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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินผลตนเองของภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) ซึ่งภาควิชา ฯ ได้มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ  
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ท าการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของสังคมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ของภาควิชา เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้นตามศักยภาพต่อไป 
 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับภาควิชา คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ท าให้หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นประเด็นที่จะน าไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 
พุทธศักราช 2517 – 2544 คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะ ระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันคณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย  ปัจจุบันภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มีนักศึกษารวมประมาณ 181  คน ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี จ านวน 148 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 33 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 14 คน และสาย
สนับสนุน จ านวน 4 คน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อนักศึกษา และภาควิชาฯ ได้เปิดสอนรวม 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่
สามารถประยุกต์น าศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต 
ธุรกิจและการตลาด มาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญการค้นคว้า และ
นักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และส านึกต่อสังคม 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง  6 องค์ประกอบได้ระดับคะแนน  3.33  คะแนน ประกอบด้วย  
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  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. ความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควชิา ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ

บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการที่มี 
ธรรมาภิบาล ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควชิาฯ และภูมิใจในการพัฒนาการที่ดีขึน้ 

แนวทางเสริม 
1. หากลไกลและวิธีการเพื่อท าให้สิง่ที่ได้ด าเนินการไปให้มีผลต่อการปฏิบัติหรือบรรลุผลตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้
จุดควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิจัยมากข้ึนตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 

 
หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25520081106352 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผา่น
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 1. ผศ.ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ*  
2. ผศ.ดร.ปฐวี  ศรีโสภา 2. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท*์  
3. ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 3. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ* สภา มศก.ครั้งท่ี 6/2560 
4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมช่วย 4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมช่วย 14 มิ.ย.61 
5. ผศ.อินทิรา  นาควชัระ 5. ผศ.อินทิรา  นาควชัระ  

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. ผศ.ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 
2. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์
3. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมช่วย 
5. ผศ.อินทิรา  นาควชัระ 
6.  ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พนัธุเศรษฐ์ 
7.  อาจารยช์าคร  ผาสุวรรณ 

8.  ผศ.อินทรธนู  ฟา้ร่มขาว  
9.  อาจารย์ตรีชฏา  โชติรัตนาภนิันท์ 
10.  ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน 
11.  ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์
12.  อาจารย์ศรีนาฏ  ไพโรหกุล 
13.  อาจารย์ ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ 
14. 

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค า 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสกัก์  สินธุภัค 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 
5. อาจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวฒันพงษ ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ  
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังท่าพระ และพระราชวังสนามจนัทร์ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน และไม่

เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร 
อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คน  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกจ านวน 3 คนคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท 2 คนและ ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จ านวน 5 คน ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มี อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ต ร จ บ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน 
ซึ่งสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอย่าง 
โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรนี้ มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้ง  3 คน 
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่  สกอ.
ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาและมีภาระ
หน้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การอบรมวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ใน
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา 
และศึกษาวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
1. ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 

ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตมี
ค าสั่งสอบในแต่ละคร้ัง 
2. ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่
นักศึกษาเก่ียวกับ เนื้อหาทางทฤษฎี 
แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ติดตามการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนงานและรับผิดชอบประเมิน ผลการท า
วิ ท ย านิ พน ธ์ ห รื อ ส า รนิ พน ธ์ ทุ กภ าค
การศึกษาจนกว่าจะเสร็จ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา อาจารย์พิเศษ 
หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา 
และมี การ เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมาร่วมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ 
2. ให้ความเห็นชอบในการขอสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 

ตารางที่ 1.1-7 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย
ส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น า
ทางความคิด ความสามารถ ด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการ
วิ จั ย  ทั กษะ และ ภู มิ ปั ญ ญา ใน ฐ าน ะ
นักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มี
ภาระงานต่อภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ที่

- ตารางที่ 1.1-
5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ก าหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ 
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้า
อิสระ นักคึกษาจ านวน 2 คน  คือ 

 นางสาวลลิตา สุนทรพุทธศาสตร์ 

 นายเชษฐชาติ  ทาชาติ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภา
นนท์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การ
ค้นคว้าอิสระ จ านวน 2 คน คือ 

 นายคณินณัฎฐ์  โอฬารวงศ์สกุล 

 นายวัชระสกุล  หลีเกษม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์
สมเกียรติ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจ านวน 6 คน คือ 

 นายปวณัศ  อินทุยศ 

 นางสาวทัศนีย์  รุ่งทวีชัย 

 นางสาวลลิตา กล้าหาญ 

 นายกฤษดา  สิงห์ขรณ์ 

 นางสาวปิติพร   สุขศรี 

 นางสาวกรรณิการ์  วงษ์ยะลา 

4. อาจารย์ ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ เป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้า
อิสระ นักศึกษา จ านวน 6 คน คือ 

 นางสาวมินตรา นันทราช 

 นายฐปนัท แก้วปาน 

 นางสาวนรินทรา ปาสา 

 นางสาวจิตติมา เอมอร่าม 

 นางสาวระพีพร เปี่ยมระลึก 

 นางสาวเมทิกา สุภพัฒน์บงกช 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์
พันธุเศรษฐ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
การค้นคว้าอิสระ นักศึกษา จ านวน 3 คน 

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

ตารางอ้างอิง 
คือ 

 นางสาวพลอยสิร  สิรสุนทร 

 นางสาวสุดามาศ  ทองนอก 

 นางสาวอิทธยา  หอมหิรัญ 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้ามีวิจัยต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2557 จะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ.2561 (หลักสูตรเสนอ
ครั้งแรกในปี 2552 ปรับปรุงผ่าน TQF 
และเปิดสอนครั้งแรกในปี 2557) 

ตารางที่ 1.1-
10 
 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้
ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุคนในการบริหารภาควิชาฯ ผา่นคณะกรรมการต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ

บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล ทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาภาควิชาให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึน้ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ประจ า เพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการลาศึกษาตอ่ในระดับที่

สูงขึ้น 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2560 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2560 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2558 2559 2560 

2557 26 5 (4) - 19.23 11 6 42.31 
2558 13 - 6 - 46.15 4 3 30.77 
2559 14 - - - - 11 3 78.57 
2560 12 - - - - 7 5 58.33 

 ( ) คือ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : จ านวนอาจารยป์ระจ ามีจ ากัด และขาดการประชาสมัพันธ์หลักสูตรจากสถาบนั
อื่น มีเกณฑ์ในการคัดเลือกเน้นผู้ที่เรียนจบดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มผีลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก                                
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 60 59 58 57 56 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - 4 5 - - 9 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 26 26 - - 26 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 15.38 19.23 - - 34.62 
 จ านวนจบในรุ่น 5 6 - - - 11 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 13 13 - - - 13 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 38.46 46.15 - - - 84.62 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 14 - - - - 14 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - - 12 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : นักศึกษาท างานวิจัยไม่ไดต้ามเปา้หมาย/หรือใช้เวลามากเกินเกณฑ์ก าหนด
และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนท างานซึ่งท าให้ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  
นักศึกษาติดค้างคา่ลงทะเบียนในการขอขึ้นสอบจบ 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2559  
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
235 21 3 3.73 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 37 3 3 4.11 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด้านความรู ้ 32 3 3 3.56 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 34 3 3 3.78 2559 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 37 3 3 4.11  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

49 5 3 3.27 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 46 4 3 3.83  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 12   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

3  
 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

25.00  
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.49  เกณฑ์ประเมิน  :  4.49  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ค่าเฉลี่ย 3.73  เกณฑ์ประเมิน  :  3.73  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได ้

บัณฑิตของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ยังคงท างานประจ าเดิม คือ เป็น
นักออกแบบ Graphic Design / Design Manager, อาจารย์สอนทางด้านศิลปกรรม, ฝ่ายขาย, สถาปนิก โดยการที่
หลักสูตรฯ พยายามมุ่งเน้นงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถผลักดันตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้นั้น อาจให้ผลในลักษณะการ
ต่อยอดเพื่อส่งเสริมงานประจ าที่ท าอยู่เดิมก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างกิจการขึ้นมาใหม่ เห็นได้จากผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้างที่ค่อนข้างสูง มีการเข้าสู่อาชีพอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สาขาหัตถกรรม ราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง, สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น 

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 1 0.10 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 0.20 - - ตารางที่ 2.2-2 
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 2 0.80 
ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.2-3 

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

0.60 2 1.20 
ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - - 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระ เบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - - 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - - 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - - 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - - 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 2 2.00 
ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 4.10  
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 12  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ 34.17  
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 
15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ -  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 18.00  เกณฑ์ประเมิน  :  2.25  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 34.17  เกณฑ์ประเมิน  :  4.27  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 3.73 3.73 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 34.17 4.27 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.00/ 2  =  4.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตผ่าน Google Form โดยมีการประเมินเป็นรายบุคคล ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

2. นักศึกษาสามารถเลือกงานท าได้ หรือเป็นผูป้ระกอบการแสดงการเป็นนักนักออกแบบอิสระมากกว่าอยู่ใน
ระบบ 

3. มีการเข้าสู่สายการสอน (หรือจบออกไปเป็นอาจารย์ในระดบัอุดมศึกษา) 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมสีมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที่ 3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ

รับนักศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ มีการประชุม
วางแผนก าหนดจ านวนรับนักศึกษา  ในปีการศึกษา 2560 
จ านวน 30 คน (มคอ.2)  โดยมีคุณสมบัติผู้เข้าสมัคร ดังนี้  
- ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม หรือ 
- ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะหรือ
การออกแบบในสาขาอื่น และมีคุณสมบัติข้อใด  ข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์ท างาน) หรือ 
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 และ
มีประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี 
- กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบ่งประเภทการ
รับนักศึกษาในแต่ละรอบ จ านวน 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 จ านวน 11 คน ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ 
ก2 โดยหลังจากสิ้นสุดการรายงานตัว มีนักศึกษาลาออก
กลางคัน จ านวน 3 คน ท าให้มีคงเหลือนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2560 อยู่ 8 คน 
       โดยผู้สมัครแต่ละประเภทจะต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกของหลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 
- นักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2”  (โครงการพิเศษ) 
และ นักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (ภาคปกติ) 
จะต้องผ่านการทดสอบโดยการสอบข้อเขียน วิชาความรู้

- ประกาศ 
เร่ืองการรับ
สมัครจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 
ปี 2560 
-ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือกเข้า
ศึกษาใน
บัณฑิต
วิทยาลัย 
- มคอ.2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
พื้นฐานด้านการวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้อง
ผ่านการทดสอบได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ก าหนดสอบในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 
– 12.00 น. และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นการ
พิจารณาโดยการสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะต้องน าเสนอ
ผลงานด้วย portfolio และ power point  ซึ่งการ
สัมภาษณ์ของคณะกรรมด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นการ
พูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม ความพร้อมด้านเวลา ความ
พร้อมด้านที่อยู่อาศัย ความพร้อมด้านทุนสนับสนุน และ 
ความตั้งใจต่อการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจาก
คุณสมบัติขั้นต้น หรือประสบการณ์ในการท างานหรือ
กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  เป็นต้น 
- นักศึกษาประเภท “แผน ข” 
( โครงการพิเศษ) จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัคร
จะต้องน าเสนอผลงานด้วย  portfolio และ power point  
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงการพูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม 
ความพร้อมด้านเวลา ความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ความ
พร้อมด้านทุนสนับสนุน และ ความตั้งใจต่อการเรียนใน
หลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้น หรือ
ประสบการณ์ในการท างานหรือกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตร  เป็นต้น 
3. จากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาที่
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกได้ร่วมกันพิจารณา
และสรุปไว้ เช่น สาเหตุจากนักศึกษาที่รับสมัครไม่รู้ข้อ
แตกต่างระหว่างการรับสมัครแต่ละประเภท และหลักสูตร
ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผู้สมัครได้
สมัครผิดประเภทซึ่งท าให้ผู้สมัครเสียเวลาต้องเสียค่าสมัคร
ใหม่   
4 .  ซึ่ ง จ ากปั จจั ยที่ ไ ด้ ยกตั วอย่ า ง ข้ า งต้ นนั้ น   ท า ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกได้อธิบายข้อแตกต่าง
และความหมายพร้อมชี้แจ้งการรับสมัครของแต่ละประเภท
ให้ผู้สมัครรับทราบตอนสัมภาษณ์ ดังนี้ 
- การรับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2”  (โครงการ
พิเศษและภาคปกติ)  คือเป็นการท าวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
ทั้งนี้เมื่อรวมหน่วยกิตทั้งหมดแล้วต้องไม่น้อยกว่า 39 หน่วย
กิต 
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ข” 
( โครงการพิเศษ) คือ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษา
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
งานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิตและมี
การสอบประมวลความรอบรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 

ชั้นป/ี ป ี
จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 

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

 
 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

      ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
1. หลักสูตรได้จัดประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ พร้อมกับจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  และเสนอตั้งงบประมาณในการจัด
กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เช่น 
“โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยในระดับ
มหาบัณฑิตและโครงการมิตรสัมพันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(ครั้งที่ 2)” การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ท ากิจกรรม ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ ได้สร้าง
ความรัก ความสามัคคีที่จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
มหาวิทยาลัย รู้จักการเสียสละ การเป็นผู้ให้ ความมีน้ าใจ
เอื้ออาทร ที่จะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้เกิด
คุณธรรมน าไปสู่การสร้างบุคคลากรที่ดีในสังคม 
2. ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรได้จัดร่วมกับทาง
คณะ และภาควิชาฯ โดยครึ่งวันเช้า จะเป็นการปฐมนิเทศ
รวมกันในทุกหลักสูตรที่มีการเปิดสอน และช่วงบ่ายจะเป็น
การแยกปฐมนิเทศของภาควิชา ฯ  ซึ่งประธานหลักสูตรมี
การแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอนในแต่ละรายวิชา  
และแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลประสานงานในแต่ละรุ่น 
พร้อมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยท าความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานที่เรียน 
และสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรมีให้ รวมทั้งแนะน าเจ้าหน้าที่
ประจ าภาควิชาที่ประสานงาน เพื่อติดต่อประสานงาน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในกรณีที่มีปัญหา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการตอบข้อซักถามและช่วย
แก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้า
เรียน เช่นสถานที่เรียน   การลงทะเบียนเรียนไม่ได้หรือ การ
ลงทะเบียนในแต่ภาคการศึกษาลงได้ไม่เกินกี่หน่วยกิต  
4. หลักสูตรให้นักศึกษาประเมินผลกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาและความพึงพอใจในการแนะน าที่
เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5. คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุม หารือประชุม
ร่วมกันและได้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา และ
ประธานหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกท่านช่วยชี้แจงปัญหาให้นักศึกษาเข้าใจด้วย  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรด าเนินการควบคุมระบบ
การดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
แก่นักศึกษาตามแผนระบบและกลไกลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
1. หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
จ านวน 1 คน และจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องก ากับ ติดตามให้ค าแนะน าและให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและช่วยแก้ปัญหา
ในการท าวิทยานิพนธ์ เช่น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาข้อมูล
ในการท าวิจัย เพื่อมาประกอบในการท าวิทยานิพนธ์  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกัน และได้
จัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงเรื่องที่ ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ แนวคิด และทฤษฎี 
ระเบียบวิธีการท าวิจัย รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  การน า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงให้ค าปรึกษา เช่น  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การสร้างกลุ่มใน Facebook  การสร้างกลุ่มใน Line เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตอบข้อซักถามและสามารถ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและน ามาใช้จริง 
เป็นอีกช่องทางในการให้ค าปรึกษาเกี่ ยวกับการท า
วิทยานิพนธ์นั้น 
4. กรรมการหลักสูตร ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การควบคุมระบบการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่าน
สื่อออนไลน์ Google From จากผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น  6 
คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อด้านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.65 คะแนนซึ่งจ าแนก
เป็นรายละเอียด ดังนี้ 
1. ความสะดวกในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาฯ มีความรู้ความสามารถในการให้
ค าแนะน า มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 
4.50 
3. การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ฯ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.75 
4. การให้ความสนใจติดตามผลการท าวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระอย่างสม่ าเสมอ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.75  
5. ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ รับฟัง
ความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.75 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรฯ มีระบบพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  โดย
ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1 .  โ คร งการพัฒนา งาน  สหกิ จ ศึ กษา  และการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2 . โครงการศึกษาดู งานภายในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดต่าง ๆ เช่น 
การประกวดผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 4 Thailand Green Design Awards ( TGDA 
2018) โดยมีนางสาวอิทธิยา หอมหิรัญ รหัส 58155308 

-หนังสือขอ
อนุญาตออก
นอกสถานที ่
-ใบประกาศทนุ
วิจัยส าหรับการ
ท าวิทยานิพนธ์ 
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ
-หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ ฉบบั
วันอาทิตย์ที่ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote ชื่อผลงาน 
โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อน โดยใช้หลักการ
ท างานและคุณสมบัติของน้ า 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของทางบัณฑิต
วิทยาลัย ให้นักศึกษาได้ทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม 
Line เพื่อเป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรได้พิจารณาผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมการ
พัฒน าศั กยภาพนั กศึ กษา  และทบทวน  ป รั บปรุ ง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูล
ส าหรับจัดท าแผนงานโครงการ ต่อไป 

15 เม.ย.61 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 30.77 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 78.57 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 58.33 
 

2. เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มสงูขึ้น เนื่องจากผลของจ านวน
นักศึกษาลาออกกลางคนั และการท าวิทยานพินธไ์ม่ส าเร็จตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว ้
 

 - การส าเร็จการศึกษา  
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 มีอัตราการส าเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 19.23 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการส าเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 46.15 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 อยู่ระหว่างรออนุมัติการ
ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับดี  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  4.13
คะแนน  
2. ผลการด าเนินข้อร้องเรียนนักศึกษา 
     จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาออนไลน์
(Google From) ที่มีต่อหลักสูตรในปีการศึกษา 2560  
นักศึกษาไม่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ แต่ทาง
หลักสูตรได้มีแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนจาก
นักศึกษา ดังนี้ 

- ประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหา
ข้อเท็จจริง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุม หารือ 
เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและทางออกที่
ดีที่สุด 

- หลักสูตรอาจท าบันทึกชี้แจ้งให้นักศึกษาหรือ
แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลถึงการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 

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

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 2 2 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 2 2 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7/ 3  = 2.33  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. กระบวนการรับนักศึกษาเปน็ไปได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มคีุณภาพ 
2. สามารถเข้าสู่สายการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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3. ผลงานวิจัยสามารถน าไปสู่การเสริมอาชีพตามความต้องการของนักศึกษาได้ทั้งเปน็ผูป้ระกอบการและ
ลูกจ้าง 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. มุ่งเน้นผลงานวจิัยที่มีข้อแตกต่างจากเดิมสู่การสร้างแนวทางใหม่ 
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมสีมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที่ 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ คณะกรรมการหลักสูตร
ด าเนินการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานก าหนด 
พร้อมพิจารณาควบคู่ไปกับแผนพัฒนากรอบอัตราก าลัง 
และแผนพัฒนาตน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2561 ต่อไป และในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรได้ใช้ระบบกลไกการบริหาร
อาจารย์ ดังนี้  
1. การวางแผนการรับและแต่งตั้ งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุม
หารือร่วมกันในการวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยการรับอาจารย์
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาอัตราก าลัง  ซึ่งการ
วิเคราะห์อัตราก าลังจะค านึ งถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการ
ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะและสอดคล้องกับหลักสูตร คือ จบ
การศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท และเป็นอาจารย์ประจ า
ตลอดหลักสูตร 
2. การด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานให้เป็นระบบต่อไป 
3. การประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยจัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมาท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่ละวิชา ในแต่ละ
ปีการศึกษา ว่ามีสิ่ งปกติที่ ไม่ เป็นไปตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ 

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

 - การบริหารอาจารย์  
ระบบกลไกลการบริหารอาจารย์ใหม่ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผน เพื่อทบทวนบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร และ

มคอ.2 
แผนปฏบิัติ
ราชการภาควชิา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา การฝึกอบรม พัฒนาตนเอง  เป็นต้น 
2. หลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายการแผนงาน
โครงการที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนแผนงานด้านบริหาร
จัดการ แผนงานบริหารการจัดพัฒนาบุคลากร แผน
บริหารวิชาการแก่สังคม และแผนวิจัยสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่  ดังนี้ 

- โครงการสัมมนาคณาจารย์ 
- โครงการร่ วมมื อกับมหาวิทยาลั ย ใน

ต่างประเทศ เพื่อการอบรมศึกษาดูงาน 
- โครงการศึกษาดู งานพัฒนาหลักสูตร 

(ต่างประเทศ) 
- โครงการส่งเสริมการจัดและเข้าร่วมประชุม 

สัมมนาทางวิชาการ 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรจัดหาและทุนสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์ 

- โครงการส่ งเสริมการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และต าแหน่งอาชีพของบุคลากร 

- โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทาง
วิชาการและงานวิจัย เป็นต้น 

 การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
ในปีการศึกษา 2560  หลักสูตรได้ใช้ระบบการสง่เสริม

และพัฒนาอาจารย์ ดังนี ้
1. กรรมการหลักสูตรส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง 
และเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้พัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ร่วมกันเพื่อท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยกรรมการหลักสูตรได้ชี้แจงวงเงิน
งบประมาณประจ า ปี ต ามน โยบายที่ คณะ  หรื อ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดท า
ต ารา เอกสารประสารประกอบการสอน การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูผลงานทางวิชาการและ

- แผนปฏบิัติ
ราชการภาควชิา 
-เอกสารลา
เพิ่มพูน
ประสบการณ ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
วิชาชีพ ในองค์กรต่ า ง  ๆ  หรือการลา เพื่ อ เพิ่ มพูน
ประสบการณ์ ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ส่งเสริม
การพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

 มีอาจารย์ที่ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 ท่าน 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ  

 มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
           คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ 
ได้รับการจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัยและ
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 ส าหรับการท าวิจัยในหัวข้อ 
“โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ าดื่มที่
เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเปิดบริโภคของผู้
สูงวัย” 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 

2. กรรมการประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการ
ส ารวจความพึงพอใจ และน าผลส ารวจมาวิเคราะห์และ
สรุปผล และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2561  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก  
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
5 x 100/ 5 = 100 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวชิาการของอาจารย ์ 
(0 + 4.00) x 100/ 5 = 80.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 
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สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

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

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 5  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 100  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-

1 
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ประเภทผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1- - 
ตารางที่ 4.2-

1 
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1- - 
ตารางที่ 4.2-

2 
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1- - 
ตารางที่ 
4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.40 1- - 

ตารางที่ 
4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 
4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
ตารางที่ 
4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 
4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 
4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 
4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 
4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1- - 
ตารางที่ 
4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1- - 
ตารางที่ 
4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

1.00 - - 
ตารางที่ 
4.2.5 
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ประเภทผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 
4.2.5 

5.3 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิตัร 1.00 1- - 
ตารางที่ 
4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 
4.2.5 

5.5 ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 
4.2.5 

5.6 ผลงานคน้พบพนัธุ์พชื พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบั
การจดทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 
4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 2- - 
ตารางที่ 
4.2.5 

5.8 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 1- - 
ตารางที่ 
4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 40- - 
ตารางที่ 
4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 6 2.40 
ตารางที่ 
4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.60 - - 

ตารางที่ 
4.2.6 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 2 1.60 
ตารางที่ 
4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 - - 
ตารางที่ 
4.2.6 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 8 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 
- 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ - 
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ประเภทผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

80.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

10.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 28.00  เกณฑ์ประเมิน  :   3.50  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :   5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
ในปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิด
เป็นร้อยละ 100  

รายงานการ
ประชุมภาควฯิ 
 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ระดับความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ

การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง เปน็
ดังนี ้
ปี 2558 = 3.31 
ปี 2559 = 3.65 
ปี 2560 = 3.90 

-แบบประเมนิ
ความพึงพอใจ
ประจ าภาควิชา 
 
 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
4.2   15.00/ 3 = 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.2 (1) ร้อยละ 36 ร้อยละ 60.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 48 ร้อยละ 100 5.00 
4.2 (3) ร้อยละ 24 ร้อยละ 80.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
13/ 3  =  4.33  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรได้คน้คว้าหาความรู้ตลอดเวลาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนมากได้รับเชิญไป
บรรยายภายนอกอยู่เป็นประจ า 

2. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร มีต าแหน่งทางวิชาการทั้ง 5 ท่าน (ร้อยละ 100) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
3. อาจารยไ์ด้เข้ารับการฝึกอบรมจากภายนอก 
4. อาจารย์มีการน าเสนอผลงานวิจัย และบทความวชิาการในระดับชาติ 
5. อาจารย์มีการพฒันาสร้างสื่อการเรียนภารสอนในการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 3D สู่ความเป็นเลิศ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. อาจารย์ควรได้รับการสนับสนุนให้ขอผลงานทางวิชาการในระดับทีสู่งขึ้น 
2. ควรน าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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หมวดที่ 5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

360 501 
สุนทรียศาสตร์
ส าหรับนักออกแบบ 

1/2560  5 2     3     10 7 

360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ 

1/2560 7       3     10 7 

360 504 ระเบียบวธิี
วิจัยส าหรับนัก
ออกแบบ 

2/2560  6 1          7 7 

360 541 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักออกแบบ 

2/2560         4    4 4 

 
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปดิสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

363 511 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง1 

1/2560 4 3   1   3     11 8 

363 521 การ
ออกแบบเครื่องเรือน
ขั้นสูง 

1/2560 8 3  1    2   1  15 12 

363 512 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 

2/2560 3 4           7 7 

363 513 การ
บริหารงานออกแบบ 

2/2560 3 4           7 7 

363 523 การ
ออกแบบเลขนศิลป์
ขั้นสูง 

2/2560 3 3   1   1     8 7 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

363 529 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

1/2560 
1
2 

5      2   1  20 18 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรใช้ระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร ส าหรับ
พัฒนา และจะปรบัปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรยังไม่ถึง
รอบปรับปรุงหลักสูตร) และหลกัสูตรได้ด าเนนิการตามกระบวนการของ
ระบบกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ประชุมวางแผนปฏิบัติราชการ ในรายละเอียด
โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการติดตามภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต ซึ่ งหลักสูตรจะมีรอบการส าเร็จการศึกษาและมี
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 
และวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  เป็นต้น 

2. กรรมการหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอน) การศึกษาที่ 1 และ 2  และน า
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ แต่ละวิชาที่คณะกรรมการได้
ประเมินแล้วมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

3. กรรมการหลักสูตรรับทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวม และในแต่ละวิชาซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะและ
ชี้แจงให้ทราบถึงปัญหาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงเบื้องต้น 
และรวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

- มคอ2 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
กลไกลการปรับหลักสูตรให้ทันทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 

สาขาวิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ 

มคอ.3 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   
         หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนรายวิชาที่เปิดสอนให้มี
ความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดท า
แผนการเรียนรู้(มคอ.3)ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงานในปัจจุบันแต่ละวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษาจะต้องน าผลประเมินจากการจัดท าแผนการเรียนรู้ว่ามี
ผลเป็นอย่างไร เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในการแก้ปัญหาและแนวทางท า
แผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องให้ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด และในปีการศึกษา 
2560 นี้ หลักสูตรได้วางแผนจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไป
เผยแพร่ต่อมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ จ านวน 100 มหาวิทยาลัย 
(ด าเนินการไปแล้วบางส่วน) โดยใช้สื่อการประชาสัมพันธ์เป็นแผ่น
โปสเตอร์ส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาที่จบต่างสาขา ซึ่งไม่จบการศึกษาทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง ซึ่งมีความสนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของ
หลักสูตรหรือไม่  เพื่อหลักสูตรจะน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจครั้งนี้ไป
ปรับปรุงชื่อหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้ครอบคลุมกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ในช่วงระยะถึงเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 นี้  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2)  

การก าหนดผู้สอน 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการก าหนดผู้สอนตามระบบกลไก ดังนี้ 
1. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการก าหนดผู้สอน โดยก าหนด

คุณสมบัติผู้สอนจากคุณวุฒิ  และภาระงาน หรือมีประสบการณ์
การสอน หรือการท างานในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

2. หลักสูตรก าหนดตัวผู้สอนตามความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) สื่อการเรียนการ
สอน ซึ่งได้ก าหนดให้สอดคล้องตาม มคอ.3  ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการจัดระบบความเตรียมพร้อมใน
การเรียนการสอน 

-ค าสั่งแต่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
ส่วนกลาง 
-มคอ.3 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
3. ประเมินผลกระบวนการก าหนดผู้สอน โดยหลักสูตรได้ประเมิน

จากรายงานประเมินการสอน ตามรายวิชาและจากผลทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเมื่อจบปีการศึกษานั้นๆ 

 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)   
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรฯ ได้ประชุมวางแผนการจัดการศึกษา การก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดท ารายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

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

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

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

- รายงานประชุม
สาขาวชิาฯ  
- มคอ.5 

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

     ในภาคการศึกษาแรกนักศึกษา จะต้องก าหนด เรื่ องหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาสนใจในศาสตร์ที่จะท านั้น ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาขอค าปรึกษากับ
ประธานหลักสูตรในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิและผลงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่นักศึกษา
สนใจโดยนักศึกษาต้องไปติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเอง เมื่อได้อาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาก็มีหน้าที่แนะน าแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการท าหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับ

ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตวทิยาลัย) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์นั้น เช่น แหล่งค้นคว้าเอกสาร
งานวิจัย  เป็นต้น 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

1. ประธานหลักสูตรให้ค าปรึกษากับนักศึกษานักศึกษาแต่ละปี ใน
การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิและผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ 

2. ประธานหลักสูตรด าเนินการท าเรื่องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมายังคณะฯ ให้คณบดี
ลงนาม  ซึ่งคณะฯ เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตเพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หากเห็นชอบ เสนอประธานกรรมการบริหาร
บัณฑิตลงนามอนุมัติ และด าเนินการต่อไป หากไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับให้คณะฯ แจ้งนักศึกษาด าเนินการใหม่ 

ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค้นคว้าอิสระ 

 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้การฝึกฝนทักษะการน าเสนอผลงานวิชาการ
โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา แนะน าให้นักศึกษา
พบนักวิชาการเป็นการส่วนตัวในการขอข้อมูล 
 นักศึกษาออกแบบการวิจัยเขียนข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการเขียนและพิมพ์
วิทยานิพนธ์โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุง และประเมิน
ความก้าวหน้าให้ข้อมูลป้อนกลับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องใน
การจัดท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้
นักศึกษาเขียนบทความและเอกสารเสนอที่ประชุมวิชาการเพื่อ
น าผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่  และเมื่อน าผลงาน
วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์   

-แบบฟอร์มรายงาน
ความก้าว 
หน้าของการท า
วิทยานพินธ ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
3. นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์และให้อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไข

วิทยานิพนธ์ ตามข้อแก้ไขจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ
    หลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสตูร 

1. ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ชี้แจงให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ด าเนนิการชี้แจงผลการเรียนการสอน (มคอ.3) 
และให้เกณฑ์การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ทีช่ัดเจนตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ดา้น 

2. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑ์วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และแจ้งให้นักศึกษาทราบผลคะแนนตามชว่งเวลาที่
ก าหนดไว ้

3. หลักสูตรได้พิจารณารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) 
พร้อมรายงานผลทวนสอบผลสมัฤทธิ์ เพื่อพิจารณาความ
ผิดปกติของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 
ต่อไป 

 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
หลักสูตรมีการจัดการและมีระบบกลไกลการประเมินฯ ดังนี้ 
1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดย
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินและ
สอบถาม เพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและเสนอเพิ่มเติม
ได้ 

2. มีการน าผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพความเป็น
จริง เช่น  ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

3. มีการประเมินการตัดเกรดให้ชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่
นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้กันมาตั้งแต่แรก  

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

1. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยชี้แจงให้อาจารย์ในทีป่ระชุม
ทราบถึงรายละเอียดและก าหนดการในการจัดส่ง ผล
ประเมินการเรียนรู้ (มคอ.5) ก าหนดให้จัดส่งแบบรายงานผล
การเรียนการสอนหลังสิน้สุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วนั 

2. อาจารย์ผู้สอนด าเนนิการจัดท ารายละเอียดรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 ทั้ง 2 ภาคเรียน 

3. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ปัญหาที่
อาจารย์ผู้สอนชี้แจง ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแต่ละวิชา และจัดท ารวบรวมข้อมูลในแต่ละภาค
การศึกษา รวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 และในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดท า
รายงานผลการบริหารหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ก ากับและ
ติดตามผลเป็นระยะตามระบบกลไกรวมถึงร่วมกันพิจารณา 
วิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละรายวิชา เป็นต้น 

ผลการส่ง มคอ.5    
มคอ.7 
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา 
ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้ าอิสระ  เป็นผู้ ประ เมินผล
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาเมื่อสิ้น
ปีภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาได้ลงทะเบียนท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP = แสดง
ฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่า 
มีความก้าวหน้า 

  -แบบ
ประเมินผล
ความก้าวหน้า
การท า
วิทยานพินธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
         NP = แสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่

ระหว่างการเรียบเรียง ไม่มีความก้าวหน้า (รอพินิจ) ถ้านักศึกษาได้ NP 
สองภาคการศึกษาติดต่อกันจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542) 
ในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มีนักศึกษาลงทะเบียนในการท าวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ จ านวน 36 คน  ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนมีผลประเมิน
มีความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มี  
รายงานการ
ประชุม 

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

มี  
เอกสาร มคอ.2 
 

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

มี  
เอกสาร มคอ.3 
 

4) 

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

มี  

เอกสาร มคอ.5 
 

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

มี  
เอกสาร มคอ.7 
 

6) 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มี  
รายงานการ
ทวนสอบ  

7) 
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

มี  
เอกสาร มคอ.7 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

8) 
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

มี  
รายงานการ
ประชุม 

9) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มี  
สาขาวชิาฯ 

10) 
จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มี  
 

11) 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.69 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.62  
ส่วนกลาง 

12) 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.73  
ส่วนกลาง 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ 12   
จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่นเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100   
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน 12   

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้ 100   
หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  

 
      มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นการ

ประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านตาม มคอ.2 จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต (ปริญญาโท) การ
ส ารวจคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิยาลัยเก็บข้อมูลจากผู้จ้าง
งานหรือ ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 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  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  10 จาก 10 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- ไม่มี - - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - - - 

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

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
ทุกวิชาใน
หลักสูตร 

 √  ประเมินจากการสงัเกตของอาจารย 
ในรายวิชา และผปูระสานงาน 
รายวิชา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

- รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควชิาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมผีล
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของ
อาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม - สังเกตจากนักศึกษามบีุคลิก

เรียบร้อย ดูมีมารยาทในการให้
เกียรติผู้ใหญ่ 
- จ านวนนักศึกษามากในชัน้
เรียน การสอนโดยวิธีการให
นักกศึกษามีส่วนร่วมในการให้

- แบงจ านวนนักศึกษาเปนก
ลุ่ม เพื่อที่จะใชวิธีการสอน
แบบมีสวนร่วมของนักศึกษา
ไดทั่วถึงมากข้ึน หรืออาจารย
ผู้สอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ชิ้นงาน ท าให จ านวนหนึ่งที่
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ
ไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง 

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

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษา 
คนควาใหแก่นักศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง มอบหมายงานชิ้น
เล็กๆ ใหนักศึกษาอานกอน 
เขาเรียน และทดสอบเปน 
ระยะ 

 

ทักษะทางปัญญา - มีพัฒนาการออกแบบเพิ่มข้ึน
สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบ
ได ้

- ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 
เพื่อใหสามารถประเมินทักษะ
ทางปญญาไดอยาง 
ชัดเจน 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ 
ตามผลงานที่ได้รบัมอบหมาย 

- 
 
 

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

- การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพื้นฐาน 
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยใูน
เกณฑที่อาจารย์พอใจ 

- 

 

 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม ่ - คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  - คน 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการเปิดบ้าน
ผลิตภัณฑ ์

12 - 
ข้อสรุป และ ความคิดเห็นทีไ่ด้มี
ประโยชน์ต่อการปรบัปรุงหลักสตูร 

โครงการเปิด
บ้านผลิตภัณฑ ์

โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 5 ส 

13 3 
ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

โครงการ
บ าเพ็ญ
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ประโยชน์ 5 ส 
โครงการท าบญุภาควิชา 

13 3 
ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

โครงการท าบญุ
ภาควิชาฯ 

โครงการพบปะระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั 

13 - 

ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

โครงการพบปะ
ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์
ปัจจุบนั 

โครงการสัมมนา
คณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 
2561 

13 - 

ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้าง 

ใบลงนาม
โครงการ
(ส่วนกลาง) 

โครงการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561 เร่ือง 
การสร้างงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ และ
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
การออกแบบ 

13 2 

ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

ใบลงนาม
โครงการ
(ส่วนกลาง) 

สัมมนาโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2561 

- 2 
ประโยชน์ในการพัฒนาวชิาชีพ และ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.4 10 จาก 10 ข้อ 12 จาก 12 ข้อ 5.00 

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1. บางรายวชิามีการศึกษาภาคสนามให้นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้ด้วย 
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2. มีการเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้เสริม น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาต่อ
ยอด 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. มีการสัมมนาภาควชิาประจ าปี ควรใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงหลักสูตรของสาขาวชิา 
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หมวดที่ 6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
ประจ าปี โดยมีขัน้ตอนการปฏบิตัิงานในการจัดหาสิง่สนบัสนุนการ
เรียนรู้ตามระบบกลไก ดังนี ้

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

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

3. ประเมินกระบวนการ โดยการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ต่อภาควิชาฯ  และอาจารย์ ซึ่งพบว่า นักศึกษา
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนภาควิชาฯ 
มากข้ึน 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
ในส่วนทีส่าขา
เสนอเข้า
พิจารณา 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
จดัการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ ได้จัดสรร และมีระบบซ่อม
บ ารุงสิง่สนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
1. จ านวนห้องเรียน   
2. โรงปฏิบัติงานไม้ 
3. โรงปฏิบัติงานโลหะ 
4. เครื่องมิลลิ่ง     จ านวน  1  เครื่อง 
5. เครื่องเคร่ืองเจาะรูเหลี่ยม  จ านวน 1 เครื่อง 
6. เครื่องตัดโลหะพลาสม่า    จ านวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องท าเดือนแนวนอน  จ านวน 1 เครื่อง 
8. จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย)  จ านวน  1 เครื่อง 
9. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จ านวน  3 เครื่อง 
10. เครื่อง CNC ROUTER  จ านวน 1 เครื่อง 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 3 ชุด 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เครื่อง 
13. เครื่องกลึงไม้ลอกแบบ   จ านวน 1 เครื่อง 
14. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก   จ านวน 27 ชุด 
15. เครื่องบันทึก 8 ช่อง Raysharp  จ านวน 1 เครื่อง 
16. HDD 2 TB  จ านวน 1  เครื่อง 
17. กล้องอินฟาเรด   จ านวน 8 ตัว 
18. จอ LED   จ านวน1 เครื่อง 
19. เครื่องปริ้นเคส   จ านวน 1 เครื่อง 
20. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์   จ านวน 1 เครื่อง 
21. เครื่องเลเซอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
22. เครื่องโรตารี่ส าหรับยิงวัสดุผิวโค้ง  จ านวน 1 ชุด 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ภาควิชาฯ ประชุมวางแผนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

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

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมักมีปัญหาท าให้ไม่สามารถ
น าเสนองานได้ราบรื่น 

3. ปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยน าผลข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาและอาจารย์มาท าการจัดตั้งขอสิ่งสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3/ 1  =  3.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สิ่งสนับสนนุมีเพียงพอต่อความต้องการต่อผู้ขอใช้ ท าให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีการสรุปมติที่ประชุมภาควชิาฯ ในเร่ืองที่ต้องประสานงานระหว่างกัน เข้าสู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ เพื่อให้เกิดการท างานทีส่อดคล้องและต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

1. ควรมีการประชุมวางแผนว่าปี
การศึกษา 2560 น้ีจะพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เรื่องใด 

การใช้สื่อทางเทคโนโลยี
ทางด้านโปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์
ร่วมควบคู่กับการ
ออกแบบเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มีการเตรียมการเพิม่การสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบเข้าไปในรายวิชาที่เกีย่วข้องกับการ
ออกแบบ เช่น รายวิชาการเขียนภาพเพื่อการออกแบบ
ทางผลิตภัณฑ ์

2. ควรพิจารณาผลการประเมินใน
การน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีว่ามีผลเป็นอย่างไร 

มีการน านักศึกษารหัส 60 
ออกดูงานในหลายบริษัท
ช้ันน า ซึ่งสามารถช่วยให้
นักศึกษามีความรู้และ
มุมมองที่กว้างขึ้น 

รายวิชา การออกแบบขั้นสูง 2 มีการน านักศึกษาออกดู
งานในบริษัท ต่าง ๆ เช่น SB FuRNITURE เป็นต้น 
มีการให้ความรู้จากบริษัทกับเข้ามาทั้งในและนอกสถาบัน 
  

3. ถึงแม้ว่ายังไม่ไดร้ับอาจารย์
ประจ าหลักสตูรใหม่ ก็ให้ทบทวน
ระบบเดิมว่าดีแล้วหรือยัง 

ระบบเดิมเป็นระบบท่ี
เข้าใจง่าย ๆ ตรงไปตรงมา 

ระบบเดิมรายวิชาต่าง ๆ เป็น ช่ือสื่อท่ีเข้าใจง่าย แต่ทาง
หลักสตูรจะมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้
หลักสตูรมคีวามเหมาะสมกับยคุสมัยในศตวรรษที่ 21 

4. ควรเขียนกระบวนการ วิธีระบุ
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละคน 
เช่น ความต้องการของผู้สอน หรือ
นักศึกษา หรือการมีปญัหาและวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร 

การจัดการเรยีนการสอน
ใช้วิธีการแบบยึดนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง ที่มีท้ังการ
ให้และรับข้อมลูกลบัจาก
นักศึกษา ร่วมกัน
แก้ปัญหาเพือ่น าไปสู่มติิสิ่ง
ใหม่ทางการออกแบบขึ้น 

มีการตั้งโจทย์ร่วมกันในการศึกษา วางแผนและการ
ออกแบบโดยบางรายวิชา อาจารย์จะเป็นทั้งพี่ปรึกษา
และพี่เลี้ยงให้กับนักศึกาในการแกป้ัญหาต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

 
สรุปการประเมินหลักสตูร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ 28 พ.ย.60  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ

ประเมิน 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

บัณฑิตระบุว่า ควรมีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ
การจัดการเรียนการสอน และ
สถานที่มากกว่านี ้

ควรเพิ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
การทดลอง Work Shop ทัศน
ศึกษา การฝึกงาน-ดูงาน กิจกรรม
ร่วมกับภาคเอกชน ฯลฯ 

เนื้อหาทันสมัยดีแลว้ แต่ควร
ค านึงถึงความแตกต่างของพื้น

      ด้วยตอนนี้เรามีปญัหาในเร่ืองสถานที่ ทีไ่ม่สามรถจัดที่วังทา่พระได้ แตน่ักศึ
กาก็สามารถมาใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ ที่ทางสาขามีให้ โดยจะต้องมาที่วิทยาเขต
สนามจนัทร์แทน 
       ด้วยในภาคการศึกษานี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวฒุิที่เก่งทางภาษาต่างประเทศ
เข้ามาช่วยสอน แต่ด้วยการจัดการเรียนการสอนมีบางรายวชิาทีน่ักศึกษาต้อง
เดินทางไปทีน่ครปฐม ท าให้ส่วนนี้มีความล าบากในเร่ืองการเดินทางอยูบ่้าง  
       ส่วนกิจกรรมการดูงาน ดว้ยมีรายวิชาที่เปิดน้อยในแต่ละเทอม ท าให้บาง
เทอมนักศึกษาอาจได้ดูงานน้อยไป รวมทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ติดงานในเวลาท าให้
การจัดการบางส่วนต้องลดลง แต่ทางอ.จะพยายามให้นักศึกษาได้ดูงานในส่วนที่
ส าคัญ ๆ  และมีการจูงใจภาคเอกชนต่องานประกวด ซึ่งในปีนีม้ีนักศึกษารุ่นพี่ทีไ่ด้
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ฐานความรู้ของนักศึกษาด้วย 
ควรมีกิจกรรมสานสัมพันธ์

ภายในและระหวา่งรุ่นของบัณฑติ 
และกับภาควชิา 

ควรแยกการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างแผน ก และแผน ข 
อยากให้เพิ่มชั้นเรียนเป็นวันเสาร์ – 
อาทิตย ์

จุดเด่นที่บัณฑิตประเมนิตนเอง 
คือ เรียนแล้วมีทักษะเฉพาะดา้น วิธี
คิดและความรู้ที่เก่ียวข้องมากข้ึน 
นอกเหนือจากด้านศิลปะ และ
ชื่อเสียงของคณะฯ  

จุดอ่อนที่บัณฑิตประเมินตนเอง 
คือ การน าความคิดสรา้งสรรค์มา
ปฏิบัติจริง ขาดประสบการณ ์

ส่วนบริการของมหาวิทยาลัย 
ควรพัฒนาการแจ้งข่าวสารให้
ถูกต้อง ตรงกัน รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบนัพร้อมกันทุกช่องทาง และ
เพิ่มพื้นที่หอสมุดวังท่าพระ 

บางคนสร้างธุรกิจของตนเองได้ 
แต่ยังขาดเงินทนุ และช่องทางการ
ต่อยอด 

รางวัลระดบัชาต ิ
       ด้วยทางทีมอาจารยบ์างสว่นอาจจะให้นักศึกษาแก้ปญัหาในงานออกแบบที่
ดูแล้วรู้สึกถึงความยาก แตส่่วนนี้นักศึกษาสว่นใหญ่ก็ผ่านกันไปได้ อาจจะมีการ
แชร์ความรู้ระหว่าง ๆ เปน็ทีมในการแก้ปัญหาในคราวต่อไปเพือ่ช่วยให้นักศึกษา
ท างานร่วมกันมากข้ึน 
       ส่วนนีท้างสาขาเคยจัดขึ้นท าให้นักศึกษามีความสุขและอยากให้มีขึ้นอีก โดย
ทางอาจารยือาจจะตดิปัญหาในเร่ืองสถานที่ ส่วนนี้อาจจะต้องรอภายในสิ้นปีเมื่อ
ทางสถาบนัได้ยา้ยกลบัมาอยู่ทางวังท่าพระในสิน้ปนีี้ 
       ในส่วนนี้ ด้วยผู้เรียนมจี านวนน้อยอยู่ท าให้ บางรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ตรงกัน
จ าเป็นต้องจัดด าเนนิการร่วมกันหลังจากทีท่างวงัท่าพระได้เปดิใช้ต่อ ทางสว่น
อาจารย์มีแนวคิดที่อยากจะด าเนินการอยู่แล้ว 
       จุดเด่นของผู้เรียนนักศึกษาจะมีแนวคิดทางการออกแบบที่ดีขึ้นมีความ
แปลกใหม่เกิดขึ้น แต่ในส่วนจุดอ่อนด้วยเราได้ฝึกการสร้างต้นแบบกันน้อยและติด
กับการขาดสถานที่ปฏบิัติ เพราะเรียนนอกเวลาในช่วงเย็น  หลงัจากที่เราได้
กลับมาอยู่ทางวังทา่พระ ทางอาจารย์จะขอให้มีห้งปฏิบัติการในระดับปริญญาโท 
เพื่อช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่ดขีึ้น 
       ส่วนนี้เป็นสว่นงานนอกเหนือกับส่วนทางอาจารย์ แต่เมื่อได้กลับมาทางวงั
ท่าพระ อาจารย์อาจจะมสี่วนร่วมในการน าเสนอ ก็อยากให้มีการจัดเพิ่มพื้นที่ให้
มากข้ึน โดยอาจจะเสนอการออกแบบในการจัดการเพิ่มพื้นที่ทางสูงให้กับทาง
ห้องสมุด เพื่อเพิ่มพื้นที่ในทางราบขึ้น 
       ข้อดีของทางหลักสูตร งานวิจัยเราสามารถน าไปสู่การสรา้งอาชีพได้ สว่น
เร่ืองเงินทุนและการต่อยอดทางธุรกิจ เราก าลังจะปรบัปรุงให้มวีิชาที่เนน้การ
น าไปสรา้งธุระกิจเองได้เพิ่มทเข้ามาในหลักสูตร 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี  
หลักสูตรก าลังจะได้รอบในการปรับปรุงในเดือน พฤศจิกายนนี ้โดยทางทีมอาจารย์ได้มีการปรับปรุงในรายวิชาต่าง ๆ 

รวมทั้งชื่อรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และในศตวรรษที่ 21โดยจะน า
ข้อเสนอและความต้องการต่าง ๆ ของนักศึกษามาใช้ในการวิภาคหลักสูตรต่อไป 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
คณะผู้ส ารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้ส าเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์  
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ไม่มี -  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางวังท่าพระที่เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญาโท มีผลกระทบกับนักศึกษาที่เรียน อยู่ใน 2 รุ่น 
คือปี 2559 และ 2560 โดยปี 2559 จะเกิดผลกระทบ
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 ที่ยังไม่ท าการปรับปรุง เป็นที่ใช้ในการ
สอน แต่ห้องที่ใช้สอนจะเป็นเก้าอี้เลคเชอร์ ซึ่งขาดพื้นที่
ท า งานบนโต๊ะ  ซึ่ งบริบทของการเรียนออกแบบ
จ าเป็นต้องใช้ ท าให้ประสทธิภาพการท างานของ
นักศึกษาลดลง แต่ความพร้อมในเรื่องของแสงและ
เครื่องมือสื่อสารจะมีความพร้อมสูง ส่วนในรุ่นปี 2560 
เป็นรุ่นปัจจุบัน อาคารของคณะสถาปัตยกรรมต้องปิด
ปรับปรุงตาม โดยได้ใช้อาคารเรียนของหอประชุมย่อย 
303 เป็นห้องเรียน โดยเป็นห้องที่มีแสงลอดผ่านได้ถึงมี
ผ้าม่านปิดไว้ ท าให้การใช้เครื่องฉายขาดความคมชัด 
ต้องรอเวลาให้ฟ้ามึด โดยไม่สามารถจัดการสอนที่
สะดวกในช่วงเวลาเย็นได้ ท าให้ต้องรอเวลาขึ้น รวมทั้ง
การสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศ ในการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท า
ให้การเดินทางของทางนักศึกษาล าบากข้ึน   

การแก้ไข จัดหาที่เรียนที่มีความเหมาะสมขึ้น ที่สามารถมีโต๊ะ
ท างาน รวมทั้งห้องที่สามารถใช้เครื่องฉายที่ให้ภาพคมชัดขึ้น 
โดยต้องของความอนุเคราะห์จากทางคณะมัณฑนศิลป์ในการ
จัดการหาสถานที่ขึ้นใหม่ในเทอมถัดไป 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าทางภาครัฐบาล 
ก าลังขับเคลื่อนประเทศโดยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 
“ ไทยแลนด์ 4.0 ” เป็นตัวขับเคลื่อนงานทางด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า
สูง โดยรัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value based economy” หรือ
เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสู่
นวัตกรรม ซึ่งเป็นฐานหลักคิด คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าที่มีอยู่ สู่ผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่  ไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่ต้องการให้เกิด
ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยน
จาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง ในส่วนนี้จ าเป็นต้องปรับ

*จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นเหตุให้ทางสาขาวิชา 
จ า เป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อรอบรับให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ โดนทางสาขาได้ท าการ
เปิดการเรียนการสอนตั้ งแต่ปี  2552 ในหลักสู ตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่รองรับแต่ผู้ที่จบทางสาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยเปิดรับในสาขาข้างเคียงบ้างในปีที่
ผ่าน ๆ มา  
*แต่จากการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน
ทางการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา สามารถท า
การสอนให้กับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านการออกแบบที่เข้ามาเรียน
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผลงานวิจัยและการจัดอบรมขึ้นใน
หลาย ๆ ครั้ง และน ามาปรับปรุงใช้กับการเรียนการสอนใน
รายวิชาปรับพื้นฐานทางการออกแบบนี้ มีความชัดเจนขึ้น
เรื่อย ๆ รวมทั้งทางสาขาจะท าการปรับเพิ่มในรายวิชาการ
สร้างต้นแบบและการเขียนแบบเพื่อการผลิตเข้าไปด้วยเพื่อ
จะท าให้นักศึกษาที่เรียนต่างสาขาสามารถน ามาใช้ประกอบ
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การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
กระบวนการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาใหม่
เกิดขึ้น เพื่อให้ตอบสนองกับยโยบายของประเทศ 

ธุรกิจได้  
*จากภาครัฐที่ต้องการสร้างบุคคลากรของประเทศให้เป็นผู้
ประกอบรายใหม่ ๆ ทั้งทางด้านการผลิตสินค้าและบริการที่
เน้นไปทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในส่วนนี้ทางสาขา
สามารถมองเห็นกลุ่มคนที่มีความรู้ทางการบริหาร การ
จัดการ การตลาด และทางเศรษฐศาสตร์ สามารถที่จะน า
ความรู้เข้ามาบูรณาการศาสตร์กับการออกแบบ โดยบุคคล
เหล่านี้ มีแนวคิดและความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ท างานแล้ว 
*โดยทางสาขามองเห็นผู้เรียนจบหรือท างานในสาขาเหล่านี้ที่
มีแนวคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ จึงอยากเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้มีการบูรณาการศาสตร์ข้ึน 
*สาขาได้ท าการส ารวจขั้นต้น โดยสอบถามอย่างไม่เป็น
ทางการกับผู้ที่สนใจจากต่างสาขาและก าลังจัดท าการส ารวจ
ครั้งใหญ่ขึ้นไปตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อทราบความต้องการที่
ชัดเจน   เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหลักสูตรเดิมในระดับ
ปริญญาตรีที่ยังคงอัตลักษณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ไว้ จึงได้ท าการประชุมในหลักสูตรเพื่อน าเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
(Creative Product)” ที่มีกระบวนการทางการออกแบบใน
การสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้มีโอกาส
เข้ามาสอบ เพื่อสร้างผลงานเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นใน
อนาคต หรือสร้างผู้ที่มีความสามารถต่อยอดทางการ
ออกแบบที่สูงขึ้นเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1. มีต าราการสอน
วิชาการร่างแบบเพื่อ
การออกแบบ 
 
2. มีหนังสือ การ
เผยแพร่ผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์สู่
ชุมชน (สกว.) 
 
3. มีสิทธิบัตร การ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

ส าเร็จ รอผลการพิมพ ์
 
 
 
ส าเร็จ รอผลการพิมพ ์
 
 
 
 
ส าเร็จ ประกาศแล้ว 

รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ 
 
 
รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ 
 
 
 
รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ 
 

ก าลังรอการตีพิมพ์กับส านักพิมพ์โอ
เดียนสโตร ์โดยไดส้่งต้นฉบับไปแล้ว 
 
 
ก าลังรอการตีพิมพ์กับส านักพิมพ์โอ
เดียนสโตร ์โดยไดส้่งต้นฉบับไปแล้ว 
 
 
 
ได้ใบรับรองสิทธบิัตรแล้ว 
 

4. นิทรรศการ “ลอง
...ด”ู ประจ าปี
การศึกษา 2560  
 

ระหว่างวันที่ 21 – 25 
พฤษภาคม 2561 เวลา 
10.00-16.30 น.   
 

ผศ.ดร.ปฐวี และ 
รศ.ดร.รัฐไท 
ประธานในพิธีเปิด
งาน ทา่นคณบดี
คณะมัณฑนศลิป ์

ได้จัด ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการออกแบบ 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ จ.
นครปฐม 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรใหม ่

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
- ก าลังจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี 2561 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
- ปรับรายวิชาใหม่ทั้งหมด ทั้งชื่อวิชาและเนื้อหาในรายวิชา 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- ส่งเสริมให้มีการท าผลงานทางวิชาการ  
- มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
- พัฒนาอาจารย์ทั้งภาคให้มีส่วนร่วมในการสอน 

 
แผนปฏบิัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2561 (อยู่ในระหว่างการด าเนินงานสรุปมติ) 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนนิการจริง 

  1. เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวจิัย (ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบบันี้) 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ       
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์       
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ       
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี ่

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย       
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ       
 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านัน้  โดยมนีกัศึกษาอยู่ในความ
ดูแลปีการศึกษานี้ดังรายละเอียดในตาราง 1.1-5 และ 1.1-6 ในภาคผนวก ท้ายรายงานฉบบันี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.61 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.61 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.61 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ    บุญธรรมช่วย 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.61 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา    นาควัชระ 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.61 
เห็นชอบโดย : ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน               (หัวหน้าภาควชิา) 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.61 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล     (คณบดี) 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.61 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบณัฑติจากผู้ใชบ้ัณฑิต (ถา้มี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ผลงานวชิาการ
ในรอบ 5 ปี 

(ระบุป)ี 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวชิา 
ตรง/

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร. ลุย้  กานต์สมเกียรต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

2556 
2557 
2558 
2559 

อ.บ. 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วัฒนธรรมศาสตร ์

ตรงกับ
หลักสตูร 

ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
ม.มหาสารคาม 

2525 
2533 
2555 

2 ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

2556 
2557 
2558 
2559 

สถ.บ. 
คอ.บ. 
(D.F.A.) 

ศิลปอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Doctor of Fine and Applied Arts 

ตรงกับ
หลักสตูร 

ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2537 
2548 
2554 

3 ดร.รัฐไท  พรเจรญิ รอง
ศาสตราจารย ์

2556 
2557 

วท.บ. 
กศ.ม. 
ศิลปประยุกตด์ุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศึกษา 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

ตรงกับ
หลักสตูร 

มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 
 

4 นายภาคภมูิ บุญธรรมช่วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

2556 
2557 
2558 
2559 

สถ.บ. 
Master of Arts 

Industrial Design 
Industrial Design Studios 

ตรงกับ
หลักสตูร 

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

2539 
2544 

5 น.ส.อินทิรา  นาควัชระ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

2556 
2557 
2558 
2559 

สถ.บ. 
วท.ม. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตรงกับ
หลักสตูร 

ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา้ ลาดกระบัง 

2541 
2546 

 
 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2560 
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ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

ผลงานวชิาการ
ในรอบ 5 ปี  

(ระบุป)ี 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร.จริวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

2556 
2559 

23 ปี 

ศ.บ. 
Master Degree 
 
Ph.D. 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
Science in Building  
 
Design Art & Design 

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

2532 
2535 
 
2543 

2 นายชาคร  ผาสุวรรณ  2557 
2558 
2559 22 ปี 

ศ.บ. 
Master Degree 
วท.ม. 
 

จิตรกรรม  
Industrial Design  
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

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

2534 
2537 
2553 
 

3 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

2556 
2557 
2558 
2559 

7 ป ี

ศ.บ. 
Master of Fine Art 
and Design 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
Furniture Design 

ม.ศิลปากร 
U. of Tasmania, Australia 

2547 
2550 

4 น.ส.ตรีชฏา  โชติรตันาภนันท์   

6 ป ี

นศ.บ. 
 
Bachelor Degree 
 
Master of Research 
Degree 
Ph.D. 

การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์  
Art, Design and 
Environment  
Design 
 
Design 

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

2546 
 
2550 
 
2551 
 
2561 

5 นายปิติ  คุปตะวาทิน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

2556 
2557 
2558 
2559 

5 ป ี

ศ.บ. 
Master of Arts 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์
Industrial Design 

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

2539 
2547 

6 นายปนท  ปลื้มชูศักดิ ์ ผู้ช่วย 2556 5 ป ี ศ.บ. ศิลปไทย จิตรกรรม/ ม.ศิลปากร 2544 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

ผลงานวชิาการ
ในรอบ 5 ปี  

(ระบุป)ี 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

ศาสตราจารย ์ 2557 
2558 
2559 

ศ.ม. เขียนภาพ ม.ศิลปากร 2548 

7 น.ส.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล  2556 
2557 
2558 
2559 

4 ป ี

ศ.บ. 
Master of Arts 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์
Textile Design and 
Innovation 

ม.ศิลปากร 
Nottingham Trent U., UK. 

2552 
2554 

8 ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต ์  2557 
2558 
2559 

2 ป ี

สถ.บ. 
Master Degree 
Doctor  of  
Philosophy 

Industrial Design  
Engineering Design 
Science 

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

2548 
2552 
2557 

 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ผลงานวชิาการ
ใน 

รอบ 5 ปี (ระบุ
ปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน คุณวุฒิ (ทุก 

ระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

1 รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค า คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น 

  
  

  

2 ผศ.ดร.อภสิักก์  สินธุภัค อาจารย์ประจ าสาขาวิชาครุ
ศาสตร์สถาปตัยกรรมและการ
ออกแบบ มทจ.ลาดกระบัง 

  ปริญญา
บัณฑิตศึกษา 
ปริญญา
มหาบัณฑิต  
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

Industrial Design 
 
Industrial Design 
 
Art Education 

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

2537 
 
2542 
 
2549 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 

อาจารย์ประจ าสาขาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.บูรพา 

  วท.บ 
ศม. 
ศ.ป.ด. 

เทคโนโลยีเซรามิกส ์
เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

มรภ.พระนคร 
ม.ศิลปากร 
ม.อุบลราชธาน ี

2539 
2545 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ผลงานวชิาการ
ใน 

รอบ 5 ปี (ระบุ
ปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน คุณวุฒิ (ทุก 

ระดับปริญญา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ชาย  สิกขา 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

  คบ. 
 
กศม. 
 
ศป.ด. 

อุตสาหกรรมศลิป ์
 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

 2529 
 
2534 
 
2548 

 
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ดร.ลุย้ กานตส์มเกียรต ิ    ผศ. อ.บ. 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

ศิลป
อุตสาหกร
รม 
วิศวกรรม 
อุตสา
หการ 
วัฒนธรรม
ศาสตร ์

1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากผือวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น (2556) 
2. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
ประจ าปี 2556-2560 

1 1 1. นายคุณานน ทรงถาวรพงศ ์ 59155305   
2. นส.ศิริลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า 59155303   
3.    
4.    
5.    

2 ดร.ปฐวี อารยภานนท ์   ผศ. สถ.บ. 
คอ.บ. 
(D.F.A.) 

ศิลป
อุตสาหกร
รม 
เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์
อุตสาหกร
รม 
Doctor 

1. โครงการออกแบบ
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์
กระดาษแบบพับแบนราบ
ได้เชิงสร้างสรรค์ พร้อม
รวบรวมจดัท าเป็นหนังสือ
เผยแพรส่ าหรับนักศึกษา
และนักออกแบบ ( 2559) 
2. โครงการพัฒนา

1 2 1. นส.สุชาดา มลูเมือง 59155313   
2. นส.ศศินัฐฐ์ กิจศุภไพศาล 59155310   
3. นายกชกร โสทะกะพันธ ์ 59155301   
4.    
5.    
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

of Fine 
and 
Applied 
Arts 

ศักยภาพอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (2559) 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
ประจ าปี 2556-2560 

3 ดร.รัฐไท พรเจริญ   รศ. วท.บ. 
กศ.ม. 
ศิลปประยุกต์
ดุษฎีบัณฑิต 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์
อุตสาหกร
รม 
อุตสาหกร
รมศึกษา 
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

1. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
ประจ าปี 2556-2560 

1 2 1. นส.วิชาวี ธีรวุฒิชูวงค์ 59155302   
2. นส.ณัฐพร เล้าสุวรรณณ ์ 59155307   
3. นส.มัทนา สุขพันธ ์ 59155309   
4.    
5.    

4 ดร.จริวัฒน์   
วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

ผศ. ศ.บ. 
 
Master 
Degree 
Ph.D. 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
Science 
in 
Building 
Design 
Art & 
Design 

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐานของวิธี
วิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์
ของบัณฑิตหลักสูตรดุษี
บัณฑิตศลิปะการออกแบบ 
คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2559) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบพัฒนา
เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่น
ระบบสญุญากาศ เพื่อใช้

  1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

สาธิตและการสรา้ง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ (2556) 
2. ออกแบบชุดบรรจุภณัฑ์
อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรม
และราชการของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2557) 
3. แสดงผลงานสร้างสรรค์
ในนิทรรศการฯ คณาจารย์
ประจ าปี 2556-2560 

 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1    

 

   1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ดร.ลุย้ กานตส์มเกียรต ิ ผศ. อ.บ. 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

ศิลป
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุต
สาหการ 
วัฒนธรรม
ศาสตร ์

1. การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจากผือวสัดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
(2556) 
2. แสดงผลงาน
สร้างสรรค์ใน
นิทรรศการฯ 
คณาจารย์ประจ าปี 
2556-2560 

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

2 ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ ผศ. สถ.บ. 
คอ.บ. 
(D.F.A.) 

ศิลป
อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตส
าหกรรม 
Doctor of 
Fine and 
Applied Arts 

1. โครงการ
ออกแบบโครงสรา้ง
บรรจภุัณฑ์กระดาษ
แบบพับแบนราบได้
เชิงสร้างสรรค์ 
พร้อมรวบรวมจัดท า
เป็นหนังสือเผยแพร่
ส าหรับนักศึกษา
และนักออกแบบ ( 
2559) 
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (2559) 
3. แสดงผลงาน
สร้างสรรค์ใน
นิทรรศการฯ 

  1. นายธีรศักดิ์ ลิม่หัตธน
กุล 

  

2.   
3.   
4.   
5.   
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

คณาจารย์ประจ าปี 
2556-2560 

3 ดร.รัฐไท พรเจริญ รศ. วท.บ. 
กศ.ม. 
ศิลปประยุกตด์ุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตส
าหกรรม 
อุตสาหกรรม
ศึกษา 
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

1. แสดงผลงาน
สร้างสรรค์ใน
นิทรรศการฯ 
คณาจารย์ประจ าปี 
2556-2560 

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

 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ 
(ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ ์

และเลขหน้า) 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

 ข้อมูลเดียวกับตารางใน     
 องค์ประกอบท่ี 2     

 
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560)  

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรต ิ 1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ต้นแบบจากผือวสัดุธรรมชาติในท้องถิ่น (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2556) 
2. การออกแบบพาหนะสองล้อขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการพกพา (นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2557) 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2558) 
4. โครงสร้างดึง: รูปแบบซุ้มเพื่อการพักผ่อนในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
5. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2560) 
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภูมิ
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ 1. "สีไทยศิลปากร" ในวาระครบรอบ 70 ป ี(นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2556) 
2. อีสาน "นรสังข์" (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2557) 
3. สุขอุทัย การพิมพ ์(นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2558) 
4. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
5. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 2560) 
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจรญิ 
 

1. ทฤษฎีการเขียนทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์อย่างยั่งยนื (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2556) 
2. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรปูพลาสติกแผ่นระบบสญุญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภณัฑ์ (นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์ประจ าปี 2556) 
3. การออกแบบตราสญัลักษณ์เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลนื" (นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2557) 
4. ท่ีนั่งแบบขยายได้ (ไดร้ับสิทธิบตัรหมายเลข 1002003591 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559) 
5. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2560) 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 

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

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

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

 - ข้อมูลเดียวกับตาราง 1.19 -    
 
ตารางที่ 1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

หน้าที ่

ชื่องานวจิัย (ว/ด/ป) 
งบประมา

ณ 

อาจา
รย์
ประ
จ า

หลักสู
ตร 

อาจา
รย์
ผู้รับ
ชอบ
หลักสู

ตร 

อาจา
รย์

ผู้สอ
น 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานพิน
ธ์หลัก/
ค้นคว้า
อิสระ 

อาจาร
ย์ที่

ปรึกษา
วิทยานิ
พนธ์
ร่วม 

อา
จาย์
ผู้สอ
บ

วิทย
านิพ
นธ ์

1 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว       หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ร่วมสมยัในยุคเศรษฐกิจ
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

หน้าที ่

ชื่องานวจิัย (ว/ด/ป) 
งบประมา

ณ 

อาจา
รย์
ประ
จ า

หลักสู
ตร 

อาจา
รย์
ผู้รับ
ชอบ
หลักสู

ตร 

อาจา
รย์

ผู้สอ
น 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานพิน
ธ์หลัก/
ค้นคว้า
อิสระ 

อาจาร
ย์ที่

ปรึกษา
วิทยานิ
พนธ์
ร่วม 

อา
จาย์
ผู้สอ
บ

วิทย
านิพ
นธ ์

สร้างสรรค์ จากผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญาไทย (2556) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. รวมบทความวาดเส้นมณัฑนศลิป์ (2556) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. สตูลไทย (2555) 
2. โรลลี่ พัฟฟ่ี (2556) 
3. Let it bend (2557) 
4. ปิ่นโตเสา (2558) 
5. ระยะ (2559) 
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (2560) 
7. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนา
บ้านลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (2560) 
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : 
Cat Teaser Ball (2560) 
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (2560) 

2 รศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ       ที่ปรึกษาวิจัย 
1. การพัฒนาบรรจภุัณฑเ์พื่อสรา้งตราและเพิ่มมูลคา่อาหารท้องถิ่น
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  (2559) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรปูพลาสติกแผ่นระบบสญุญากาศ 
เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภณัฑ,์ ทฤษฎีการเขียน
ทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (2556) 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

หน้าที ่

ชื่องานวจิัย (ว/ด/ป) 
งบประมา

ณ 

อาจา
รย์
ประ
จ า

หลักสู
ตร 

อาจา
รย์
ผู้รับ
ชอบ
หลักสู

ตร 

อาจา
รย์

ผู้สอ
น 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานพิน
ธ์หลัก/
ค้นคว้า
อิสระ 

อาจาร
ย์ที่

ปรึกษา
วิทยานิ
พนธ์
ร่วม 

อา
จาย์
ผู้สอ
บ

วิทย
านิพ
นธ ์

2. การออกแบบตราสญัลักษณ์เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่าง
กลมกลืน" (2557) 

3 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์       ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณศีึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษีบัณฑติศลิปะ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร (2559) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรปูพลาสติกแผ่นระบบสญุญากาศ 
เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภณัฑ์ (2556) 
2. ออกแบบชุดบรรจุภณัฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2557) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนา
บ้านลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑผ์ักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : 
Cat Teaser Ball (2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (2560) 

  

4 นายปิติ  คุปตะวาทิน       ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. เฟรมจักรยานท าจากก้านไม้กอล์ฟ (2555) 
2. การสร้างเฟรมจักรยานส าหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่ (2556) 
3. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ และอาคารปฏิบตัิธรรม วัดมกุฏคีรี
วัน จ.นครราชสมีา (2557) 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

หน้าที ่

ชื่องานวจิัย (ว/ด/ป) 
งบประมา

ณ 

อาจา
รย์
ประ
จ า

หลักสู
ตร 

อาจา
รย์
ผู้รับ
ชอบ
หลักสู

ตร 

อาจา
รย์

ผู้สอ
น 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานพิน
ธ์หลัก/
ค้นคว้า
อิสระ 

อาจาร
ย์ที่

ปรึกษา
วิทยานิ
พนธ์
ร่วม 

อา
จาย์
ผู้สอ
บ

วิทย
านิพ
นธ ์

4. คีรีวัน เก้าอ้ีทองเหลือง (2558) 
5. คีรีวัน : ถาดท าจากทองเหลืองสาน (2559) 
6. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The 
suburban) (2560) 

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

ล าดับที ่
ชื่อบทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่จังหวัด/
ประเทศที่จัด/เลขหน้า ไม่นบัซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

 - ข้อมูลเดียวกับตาราง 1.19 -    
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ตารางที่ 1.1-13 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

หน้าที ่

ชื่องานวจิัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 

อาจา
รย์

ผู้สอน 

อาจารย์
ที่

ปรึกษา
วิทยานิ
พนธ์
หลัก/
ค้นคว้า
อิสระ 

อาจาร
ย์ที่

ปรึกษา
วิทยานิ
พนธ์
ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ ์

1      1.   
      2.   
      3.   
      4.   
      5.   

 
ตารางที่ 1.1-14 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ล าดับที ่
ชื่อบทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นบัซ้ า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รบัการตีพิมพ์สบืเนือ่งจากการประชุม

วิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางที่ 1.1-15 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80   รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

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) 

หลักสตูรมรีายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ   

เอกสาร มคอ.2 

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

หลักสตูรฯ ได้ก ากับ ตดิตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จดัท ารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 
มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

  

เอกสาร มคอ.3 

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

หลักสตูรมีการประเมินจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยช้ีแจงให้
อาจารย์ในท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดและก าหนดการในการจัดสง่ ผลประเมินการ
เรียนรู้ (มคอ.5) ก าหนดให้จัดส่งแบบรายงานผลการเรียนการสอนหลังสิ้นสดุปีภาค
การศึกษาภายใน 60 วัน 

  

เอกสาร มคอ.5 

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

หลักสตูรพิจารณารายงานผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น หา
แนวทางแก้ปัญหาที่อาจารยผ์ู้สอนช้ีแจง ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแตล่ะวิชา และจดัท ารวบรวมข้อมูลในแตล่ะภาคการศึกษา รวมรวมข้อมลู
จัดท ารายงานผลการบริหารหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ก ากับและตดิตามผลเป็นระยะ
ตามระบบกลไกรวมถึงร่วมกันพิจารณา วิเคราะหผ์ลการประเมินในแต่ละรายวิชา 

  

เอกสาร มคอ.7 

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

หลักสตูรได้ประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยประเมนิด้วยการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิช้ืนงานของนักศึกษา  แต่งตั้งเชิญผู้ทรง
ภายนอกมาทวนสอบรายวิชานั้น และคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ คัดเลือก
รายวิชาเพื่อทวนสอบไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

  

รายงานสรุปทวนสอบผลสัมฤทธ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

- 
  

เอกสาร มคอ.3 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์ใหม่  

  

- 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

หลักสูตรได้ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดท าต ารา เอกสารประสาร
ประกอบการสอน การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

  

-โครงการสมัมนาคณาจารย ์
-โครงการจดัการเรียนรู้ ประจ าปี 
2561 

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

 
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อไป 

 
 

  

-สัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร 
-พิธีท าบุญเนื่องในโอกาศวัน
สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 62 ปี 
-โครงการจดัการเรียนรู้ ประจ าปี 
2561 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 3.62  
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
อยู่ระหว่างการส ารวจของคุณอินทิ
รา ไลเ้ลิศ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 เฟอร์นิเจอรเ์พื่อการพักผ่อนจากโครงสร้างแรงดึง นางสาวอัญชนา สิงห์รตันพันธ์ วารสารวิชาการวิทยาลยัชุมชนแพร่ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

 

 
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ
1 โครงการศึกษาวิจยัเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศร ีกรณีศึกษาชุมชนเครื่องปั้นดิน 
เผาบ้านโรงหวด อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม 

นางสาวทัศนีย ์รุ่งทวีชัย การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาต ิครั้งท่ี 
7 จัดโดยบณัฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร 

 

2 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งท่ีให้แสงสว่างจาก
ตาลโตนด 

นางสาวลลิตา กล้าหาญ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาต ิครั้งท่ี 
7 จัดโดยบณัฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดบัชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ไหมอรีี่ เพื่อสร้างรปูทรง 3 มิต ิ
ของกลุ่มทอผ้า บ้านหนองหญ้าปลอ้ง จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพิมพ์ทิพย ์สายทิพย ์ วารสารศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

2 การศึกษาพัฒนาผลิตภณัฑเ์พื่อช่วยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของเด็กพิการทางสมองและผู้ดูแล
กรณีศึกษาสถาบันราชานุกลู 

นายนภดล สิทธิวงษ์ วารสารศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 
ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 
     
บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนสิทธบิัตร (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

1 การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑภ์มูิปัญญาพื้นบ้านการ
ท าเครื่องเขินเพื่อการตกแต่งบ้านประเภทแสงสว่าง 

นายฐปนัท แก้วปาน 
(น าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร)์ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ 
นานาชาติ ครั้งท่ี 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม 

 

2 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีช่วย 
สร้างแรงจูงใจในการรบัประทานยา 
ชนิดน้ าส าหรบัเด็ก 2 - 4 ปี 

นางสาวชุติกาญจน ์มณีรอด สร้างสรรคส์ู่การพัฒนาท่ียั่งยืน" เมือ่วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2560 
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องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 
     

 
ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธบิัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแตว่ันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

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

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

 
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อื่นๆ      ปี พ.ศ. 
2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนสิทธบิัตร (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

  
 

   

ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 ฉลากสมุนไพร กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้ง 5 คน นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชมุชนต้นแบบสืบสาน รายงาน 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการ

พัฒนาบ้านลานแหลม ต าบลวัดละมุด 
ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง

ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ 
ประเมินผล
โครงการฯ 

3 กลุ่มอาชีพจักสานผลติภณัฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : 
Cat Teaser Ball 

 ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์  17-18 พ.ค.60  

4 หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ ์    
5 หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : ป้ายบอกลายผ้า ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ (ที่ปรึกษา นศ.

ร่วมกับ ผศ.ปติิ คุปตะวาทิน) 
  

6 ผลิตภณัฑ์สาธารณะในเขตชานเมอืง (Public Product in 
The suburban) 

ผศ.ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรต ิ
รศ.ดร.รัฐไท พรเจรญิ 

นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 
2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยาม
พารากอน 18-22 ก.ย.60 

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1 Timeless-Waste ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์ Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์  รายงาน 
2 Product design project from factory waste ผศ.อินทิรา นาควัชระ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ ประเมินผล 
   14-17 พ.ย.60 โครงการฯ 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 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 ผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี ้1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ 
4.20 

235 
3.73 3.73 

63 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับ การตพีิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 24 
4.10 ร้อยละ 

34.17 
4.27 

12 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  8.00/2 = 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 2 2 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 2 2 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  7/3 = 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์   15.00/ 3 = 5.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 36 

3 
ร้อยละ 60 5 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 48 
5 

ร้อยละ 100 5 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 24 

4.00 ร้อยละ 
80.00 

5.00 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  13/3 = 4.33 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 
3 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

10 จาก 
10 ข้อ 

 
12 จาก 12 

ข้อ 
5.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  14/4 = 3.50 ดี 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 45.00/ 13 = 3.46 ดี 

 
 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค์ 
ประกอบ

ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 คุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดี

มาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 - - 4.00 4.00 ดี 
3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 4.33 - - 4.33 ดีมาก 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.29 3.50 4.00 3.46 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดี   

 
 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ภาควิชาและหลักสูตรฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
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ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

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

2 - 2 - 2 

2. พัฒนาทีมคณาจารย์ในการเป็นทีป่รึกษ
วิทยานพินธ์ ตามที่ สกอ. ก าหนด 

- - - 2 2 

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

- - มี มี มี 

 
2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. จัดท าหนังสือ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน 

ท าเสร็จแล้ว 
 

2560  
จ านวน 2 เล่ม 

2562 
จ านวน 2 เล่ม 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จบการศึ กษา ในระดั บ
ปริญญาเอก 

- 1 คน - 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ต าแหน่งวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ 

- 1 คน 2 คน 

4. การรับนักศึกษา 
15 คน 20 คน 25 คน 

5. ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ มี มี มี 

 
 
 
 
 


