ท ราบถึง ปั ญ หาแนวทางแก้ไขหรือปรับ ปรุง เบื้ องต้ น
และรวบรวมข้อมู ล สาหรับ การปรับ ปรุงหลั กสู ต รเมื่ อถึง รอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา มคอ.3
นั้นๆ
กลไกลการปรับ หลั ก สู ต รให้ทั น ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ
สาขาวิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ
ตัวบ่งชี้
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนรายวิชาที่เปิดสอนให้มี
ความทั น สมั ย ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น โดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งจั ด ท า
แผนการเรียนรู้(มคอ.3)ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงานในปัจจุบัน แต่ละวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษาจะต้องนาผลประเมินจากการจัดทาแผนการเรียนรู้ว่ามี
ผลเป็นอย่างไร เพื่อรวบรวมข้อมู ลไว้ในการแก้ปัญหาและแนวทางท า
แผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องให้ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด และในปีการศึกษา
2560 นี้ หลักสูตรได้วางแผนจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไป
เผยแพร่ต่อมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศ จานวน 100 มหาวิทยาลัย
(ด าเนิ น การไปแล้ ว บางส่ ว น) โดยใช้ สื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น แผ่ น
โปสเตอร์ส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นการสารวจความต้องการของ
นั ก ศึ ก ษาที่ จ บต่ า งสาขา ซึ่ ง ไม่ จ บการศึ ก ษาทางด้ า นการออกแบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยตรง ซึ่ ง มี ความสนใจศึกษาต่ อระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษา ของ
หลักสูตรหรือไม่ เพื่อหลักสูตรจะนาข้อมูลที่ได้ จากการสารวจครั้งนี้ไป
ปรับปรุงชื่อหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้ครอบคลุมกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ในช่ ว งระยะถึ ง เวลาการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในปี
การศึกษา 2561 นี้
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การวางระบบผูส้ อน การกาหนดผู้สอน
-คาสั่งแต่งอาจารย์
และกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการกาหนดผู้สอนตามระบบกลไก ดังนี้ ประจาหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน
1. หลั กสู ต รมี การประชุ ม วางแผนการกาหนดผู้ ส อน โดยกาหนด ส่วนกลาง
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
-มคอ.3
คุณสมบัติผู้สอนจากคุณวุฒิ และภาระงาน หรือมีประสบการณ์
การสอน หรือการทางานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรกาหนดตัวผู้สอนตามความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) สื่อการเรียนการ
สอน ซึ่ ง ได้ ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งตาม มคอ.3 ก่ อ นเปิ ด ภาค
การศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการจัดระบบความเตรียมพร้อมใน
การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้
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3. ประเมินผลกระบวนการกาหนดผู้สอน โดยหลักสูตรได้ประเมิน
จากรายงานประเมินการสอน ตามรายวิชาและจากผลทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเมื่อจบปีการศึกษานั้นๆ
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ
มคอ.4)
ระบบกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
1. หลั ก สู ต รฯ ได้ ป ระชุ ม วางแผนการจั ด การศึ ก ษา การก ากั บ
ติ ด ตามและตรวจสอบการจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดทารายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
2. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยผู้สอนจัดทาแผนการสอนที่
สอดคล้องกับ มคอ.3 และดาเนินการสอนตามกาหนดใน มคอ.3
3. ประเมิน กระบวนการกากับ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจัด ท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยประเมินด้วยการทวน
สอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ท างการศึกษา มีคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ชื้นงานของนักศึ กษา แต่งตั้งเชิญผู้ทรง
ภายนอกมาทวนสอบรายวิชานั้น และคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ คัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
4. ปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยภาควิชาฯ นาผลการ
วิเคราะห์ของผู้ทรงภายนอกมาสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาไปปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรต่อไป
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
ในภาคการศึ ก ษาแรกนั ก ศึ ก ษา จะต้ อ งก าหนดเรื่ อ งหั ว ข้ อ
วิทยานิพ นธ์ หรือค้นคว้า อิสระที่ นักศึกษาสนใจในศาสตร์ที่จ ะท านั้น ซึ่ ง
นักศึกษาจะต้องเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาขอคาปรึกษากับ
ประธานหลักสูตรในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิและผลงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่นัก ศึกษา
สนใจโดยนักศึกษาต้องไปติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเอง เมื่อได้อาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาก็มีหน้าที่แนะนาแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- รายงานประชุม
สาขาวิชาฯ
- มคอ.5

คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตวิทยาลัย)
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

สาขาวิ ชาและความก้า วหน้ าของศาสตร์ นั้ น เช่น แหล่ งค้นคว้ าเอกสาร
งานวิจัย เป็นต้น
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญสอดคล้ อ งหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์
1. ประธานหลักสูตรให้คาปรึกษากับนักศึกษานักศึกษาแต่ละปี ใน
การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิและผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ
2. ประธานหลั ก สู ต รด าเนิ น การท าเรื่ อ งเสนอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมายังคณะฯ ให้คณบดี
ลงนาม ซึ่งคณะฯ เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บั ณ ฑิ ต เพื่ อ พิ จ ารณาหัว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หากเห็นชอบ เสนอประธานกรรมการบริหาร
บั ณ ฑิ ต ลงนามอนุ มั ติ และด าเนิ น การต่ อ ไป หากไม่ เ ห็ น ชอบ
ส่งกลับให้คณะฯ แจ้งนักศึกษาดาเนินการใหม่
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้การฝึกฝนทักษะการนาเสนอผลงานวิชาการ
โดยการส่ งเสริมให้นั กศึกษามี ส่ วนร่ว มในการประชุ ม วิ ชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนาให้นักศึกษา
พบนักวิชาการเป็นการส่วนตัวในการขอข้อมูล
นักศึกษาออกแบบการวิจั ยเขียนข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการเขียนและพิมพ์
วิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปรั บ ปรุ ง และประเมิ น
ความก้าวหน้าให้ข้อมูลป้อนกลับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องใน
การจั ดทาวิทยานิพ นธ์ทุ กภาคการศึกษา อาจารย์ที่ ปรึกษาให้
นักศึกษาเขียนบทความและเอกสารเสนอที่ประชุมวิชาการเพื่อ
น าผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ และเมื่ อ น าผลงาน
วิท ยานิพ นธ์ ตีพิ มพ์ เผยแพร่แล้ วนั กศึกษาให้อาจารย์ที่ ปรึกษา
ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระ

-แบบฟอร์มรายงาน
ความก้าว
หน้าของการทา
วิทยานิพนธ์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

3. นั ก ศึ ก ษาขอสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ และให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแก้ ไ ข
วิทยานิพนธ์ ตามข้อแก้ไขจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
หลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
1. ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ชี้แจงให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ดาเนินการชี้แจงผลการเรียนการสอน (มคอ.3)
และให้เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทชี่ ัดเจนตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ด้าน
2. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑ์วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และแจ้งให้นักศึกษาทราบผลคะแนนตามช่วงเวลาที่
กาหนดไว้
3. หลักสูตรได้พิจารณารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5)
พร้อมรายงานผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อพิจารณาความ
ผิดปกติของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561
ต่อไป
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรมีการจัดการและมีระบบกลไกลการประเมินฯ ดังนี้
1. มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มโดย
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ ผู้ ส อนในแต่ ล ะวิ ช าชี้ แ จงเกณฑ์ ก ารประเมิ น และ
สอบถาม เพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและเสนอเพิ่มเติม
ได้
2. มีการนาผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพความเป็น
จริง เช่น ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
3. มี ก ารประเมิ น การตั ด เกรดให้ ชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ที่
นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้กันมาตั้งแต่แรก
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยชี้แจงให้อาจารย์ในทีป่ ระชุม
ทราบถึงรายละเอียดและกาหนดการในการจัดส่ง ผล
ประเมินการเรียนรู้ (มคอ.5) กาหนดให้จัดส่งแบบรายงานผล
การเรียนการสอนหลังสิน้ สุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
2. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทารายละเอียดรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 ทั้ง 2 ภาคเรียน
3. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ปัญหาที่
อาจารย์ผู้สอนชี้แจง ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแต่ละวิชา และจัดทารวบรวมข้อมูลในแต่ละภาค
การศึกษา รวมรวมข้อมู ลเพื่ อใช้ ส าหรับ การปรับ ปรุง การ
จั ด การเรี ย นการสอนในปี ก ารศึ ก ษา 2561 และในปี
การศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต รได้ ร่ ว มกั น ประชุ ม เพื่ อ จั ด ท า
รายงานผลการบริหารหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 กากับและ
ติดตามผลเป็นระยะตามระบบกลไกรวมถึงร่วมกันพิจารณา
วิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละรายวิชา เป็นต้น
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก /การค้ น คว้ า อิ ส ระ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผล
ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาเมื่อสิ้น
ปีภาคการศึกษาปกติทุ กภาคการศึกษาที่ มีนั กศึกษาได้ ล งทะเบีย นท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP = แสดง
ฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่า
มีความก้าวหน้า

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการส่ง มคอ.5
มคอ.7
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-แบบ
ประเมินผล
ความก้าวหน้า
การทา
วิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
NP = แสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่
ระหว่างการเรียบเรียง ไม่มีความก้าวหน้า (รอพินิจ) ถ้านักศึกษาได้ NP
สองภาคการศึกษาติดต่อกันจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542)
ในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มีนักศึกษาลงทะเบียนในการทาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ จานวน 36 คน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนมีผลประเมิน
มีความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ องกับ
2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง ชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุ ฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
3) ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
4)
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
5)
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มี การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการ
6) เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
7)
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มี

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
รายงานการ
ประชุม
เอกสาร มคอ.2

มี
เอกสาร มคอ.3
มี
เอกสาร มคอ.5
มี
มี
มี
มี

เอกสาร มคอ.7
รายงานการ
ทวนสอบ
เอกสาร มคอ.7
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
รายงานการ
8)
มี
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
สาขาวิชาฯ
9)
มี
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน (ถ้า มี) ได้ รับ การ
10)
มี
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึง พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่ อ
ส่วนกลาง
11)
3.62
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.69 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
ส่วนกลาง
12)
3.73
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
12
จานวนตัวบ่งชี้ทดี่ าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
5
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ี่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนที้ ี่ดาเนินการผ่าน
12
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ั้งหมดในปีนี้
100
หมายเหตุ : อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีการติด ตามคุณภาพของบัณ ฑิต ปริญ ญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บอุดมศึกษาแห่ง ชาติ เป็ นการ
ประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านตาม มคอ.2 จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต (ปริญญาโท) การ
สารวจคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการโดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิยาลัยเก็บข้อมูลจากผู้จ้าง
งานหรือ ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้
บัณฑิต หรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.99 ซึ่งเป็นบัณฑิตจากหลักสูตรก่อนปรับปรุง
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: 12 จาก 12 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: 12 จาก 12 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: 10 จาก 10 ข้อ
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป
: 10 จาก 10 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
- ไม่มี -

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
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รหัส
ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

-

-

- ไม่มี -

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

-

-

-

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

-

-

-

- ไม่มี -

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
- ไม่มี -

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา)
ผลการประเมิน
ภาค
โดยนักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
แผนการปรับปรุง
การศึกษา
มี
ไม่มี
ทุกวิชาใน
√
ประเมินจากการสังเกตของอาจารย
หลักสูตร
ในรายวิชา และผูประสานงาน
รายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
- รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผล
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของ
อาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- สังเกตจากนักศึกษามีบุคลิก
เรียบร้อย ดูมีมารยาทในการให้
เกียรติผู้ใหญ่
- จานวนนักศึกษามากในชัน้
เรียน การสอนโดยวิธีการให
นักกศึกษามีส่วนร่วมในการให้

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- แบงจานวนนักศึกษาเปนก
ลุ่ม เพื่อที่จะใชวิธีการสอน
แบบมีสวนร่วมของนักศึกษา
ไดทั่วถึงมากขึ้น หรืออาจารย
ผู้สอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

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

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ชิ้นงาน ทาให จานวนหนึ่งที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ
ไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง
- มีความเข้าใจในเนื้อหาและ
การแก้ไขปัญหา
- ทักษะการเรียนรู้ดวยตนเอง
ของนักศึกษายัง
มีขอจากัด เนื่องจากชั่วโมงเรียน
ในแต่ละวันยาวนาน จนไม
สามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเองทุกรายวิชา ทาให้ไมมีการ
เตรียมพรอมความรูกอน
- มีพัฒนาการออกแบบเพิ่มขึ้น
สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบ
ได้

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษา
คนควาใหแก่นักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง มอบหมายงานชิ้น
เล็กๆ ใหนักศึกษาอานกอน
เขาเรียน และทดสอบเปน
ระยะ

- ปรับปรุงวิธีการประเมินผล
เพื่อใหสามารถประเมินทักษะ
ทางปญญาไดอยาง
ชัดเจน

- ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ตามผลงานที่ได้รบั มอบหมาย
- การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพื้นฐาน
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยูใน
เกณฑที่อาจารย์พอใจ

-

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ - คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
บุคลากร
หรือเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
โครงการเปิดบ้าน
ข้อสรุป และ ความคิดเห็นทีไ่ ด้มี
12
ผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร
โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
13
3
ประโยชน์ 5 ส
ปรับปรุงการเรียนการสอน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
โครงการเปิด
บ้านผลิตภัณฑ์
โครงการ
บาเพ็ญ
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กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
โครงการทาบุญภาควิชา
โครงการพบปะระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั
โครงการสัมมนา
คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจาปี
2561
โครงการจัดการความรู้
ประจาปี 2561 เรื่อง
การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และ
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
การออกแบบ
สัมมนาโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2561

จานวน
บุคลากร
อาจารย์
สาย
สนับสนุน
13

3

13

-

13

-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน

13

2

-

2

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ประโยชน์ 5 ส
โครงการทาบุญ
ภาควิชาฯ
โครงการพบปะ
ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั
ใบลงนาม
โครงการ
(ส่วนกลาง)
ใบลงนาม
โครงการ
(ส่วนกลาง)

ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.4
10 จาก 10 ข้อ
12 จาก 12 ข้อ
5.00
14/ 4 = 3.50 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. บางรายวิชามีการศึกษาภาคสนามให้นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้ด้วย
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2. มีการเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้เสริม นาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาต่อ
ยอด
โอกาสในการพัฒนา
1. มีการสัมมนาภาควิชาประจาปี ควรใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงหลักสูตรของสาขาวิชา
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม รายงานการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประชุม
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสิง่
คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ
สนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ประจาปี โดยมีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงานในการจัดหาสิง่ สนับสนุนการ ในส่วนทีส่ าขา
เสนอเข้า
เรียนรู้ตามระบบกลไก ดังนี้
พิจารณา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาการสารวจความต้องการสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา โดย
จั ด ท าโครงการจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ น าเข้ า ที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่ อ จั ด สรรสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรีย นการสอน โดยน าผลการประเมิ น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน จากนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร มาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณาและเสนอไป
ยัง มหาวิ ทยาลั ยเพื่ อรอการอนุ มัติ จั ดสรรในแต่ ละปี ทั้ ง
แหล่งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
2. ดาเนินการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยภาควิ ชาฯ จะมี สถานที่เรียน 2 สถานที่ คือ ที่คณะ
มั ณ ฑนศิ ล ป์ และโรงปฏิ บั ติ ง านภาควิ ช าฯ ดั ง นั้ น จะมี
ห้องเรียนที่เป็ นของส่ วนคณะฯ และโรงปฏิบั ติง านของ
ภาควิ ชาฯ เองซึ่ งประกอบไปด้ว ย ห้องเรีย นเขีย นแบบ
จานวน 2 ห้อง,ห้องพักอาจารย์ จานวน 2 ห้อง, โรง
ปฏิบัติงานไม้, โรงปฏิบัติงานโลหะ, ห้องแสดงผลงาน
นั กศึกษา ในส่ ว นที่ เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของคณะฯ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ และ
อุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ แ ละการให้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ เป็นต้น
3. ประเมินกระบวนการ โดยการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ต่อภาควิชาฯ และอาจารย์ ซึ่งพบว่า นักศึกษา
และอาจารย์ มี ความพึ ง พอใจต่ อสิ่ ง สนั บ สนุ น ภาควิ ช าฯ
มากขึ้น
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

จัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ ได้จัดสรร และมีระบบซ่อม
บารุงสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. จานวนห้องเรียน
2. โรงปฏิบัติงานไม้
3. โรงปฏิบัติงานโลหะ
4. เครื่องมิลลิ่ง จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องเครื่องเจาะรูเหลี่ยม จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องตัดโลหะพลาสม่า จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องทาเดือนแนวนอน จานวน 1 เครื่อง
8. จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จานวน 1 เครื่อง
9. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จานวน 3 เครื่อง
10. เครื่อง CNC ROUTER จานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จานวน 3 ชุด
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 2 เครื่อง
13. เครื่องกลึงไม้ลอกแบบ จานวน 1 เครื่อง
14. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จานวน 27 ชุด
15. เครื่องบันทึก 8 ช่อง Raysharp จานวน 1 เครื่อง
16. HDD 2 TB จานวน 1 เครื่อง
17. กล้องอินฟาเรด จานวน 8 ตัว
18. จอ LED จานวน1 เครื่อง
19. เครื่องปริ้นเคส จานวน 1 เครื่อง
20. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน 1 เครื่อง
21. เครื่องเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
22. เครื่องโรตารี่สาหรับยิงวัสดุผิวโค้ง จานวน 1 ชุด
กระบวนการปรั บ ปรุง ตามผลการประเมินความพึง พอใจของ รายงานการ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประชุม
1. ภาควิ ช าฯ ประชุ ม วางแผนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการ ภาควิชาฯ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
2. ด าเนิ น การประเมิ น ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ
รวบรวมข้อมูลที่มีการร้องเรียนของนักศึกษา และอาจารย์
เช่ น จุ ด สั ญ ญาอิ น เตอร์ เ น็ ท ไร้ ส ายมี น้ อ ยเกิ น ไป
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมักมีปัญหาทาให้ไม่สามารถ
นาเสนองานได้ราบรื่น
3. ปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนาผลข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาและอาจารย์มาทาการจัดตั้งขอสิ่งสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีต่อไป
: ระดับ 3
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

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

คะแนนการประเมิน
3
3/ 1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. สิ่งสนับสนุนมีเพียงพอต่อความต้องการต่อผู้ขอใช้ ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการสรุปมติที่ประชุมภาควิชาฯ ในเรื่องที่ต้องประสานงานระหว่างกัน เข้าสู่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ เพื่อให้เกิดการทางานทีส่ อดคล้องและต่อเนื่อง
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. ควรมีการประชุมวางแผนว่าปี
การศึกษา 2560 นี้จะพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เรื่องใด

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การใช้สื่อทางเทคโนโลยี
ทางด้านโปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์
ร่วมควบคู่กับการ
ออกแบบเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรพิจารณาผลการประเมินใน มีการนานักศึกษารหัส 60
การนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ออกดูงานในหลายบริษัท
นอกสถานที่ว่ามีผลเป็นอย่างไร
ชั้นนา ซึ่งสามารถช่วยให้
นักศึกษามีความรู้และ
มุมมองที่กว้างขึ้น
3. ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับอาจารย์
ระบบเดิมเป็นระบบที่
ประจาหลักสูตรใหม่ ก็ให้ทบทวน เข้าใจง่าย ๆ ตรงไปตรงมา
ระบบเดิมว่าดีแล้วหรือยัง
4. ควรเขียนกระบวนการ วิธีระบุ การจัดการเรียนการสอน
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
ใช้วิธีการแบบยึดนักศึกษา
จัดการเรียนการสอนของแต่ละคน เป็นศูนย์กลาง ที่มีทั้งการ
เช่น ความต้องการของผู้สอน หรือ ให้และรับข้อมูลกลับจาก
นักศึกษา หรือการมีปญ
ั หาและวิธี นักศึกษา ร่วมกัน
แก้ปัญหาอย่างไร
แก้ปัญหาเพือ่ นาไปสู่มติ ิสิ่ง
ใหม่ทางการออกแบบขึ้น

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
มีการเตรียมการเพิม่ การสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบเข้าไปในรายวิชาที่เกีย่ วข้องกับการ
ออกแบบ เช่น รายวิชาการเขียนภาพเพื่อการออกแบบ
ทางผลิตภัณฑ์
รายวิชา การออกแบบขั้นสูง 2 มีการนานักศึกษาออกดู
งานในบริษัท ต่าง ๆ เช่น SB FuRNITURE เป็นต้น
มีการให้ความรู้จากบริษัทกับเข้ามาทั้งในและนอกสถาบัน
ระบบเดิมรายวิชาต่าง ๆ เป็น ชื่อสื่อที่เข้าใจง่าย แต่ทาง
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับยุคสมัยในศตวรรษที่ 21
มีการตั้งโจทย์ร่วมกันในการศึกษา วางแผนและการ
ออกแบบโดยบางรายวิชา อาจารย์จะเป็นทั้งพี่ปรึกษา
และพี่เลี้ยงให้กับนักศึกาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการ
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ประเมิน
บัณฑิตระบุว่า ควรมีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ
การจัดการเรียนการสอน และ
สถานที่มากกว่านี้
ควรเพิ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
การทดลอง Work Shop ทัศน
ศึกษา การฝึกงาน-ดูงาน กิจกรรม
ร่วมกับภาคเอกชน ฯลฯ
เนื้อหาทันสมัยดีแล้ว แต่ควร
คานึงถึงความแตกต่างของพื้น

ด้วยตอนนี้เรามีปญ
ั หาในเรื่องสถานที่ ทีไ่ ม่สามรถจัดที่วังท่าพระได้ แต่นักศึ
กาก็สามารถมาใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่ทางสาขามีให้ โดยจะต้องมาที่วิทยาเขต
สนามจันทร์แทน
ด้วยในภาคการศึกษานี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่งทางภาษาต่างประเทศ
เข้ามาช่วยสอน แต่ด้วยการจัดการเรียนการสอนมีบางรายวิชาทีน่ ักศึกษาต้อง
เดินทางไปทีน่ ครปฐม ทาให้ส่วนนี้มีความลาบากในเรื่องการเดินทางอยูบ่ ้าง
ส่วนกิจกรรมการดูงาน ด้วยมีรายวิชาที่เปิดน้อยในแต่ละเทอม ทาให้บาง
เทอมนักศึกษาอาจได้ดูงานน้อยไป รวมทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ติดงานในเวลาทาให้
การจัดการบางส่วนต้องลดลง แต่ทางอ.จะพยายามให้นักศึกษาได้ดูงานในส่วนที่
สาคัญ ๆ และมีการจูงใจภาคเอกชนต่องานประกวด ซึ่งในปีนมี้ ีนักศึกษารุ่นพี่ทไี่ ด้
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการ
ประเมิน
ฐานความรู้ของนักศึกษาด้วย
ควรมีกิจกรรมสานสัมพันธ์
ภายในและระหว่างรุ่นของบัณฑิต
และกับภาควิชา
ควรแยกการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างแผน ก และแผน ข
อยากให้เพิ่มชั้นเรียนเป็นวันเสาร์ –
อาทิตย์
จุดเด่นที่บัณฑิตประเมินตนเอง
คือ เรียนแล้วมีทักษะเฉพาะด้าน วิธี
คิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
นอกเหนือจากด้านศิลปะ และ
ชื่อเสียงของคณะฯ
จุดอ่อนที่บัณฑิตประเมินตนเอง
คือ การนาความคิดสร้างสรรค์มา
ปฏิบัติจริง ขาดประสบการณ์
ส่วนบริการของมหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาการแจ้งข่าวสารให้
ถูกต้อง ตรงกัน รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบนั พร้อมกันทุกช่องทาง และ
เพิ่มพื้นที่หอสมุดวังท่าพระ
บางคนสร้างธุรกิจของตนเองได้
แต่ยังขาดเงินทุน และช่องทางการ
ต่อยอด

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
รางวัลระดับชาติ
ด้วยทางทีมอาจารย์บางส่วนอาจจะให้นักศึกษาแก้ปญ
ั หาในงานออกแบบที่
ดูแล้วรู้สึกถึงความยาก แต่ส่วนนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ผ่านกันไปได้ อาจจะมีการ
แชร์ความรู้ระหว่าง ๆ เป็นทีมในการแก้ปัญหาในคราวต่อไปเพือ่ ช่วยให้นักศึกษา
ทางานร่วมกันมากขึ้น
ส่วนนีท้ างสาขาเคยจัดขึ้นทาให้นักศึกษามีความสุขและอยากให้มีขึ้นอีก โดย
ทางอาจารยือาจจะติดปัญหาในเรื่องสถานที่ ส่วนนี้อาจจะต้องรอภายในสิ้นปีเมื่อ
ทางสถาบันได้ยา้ ยกลับมาอยู่ทางวังท่าพระในสิน้ ปีนี้
ในส่วนนี้ ด้วยผู้เรียนมีจานวนน้อยอยู่ทาให้ บางรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ตรงกัน
จาเป็นต้องจัดดาเนินการร่วมกันหลังจากทีท่ างวังท่าพระได้เปิดใช้ต่อ ทางส่วน
อาจารย์มีแนวคิดที่อยากจะดาเนินการอยู่แล้ว
จุดเด่นของผู้เรียนนักศึกษาจะมีแนวคิดทางการออกแบบที่ดีขึ้นมีความ
แปลกใหม่เกิดขึ้น แต่ในส่วนจุดอ่อนด้วยเราได้ฝึกการสร้างต้นแบบกันน้อยและติด
กับการขาดสถานที่ปฏิบัติ เพราะเรียนนอกเวลาในช่วงเย็น หลังจากที่เราได้
กลับมาอยู่ทางวังท่าพระ ทางอาจารย์จะขอให้มีห้งปฏิบัติการในระดับปริญญาโท
เพื่อช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่ดขี ึ้น
ส่วนนี้เป็นส่วนงานนอกเหนือกับส่วนทางอาจารย์ แต่เมื่อได้กลับมาทางวัง
ท่าพระ อาจารย์อาจจะมีส่วนร่วมในการนาเสนอ ก็อยากให้มีการจัดเพิ่มพื้นที่ให้
มากขึ้น โดยอาจจะเสนอการออกแบบในการจัดการเพิ่มพื้นที่ทางสูงให้กับทาง
ห้องสมุด เพื่อเพิ่มพื้นที่ในทางราบขึ้น
ข้อดีของทางหลักสูตร งานวิจัยเราสามารถนาไปสู่การสร้างอาชีพได้ ส่วน
เรื่องเงินทุนและการต่อยอดทางธุรกิจ เรากาลังจะปรับปรุงให้มวี ิชาที่เน้นการ
นาไปสร้างธุระกิจเองได้เพิ่มทเข้ามาในหลักสูตร

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
หลักสูตรกาลังจะได้รอบในการปรับปรุงในเดือน พฤศจิกายนนี้ โดยทางทีมอาจารย์ได้มีการปรับปรุงในรายวิชาต่าง ๆ
รวมทั้งชื่อรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และในศตวรรษที่ 21โดยจะนา
ข้อเสนอและความต้องการต่าง ๆ ของนักศึกษามาใช้ในการวิภาคหลักสูตรต่อไป
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
คณะผู้สารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้สาเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- ไม่มี ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร การแก้ไข จัดหาที่เรียนที่มีความเหมาะสมขึ้น ที่สามารถมีโต๊ะ
ทางวังท่าพระที่เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในระดับ ทางาน รวมทั้งห้องที่สามารถใช้เครื่องฉายที่ให้ภาพคมชัดขึ้น
ปริญาโท มีผลกระทบกับนักศึกษาที่เรียน อยู่ใน 2 รุ่น โดยต้องของความอนุเคราะห์จากทางคณะมัณฑนศิลป์ในการ
คือปี 2559 และ 2560 โดยปี 2559 จะเกิดผลกระทบ จัดการหาสถานที่ขึ้นใหม่ในเทอมถัดไป
ขึ้ น น้ อ ย ก ว่ า เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ ใ ช้ ส ถ า น ที่ ข อ ง ค ณ ะ
สถาปัตยกรรม ที่ยังไม่ทาการปรับปรุง เป็นที่ใช้ในการ
สอน แต่ห้องที่ใช้สอนจะเป็นเก้าอี้เลคเชอร์ ซึ่งขาดพื้นที่
ท างานบนโต๊ ะ ซึ่ ง บริ บ ทของการเรี ย นออกแบบ
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ท าให้ ป ระสทธิ ภ าพการท างานของ
นั ก ศึ ก ษาลดลง แต่ ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งของแสงและ
เครื่องมือสื่อสารจะมีความพร้อมสูง ส่วนในรุ่นปี 2560
เป็นรุ่นปัจจุบัน อาคารของคณะสถาปัตยกรรมต้องปิด
ปรับปรุงตาม โดยได้ใช้อาคารเรียนของหอประชุมย่อย
303 เป็นห้องเรียน โดยเป็นห้องที่มีแสงลอดผ่านได้ถึงมี
ผ้า ม่ านปิ ดไว้ ทาให้การใช้ เครื่องฉายขาดความคมชั ด
ต้ อ งรอเวลาให้ ฟ้ า มึ ด โดยไม่ ส ามารถจั ด การสอนที่
สะดวกในช่วงเวลาเย็นได้ ทาให้ต้องรอเวลาขึ้น รวมทั้ง
การสูญ เสี ยครั้ง ใหญ่ ของประเทศ ในการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทา
ให้การเดินทางของทางนักศึกษาลาบากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าทางภาครัฐบาล *จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว เป็ น เหตุ ให้ท างสาขาวิ ช า
กาลังขับเคลื่อนประเทศโดยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหม่ เ พื่ อ รอบรั บ ให้
“ ไทยแลนด์ 4.0 ” เป็นตัวขับเคลื่อนงานทางด้าน สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดนทางสาขาได้ทาการ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า เปิ ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ปี 2552 ในหลั ก สู ตรการ
สู ง โดยรั ฐ บาลต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งทาง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่รองรับแต่ผู้ที่จบทางสาขาการออกแบบ
เศรษฐกิจไปสู่ “Value based economy” หรือ ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยเปิดรับในสาขาข้างเคียงบ้างในปีที่
เศรษฐกิจ ขับ เคลื่ อ นด้ ว ยการสร้า งสรรค์ เทคโนโลยี สู่ ผ่าน ๆ มา
นวัตกรรม ซึ่งเป็นฐานหลักคิด คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ *แต่จากการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิ ชาพื้นฐาน
สินค้าที่มีอยู่ สู่ผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาก ทางการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา สามารถทา
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ ไปสู่การเป็น การสอนให้กับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านการออกแบบที่เข้ามาเรียน
Smart Enterprises และ Startups ที่ต้องการให้เกิด มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผลงานวิจัยและการจัดอบรมขึ้นใน
ผู้ประกอบการรายใหม่ เกิดขึ้นที่มีศักยภาพสูง เปลี่ย น หลาย ๆ ครั้ง และนามาปรับปรุงใช้กับการเรียนการสอนใน
จาก Traditional Services ซึ่ ง มี การสร้างมู ล ค่า รายวิชาปรับพื้นฐานทางการออกแบบนี้ มีความชัดเจนขึ้น
ค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยน เรื่อย ๆ รวมทั้งทางสาขาจะทาการปรับเพิ่ มในรายวิชาการ
จากแรงงานทั ก ษะต่ าไปสู่ แ รงงานที่ มี ค วามรู้ ความ สร้างต้นแบบและการเขียนแบบเพื่อการผลิตเข้าไปด้วยเพื่อ
เชี่ ย วชาญและทั ก ษะสู ง ในส่ ว นนี้ จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ จะทาให้นักศึกษาที่เรียนต่างสาขาสามารถนามาใช้ประกอบ
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การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กระบวนการเรี ย นการสอนและการรับ นั กศึ กษาใหม่ ธุรกิจได้
เกิดขึ้น เพื่อให้ตอบสนองกับยโยบายของประเทศ
*จากภาครัฐที่ต้องการสร้างบุคคลากรของประเทศให้เป็นผู้
ประกอบรายใหม่ ๆ ทั้งทางด้านการผลิตสินค้าและบริการที่
เน้นไปทางการสร้างสรรค์นวัต กรรม ในส่ว นนี้ทางสาขา
สามารถมองเห็ น กลุ่ ม คนที่ มี ค วามรู้ ท างการบริ ห าร การ
จัดการ การตลาด และทางเศรษฐศาสตร์ สามารถที่จะน า
ความรู้เข้ามาบูรณาการศาสตร์กับการออกแบบ โดยบุคคล
เหล่านี้ มีแนวคิดและความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทางานแล้ว
*โดยทางสาขามองเห็นผู้เรียนจบหรือทางานในสาขาเหล่านี้ที่
มี แ นวคิ ด ที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการได้ จึ ง อยากเปิ ด โอกาส
ทางการศึกษาให้มีการบูรณาการศาสตร์ขึ้น
*สาขาได้ ท าการส ารวจขั้ น ต้ น โดยสอบถามอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการกับผู้ที่สนใจจากต่างสาขาและกาลังจัดทาการสารวจ
ครั้งใหญ่ขึ้นไปตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อทราบความต้องการที่
ชั ด เจน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ไ ปกระทบกั บ หลั ก สู ต รเดิ ม ในระดั บ
ปริญญาตรีที่ยังคงอัตลักษณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ไว้ จึงได้ทาการประชุมในหลักสูตรเพื่อนาเสนอการปรับปรุง
หลั ก สู ต รขึ้ น ใหม่ โ ดยใช้ ชื่ อ “การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(Creative Product)” ที่มีกระบวนการทางการออกแบบใน
การสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้มีโอกาส
เข้ามาสอบ เพื่อสร้างผลงานเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นใน
อนาคต หรื อ สร้ า งผู้ ที่ มี ค วามสามารถต่ อ ยอดทางการ
ออกแบบที่สูงขึ้นเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
1. มีตาราการสอน สาเร็จ รอผลการพิมพ์
วิชาการร่างแบบเพื่อ
การออกแบบ

รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
กาลังรอการตีพิมพ์กับสานักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์ โดยได้ส่งต้นฉบับไปแล้ว

2. มีหนังสือ การ
สาเร็จ รอผลการพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์สู่
ชุมชน (สกว.)

รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ

กาลังรอการตีพิมพ์กับสานักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์ โดยได้ส่งต้นฉบับไปแล้ว

3. มีสิทธิบัตร การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ

ได้ใบรับรองสิทธิบัตรแล้ว

ผศ.ดร.ปฐวี และ
รศ.ดร.รัฐไท
ประธานในพิธีเปิด
งาน ท่านคณบดี
คณะมัณฑนศิลป์

ได้จัด ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการออกแบบ
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.
นครปฐม

แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

สาเร็จ ประกาศแล้ว

4. นิทรรศการ “ลอง ระหว่างวันที่ 21 – 25
...ดู” ประจาปี
พฤษภาคม 2561 เวลา
การศึกษา 2560
10.00-16.30 น.

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร
- กาลังจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี 2561
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- ปรับรายวิชาใหม่ทั้งหมด ทั้งชื่อวิชาและเนื้อหาในรายวิชา
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- ส่งเสริมให้มีการทาผลงานทางวิชาการ
- มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาอาจารย์ทั้งภาคให้มีส่วนร่วมในการสอน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561 (อยู่ในระหว่างการดาเนินงานสรุปมติ)
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่นๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย (ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านัน้ โดยมีนกั ศึกษาอยู่ในความ
ดูแลปีการศึกษานี้ดังรายละเอียดในตาราง 1.1-5 และ 1.1-6 ในภาคผนวก ท้ายรายงานฉบับนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
เห็นชอบโดย : ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน
(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล (คณบดี)
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ผลงานวิชาการ
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ในรอบ 5 ปี
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
(ระบุป)ี
1

ดร. ลุย้ กานต์สมเกียรติ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

ดร.ปฐวี อารยภานนท์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

ดร.รัฐไท พรเจริญ

รอง
ศาสตราจารย์

4

นายภาคภูมิ บุญธรรมช่วย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

น.ส.อินทิรา นาควัชระ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2556
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559
2556
2557
2556
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559

ตรง/
สัมพันธ์กับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

อ.บ.
วศ.ม.
ปร.ด.

ศิลปอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วัฒนธรรมศาสตร์

ตรงกับ
หลักสูตร

ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.มหาสารคาม

2525
2533
2555

สถ.บ.
คอ.บ.
(D.F.A.)

ศิลปอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Doctor of Fine and Applied Arts

ตรงกับ
หลักสูตร

ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.

2537
2548
2554

วท.บ.
กศ.ม.
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต
สถ.บ.
Master of Arts

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ตรงกับ
หลักสูตร

มรภ.สวนดุสิต
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.อุบลราชธานี

2535
2542
2549

Industrial Design
Industrial Design Studios

ตรงกับ
หลักสูตร

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

2539
2544

สถ.บ.
วท.ม.

ศิลปอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรงกับ
หลักสูตร

ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

2541
2546

ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2560
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ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2560
ผลงานวิชาการ ประสบการณ์
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ในรอบ 5 ปี
ด้านการสอน
ทางวิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
(ระบุป)ี
1

2

3

4

ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายชาคร ผาสุวรรณ

นายอินทรธนู ฟ้าร่มขาว

2556
2559

2557
2558
2559
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2556
2557
2558
2559

23 ปี

22 ปี

7 ปี

น.ส.ตรีชฏา โชติรตั นาภนันท์

ออกแบบผลิตภัณฑ์
Science in Building

Ph.D.

Design Art & Design

ศ.บ.
Master Degree
วท.ม.
ศ.บ.
Master of Fine Art
and Design

Bachelor Degree

5

6

นายปิติ คุปตะวาทิน

นายปนท ปลื้มชูศักดิ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย

2556
2557
2558
2559
2556

5 ปี
5 ปี

สาขาวิชา

ศ.บ.
Master Degree

นศ.บ.

6 ปี

สาเร็จการศึกษา

Master of Research
Degree
Ph.D.

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

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

2532
2535

จิตรกรรม
Industrial Design
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ออกแบบผลิตภัณฑ์
Furniture Design

ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.มหิดล

2534
2537
2553

ม.ศิลปากร
U. of Tasmania, Australia

2547
2550

การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Art, Design and
Environment
Design

จุฬาลงกรณ์ ม.

2546

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

2550

ม.ศิลปากร

2544

Design

ศ.บ.
Master of Arts

ออกแบบผลิตภัณฑ์
Industrial Design

ศ.บ.

ศิลปไทย จิตรกรรม/

2543

2551
2561
2539
2547

57

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

7

8

น.ส.ศรีนาฏ ไพโรหกุล

ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

ผลงานวิชาการ
ในรอบ 5 ปี
(ระบุป)ี
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559
2557
2558
2559

ประสบการณ์
ด้านการสอน

4 ปี

2 ปี

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา

2

ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ม.ขอนแก่น
อาจารย์ประจาสาขาวิชาครุ
ศาสตร์สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ มทจ.ลาดกระบัง
อาจารย์ประจาสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.บูรพา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

ศ.ม.

เขียนภาพ

ม.ศิลปากร

2548

ศ.บ.
Master of Arts

ออกแบบผลิตภัณฑ์
Textile Design and
Innovation

ม.ศิลปากร
Nottingham Trent U., UK.

2552
2554

สถ.บ.
Master Degree
Doctor of
Philosophy

Industrial Design
Engineering Design
Science

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

ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560
ผลงานวิชาการ ประสบการณ์
ใน
ด้านการสอน
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
รอบ 5 ปี (ระบุ
ปี)
1

สาเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ (ทุก
ระดับปริญญา)

ปริญญา
บัณฑิตศึกษา
ปริญญา
มหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
วท.บ
ศม.
ศ.ป.ด.

สาขาวิชา

Industrial Design
Industrial Design
Art Education
เทคโนโลยีเซรามิกส์
เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

สถาบัน

California State
University-Northridge
Rhode Island School of
Design
Penn State University
มรภ.พระนคร
ม.ศิลปากร
ม.อุบลราชธานี

ปีที่สาเร็จ

2537
2542
2549
2539
2545
2550
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ลาดับ
4

ชื่อ – นามสกุล

หน่วยงาน/ตาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศักดิ์ชาย สิกขา

ผลงานวิชาการ
ใน
รอบ 5 ปี (ระบุ
ปี)

ประสบการณ์
ด้านการสอน

อาจารย์ประจาภาควิชา
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.มหาสารคาม

สาเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ (ทุก
ระดับปริญญา)

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

2529

กศม.

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

2534

ศป.ด.

2548

ตารางที่ 1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560

1

ดร.ลุย้ กานต์สมเกียรติ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

2

ดร.ปฐวี อารยภานนท์

ผศ.

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
อ.บ.
วศ.ม.
ปร.ด.

สถ.บ.
คอ.บ.
(D.F.A.)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ศิลป
อุตสาหกร
รม
วิศวกรรม
อุตสา
หการ
วัฒนธรรม
ศาสตร์
ศิลป
อุตสาหกร
รม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกร
รม
Doctor

1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากผือวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น (2556)
2. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
ประจาปี 2556-2560
1. โครงการออกแบบ
โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษแบบพับแบนราบ
ได้เชิงสร้างสรรค์ พร้อม
รวบรวมจัดทาเป็นหนังสือ
เผยแพร่สาหรับนักศึกษา
และนักออกแบบ ( 2559)
2. โครงการพัฒนา

ที่ปรึกษา (จานวน)
รายชื่อนักศึกษาที่ทา
รหัส
วิทยานิ
การ
วิทยานิพนธ์/
นักศึกษา
พนธ์
ค้นคว้า
ค้นคว้าอิสระ
อิสระ
1
1
1. นายคุณานน ทรงถาวรพงศ์ 59155305
2. นส.ศิริลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า 59155303
3.
4.
5.

1

2

1. นส.สุชาดา มูลเมือง
2. นส.ศศินัฐฐ์ กิจศุภไพศาล
3. นายกชกร โสทะกะพันธ์
4.
5.

ชื่อวิทยานิพนธ์/ หมายเหตุ
(การอนุมัติ
การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

59155313
59155310
59155301
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/ หมายเหตุ
(การอนุมัติ
การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

of Fine
and
Applied
Arts
3

ดร.รัฐไท พรเจริญ

4

ดร.จิรวัฒน์
วงศ์พันธุเศรษฐ์

รศ.

ผศ.

วท.บ.
กศ.ม.
ศิลปประยุกต์
ดุษฎีบัณฑิต

ศ.บ.
Master
Degree
Ph.D.

ศักยภาพอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (2559)
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
ประจาปี 2556-2560
ออกแบบ 1. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
อุตสาหกร ประจาปี 2556-2560
รม
อุตสาหกร
รมศึกษา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ออกแบบ ผู้ร่วมวิจัย :
ผลิตภัณฑ์ 1. หลักการพื้นฐานของวิธี
Science วิจัยในงานศิลปะการ
in
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
Building วิธีการสอนและผลลัพธ์
Design
ของบัณฑิตหลักสูตรดุษี
Art &
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ
Design
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การออกแบบพัฒนา
เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่น
ระบบสุญญากาศ เพื่อใช้

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

1

2

1. นส.วิชาวี ธีรวุฒิชูวงค์
2. นส.ณัฐพร เล้าสุวรรณณ์
3. นส.มัทนา สุขพันธ์
4.
5.

59155302
59155307
59155309

1.
2.
3.
4.
5.
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/ หมายเหตุ
(การอนุมัติ
การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

สาธิตและการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (2556)
2. ออกแบบชุดบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรม
และราชการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2557)
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
ประจาปี 2556-2560

ตารางที่ 1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

1

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
หมายเหตุ
การค้นคว้า (การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางที่ 1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

1

ดร.ลุย้ กานต์สมเกียรติ

ผศ.

อ.บ.
วศ.ม.
ปร.ด.

2

ดร.ปฐวี อารยภานนท์

ผศ.

สถ.บ.
คอ.บ.
(D.F.A.)

สาขาวิชา
ศิลป
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุต
สาหการ
วัฒนธรรม
ศาสตร์

ประสบการณ์การ
วิจัย

1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจากผือวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
(2556)
2. แสดงผลงาน
สร้างสรรค์ใน
นิทรรศการฯ
คณาจารย์ประจาปี
2556-2560
ศิลป
1. โครงการ
อุตสาหกรรม ออกแบบโครงสร้าง
เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
ผลิตภัณฑ์อุตส แบบพับแบนราบได้
าหกรรม
เชิงสร้างสรรค์
Doctor of
พร้อมรวบรวมจัดทา
Fine and
เป็นหนังสือเผยแพร่
Applied Arts สาหรับนักศึกษา
และนักออกแบบ (
2559)
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (2559)
3. แสดงผลงาน
สร้างสรรค์ใน
นิทรรศการฯ

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

1. นส.จิตติมา เอมอร่าม
2. นส.อิทธิยา หอมหิรัญ
3.
4.
5.

1. นายธีรศักดิ์ ลิม่ หัตธน
กุล
2.
3.
4.
5.
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ลาดับ

3

ชื่อ – นามสกุล

ดร.รัฐไท พรเจริญ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รศ.

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

คณาจารย์ประจาปี
2556-2560
วท.บ.
ออกแบบ
1. แสดงผลงาน
กศ.ม.
ผลิตภัณฑ์อุตส สร้างสรรค์ใน
ศิลปประยุกต์ดุษฎี าหกรรม
นิทรรศการฯ
บัณฑิต
อุตสาหกรรม คณาจารย์ประจาปี
ศึกษา
2556-2560
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

1. นายเชษฐชาติ ทาชาติ
2. นส.ลลิตา สุนทรพุทธ
3.
4.
5.

ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์
(ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์
และเลขหน้า)

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
/อนุสิทธิบัตร

ข้อมูลเดียวกับตารางใน
องค์ประกอบที่ 2

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560)
ชื่ออาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ

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

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. การออกแบบพาหนะสองล้อขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการพกพา (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
4. โครงสร้างดึง: รูปแบบซุ้มเพื่อการพักผ่อนในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
5. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2560)
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
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ชื่ออาจารย์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ

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

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

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. "สีไทยศิลปากร" ในวาระครบรอบ 70 ปี (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. อีสาน "นรสังข์" (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
3. สุขอุทัย การพิมพ์ (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
4. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
5. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 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. ทฤษฎีการเขียนทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ (นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์ประจาปี 2556)
3. การออกแบบตราสัญลักษณ์เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลืน" (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
4. ที่นั่งแบบขยายได้ (ได้รับสิทธิบตั รหมายเลข 1002003591 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559)
5. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2560)
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ชื่ออาจารย์

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 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)

ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

- ข้อมูลเดียวกับตาราง 1.19 -

ตารางที่ 1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
หน้าที่
อาจา อาจา อาจา อาจารย์ที่ อาจาร
รย์
รย์
รย์
ปรึกษา
ย์ที่
ประ ผู้รับ ผู้สอ วิทยานิพน ปรึกษา
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
จา ชอบ น
ธ์หลัก/ วิทยานิ
หลักสู หลักสู
ค้นคว้า
พนธ์
ตร
ตร
อิสระ
ร่วม
1

นายอินทรธนู ฟ้าร่มขาว



อา
จาย์
ผู้สอ
บ
วิทย
านิพ
นธ์

ชื่องานวิจัย

(ว/ด/ป)

งบประมา
ณ

หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยในยุคเศรษฐกิจ
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ลาดับ

2

ชื่อ – นามสกุล

รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

อาจา อาจา อาจา
รย์
รย์
รย์
ประ ผู้รับ ผู้สอ
จา ชอบ น
หลักสู หลักสู
ตร
ตร

หน้าที่
อาจารย์ที่ อาจาร อา
ปรึกษา
ย์ที่ จาย์
วิทยานิพน ปรึกษา ผู้สอ
ธ์หลัก/ วิทยานิ บ
ค้นคว้า
พนธ์ วิทย
อิสระ
ร่วม านิพ
นธ์

ชื่องานวิจัย

(ว/ด/ป)

งบประมา
ณ

สร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (2556)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (2556)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. สตูลไทย (2555)
2. โรลลี่ พัฟฟี่ (2556)
3. Let it bend (2557)
4. ปิ่นโตเสา (2558)
5. ระยะ (2559)
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (2560)
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนา
บ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (2560)
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง :
Cat Teaser Ball (2560)
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (2560)
ที่ปรึกษาวิจัย
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศ
เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์, ทฤษฎีการเขียน
ทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (2556)
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

3

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

4

นายปิติ คุปตะวาทิน

อาจา อาจา อาจา
รย์
รย์
รย์
ประ ผู้รับ ผู้สอ
จา ชอบ น
หลักสู หลักสู
ตร
ตร

หน้าที่
อาจารย์ที่ อาจาร อา
ปรึกษา
ย์ที่ จาย์
วิทยานิพน ปรึกษา ผู้สอ
ธ์หลัก/ วิทยานิ บ
ค้นคว้า
พนธ์ วิทย
อิสระ
ร่วม านิพ
นธ์

ชื่องานวิจัย

(ว/ด/ป)

งบประมา
ณ

2. การออกแบบตราสัญลักษณ์เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่าง
กลมกลืน" (2557)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศ
เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ (2556)
2. ออกแบบชุดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (2560)
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนา
บ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (2560)
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง :
Cat Teaser Ball (2560)
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. เฟรมจักรยานทาจากก้านไม้กอล์ฟ (2555)
2. การสร้างเฟรมจักรยานสาหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่ (2556)
3. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ และอาคารปฏิบตั ิธรรม วัดมกุฏคีรี
วัน จ.นครราชสีมา (2557)
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

อาจา อาจา อาจา
รย์
รย์
รย์
ประ ผู้รับ ผู้สอ
จา ชอบ น
หลักสู หลักสู
ตร
ตร

หน้าที่
อาจารย์ที่ อาจาร อา
ปรึกษา
ย์ที่ จาย์
วิทยานิพน ปรึกษา ผู้สอ
ธ์หลัก/ วิทยานิ บ
ค้นคว้า
พนธ์ วิทย
อิสระ
ร่วม านิพ
นธ์

ชื่องานวิจัย

(ว/ด/ป)

งบประมา
ณ

4. คีรีวัน เก้าอี้ทองเหลือง (2558)
5. คีรีวัน : ถาดทาจากทองเหลืองสาน (2559)
6. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The
suburban) (2560)

ตารางที่ 1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ประเทศที่จัด/เลขหน้า ไม่นบั ซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สบื เนื่องจากการประชุม
วิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน/
ตารางประกอบ

- ข้อมูลเดียวกับตาราง 1.19 -
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ตารางที่ 1.1-13 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หน้าที่
อาจา อาจารย์ อาจาร อาจาย์
รย์
ที่
ย์ที่
ผู้สอบ
ผู้สอน ปรึกษา ปรึกษา วิทยานิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
วิทยานิ วิทยานิ พนธ์
พนธ์
พนธ์
หลัก/
ร่วม
ค้นคว้า
อิสระ
1

ชื่องานวิจัย

(ว/ด/ป)

งบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางที่ 1.1-14 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นบั ซ้า แม้ว่าบทความ
หลักฐาน
วิจัยนั้นจะได้รบั การตีพิมพ์สบื เนือ่ งจากการประชุม /ตารางประกอบ
วิชาการ หลายครั้งก็ตาม

ตารางที่ 1.1-15 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุป
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80



รายงานการประชุมภาควิชาฯ
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ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

รายการหลักฐาน

เอกสาร มคอ.2
หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


เอกสาร มคอ.3

หลักสูตรฯ ได้กากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จดั ทารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
หลักสูตรมีการประเมินจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยชี้แจงให้
อาจารย์ในที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและกาหนดการในการจัดส่ง ผลประเมินการ
เรียนรู้ (มคอ.5) กาหนดให้จัดส่งแบบรายงานผลการเรียนการสอนหลังสิ้นสุดปีภาค
การศึกษาภายใน 60 วัน
หลักสูตรพิจารณารายงานผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น หา
แนวทางแก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแต่ละวิชา และจัดทารวบรวมข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษา รวมรวมข้อมูล
จัดทารายงานผลการบริหารหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 กากับและติดตามผลเป็นระยะ
ตามระบบกลไกรวมถึงร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละรายวิชา
หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
(มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยประเมินด้วยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ชื้นงานของนักศึกษา แต่งตั้งเชิญผู้ทรง
ภายนอกมาทวนสอบรายวิชานั้น และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คัดเลือก
รายวิชาเพื่อทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
-


เอกสาร มคอ.5

เอกสาร มคอ.7

รายงานสรุปทวนสอบผลสัมฤทธ์

เอกสาร มคอ.3
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ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์ใหม่
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรได้ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดทาตารา เอกสารประสาร
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ประกอบการสอน การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่ ต่อไป
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

รายการหลักฐาน
-







-โครงการสัมมนาคณาจารย์
-โครงการจัดการเรียนรู้ ประจาปี
2561
-สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร
-พิธีทาบุญเนื่องในโอกาศวัน
สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 62 ปี
-โครงการจัดการเรียนรู้ ประจาปี
2561

3.62
อยู่ระหว่างการสารวจของคุณอินทิ
รา ไล้เลิศ
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.10)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
1

เฟอร์นิเจอร์เพื่อการพักผ่อนจากโครงสร้างแรงดึง

นางสาวอัญชนา สิงห์รตั นพันธ์

วารสารวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1
2

โครงการศึกษาวิจยั เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี กรณีศึกษาชุมชนเครื่องปั้นดิน
เผาบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่ให้แสงสว่างจาก
ตาลโตนด

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

นางสาวทัศนีย์ รุ่งทวีชัย

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่
7 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

นางสาวลลิตา กล้าหาญ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่
7 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบตั ร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
1
2

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ เพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติ
ของกลุ่มทอผ้า บ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอานวยความสะดวกใน
การดาเนินชีวิตประจาวันของเด็กพิการทางสมองและผู้ดูแล
กรณีศึกษาสถาบันราชานุกลู

นางสาวพิมพ์ทิพย์ สายทิพย์
นายนภดล สิทธิวงษ์

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่
9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่
9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
1
2

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภมู ิปัญญาพื้นบ้านการ
ทาเครื่องเขินเพื่อการตกแต่งบ้านประเภทแสงสว่าง
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
สร้างแรงจูงใจในการรับประทานยา
ชนิดน้าสาหรับเด็ก 2 - 4 ปี

นายฐปนัท แก้วปาน
(นาเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์)
นางสาวชุติกาญจน์ มณีรอด

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เมือ่ วันที่ 20
กรกฎาคม 2560
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบตั ร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล 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/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุด มศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ลาดับที่
ได้รับการจดทะเบียน

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1

ฉลากสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลบางไทรป่า

อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน

นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน

รายงาน
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ลาดับที่
2
3
4
5
6

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการ
ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
พัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด
กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง :
Cat Teaser Ball
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : ป้ายบอกลายผ้า
ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ (ที่ปรึกษา นศ.
ร่วมกับ ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน)
ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in
ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
The suburban)
รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

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

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
14-17 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
2

Timeless-Waste
Product design project from factory waste

ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
ผศ.อินทิรา นาควัชระ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)

ในนิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 17-18 พ.ค.60
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
ผ่าน
ผ่าน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
ผ่าน
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
235
ระดับ
3.73
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.20
63
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
4.10
ร้อยละ
และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ร้อยละ 24
34.17
12
ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
8.00/2
= 4.00
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
7/3
= 2.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับ 3
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
15.00/ 3 =
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา
3
ร้อยละ 36
ร้อยละ 60
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจา
ร้อยละ 48
ร้อยละ 100
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
4.00
ร้อยละ
ร้อยละ 24
ประจาหลักสูตร
80.00
5
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
ระดับ 4
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
13/3
= 4.33
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
ระดับ 3
ระดับ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ระดับ 3

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
3.73
4.27
ดี
3
2
2
ปานกลาง
4
5.00
5
5
5.00
4
ดีมาก
3
3
3
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัว บ่ง ชี้ 5.4 ผลการดาเนิน งานหลั กสู ต รตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

10 จาก
10 ข้อ

12 จาก 12
ข้อ

5.00

3.50

ดี

ระดับ 3
3.00
3.46

3
ปานกลาง
ดี

14/4 =
ระดับ 3
3/1 =
45.00/ 13 =

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

1
ผ่านการประเมิน
2
2
3
3
4
3
5
4
6
1
รวม
13
ผลการ
ประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

2.33
4.33
3.00
3.29

3.67
3.00
3.50

4.00
4.00

4.00
2.33
4.33
3.50
3.00
3.46

ดี

ดี

ดี

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

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

2558
2

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

มี

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2
-

2562
2

-

-

-

2

2

15

15

20

20

25

-

-

มี

มี

มี

ระยะกลาง
2560
จานวน 2 เล่ม

ระยะยาว
2562
จานวน 2 เล่ม

1 คน

-

1 คน

2 คน

20 คน

25 คน

มี

มี
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