รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึกษา จึงกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 ก.ค.62

1

รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 ก.ค.62

2

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

คานา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ใน
วิชาชีพศิลปะการออกแบบขั้นสูง มีทักษะปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปลู ก ถ่ า ยภาวะผู้ น า ซึ่ ง เป็ น การแนวทางสู่ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน
หลักสูตรศิลปะการออกแบบนี้บูรณาการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ไม่จากัดมิติ โดยให้ผู้เรียน
เป็นแกนหลัก ใช้กระบวนการศึกษาที่มุ่งให้บุคคลได้ทาการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่าง
เข้ า ใจเข้ า ถึ ง และใช้ โ จทย์ ป ระเด็ น ศึ ก ษาสอดคล้ อ งตอบรั บ กั บ ปั ญ หาในสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรม
เทคโนโลยี มาเป็นตั้งต้น เพื่อผลผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ สามารถมาใช้ความรู้ใน
การเสริมสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมโลก
ดังนั้นภาพรวมของการรายงานผลในเล่มนี้ จะมีความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
บุคลากรผู้สอน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วม รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ โดยมีระบบคัดเลือกนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ รูปแบบกระบวนการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงลึกตามปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต
และการตรวจสอบผลจากการศึกษาที่ได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชานี้
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
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แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2562
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่

หน้า

1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
53
1.1-2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
55
1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ
57
1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจา)
57
1.1-5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
58
1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร)
58
1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
58
1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
59
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561
59
1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเภทอื่นๆ
62
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
63
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
63
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
63
2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
64
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
64
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64
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65
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บทสรุปผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561 ในเบื้องต้น
รายงาน ณ วันที่ 1 ก.ค.62 เป็นดังนี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.22

4.22

40.00

5.00

4.61

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.33

ดี

ระดับ 3
= 3.98

3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.20
24.00

620
147
5.20
13
9.22/2 =

10/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
11.95/3
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1
ร้อยละ 60
ร้อยละ 33.33
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3
2
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 80
ร้อยละ 66.67
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
10.8
ร้อยละ
ร้อยละ 24
หลักสูตร
360.00
3
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
9.98/3 =
3.33
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ระดับ 3

2.78
4.17
5.00
3
ดี
3
3
3
7

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

เป้าหมาย
10 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
11 ข้อ
100
11 ข้อ
14/4 =
3.50

ระดับ 3
3/1 =
46.20/ 13 =

ระดับ 3
3.00
3.55

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
5.00
ดี
3
ปานกลาง
ดี
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25410081100544
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ปัจจุบนั
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที/่ วันที่ผา่ นมติ
สภามหาวิทยาลัย)
ครั้งที่ 3/ 2561 วันที่
14 มี.ค.61

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้างต้น และคณาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้
1. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
2. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
อาจารย์ประจาประเภทอื่นๆ ที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรข้างต้น และ
คณาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
12. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
2. อ.พรพรม ชาววัง
13. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
3. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
14. ผศ.พิทักษ์ สง่า
4. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
15. อ.ธาตรี เมืองแก้ว
5. รศ.สน สีมาตรัง
16. อ.สุพิชญา เข็มทอง
6. อ.ชนิศา ชงัดเวช
17. อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
7. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี
18. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
8. ผศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
19. อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
9. อ.สัญญา สุขพูล
20. อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ
10. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
21. อ.สหเทพ เทพบุรี
11. รศ.ประภากร สุคนธมณี
22. อ.คณิตา00มีชูบท
อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
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1.
2.
3.
4.

อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
ผศ.เวนิช สุวรรณโมลี

หมายเหตุ :

5. ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
6. อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
7. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจยั /ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2557 – 2561

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

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
- จานวนอย่างน้อย 3 คน
- ทาหน้าที่ที่ปรึกษา/ อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ ผู้สอนด้วย
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า หรือ
ขั้นต่า ป.โท/ เทียบเท่า ที่มี
ตาแหน่ง รศ.
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
- คุณวุฒิขั้นต่า ป.โท/ เทียบเท่า
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
- เป็นอาจารย์ประจา/ พิเศษ
- คุณวุฒิขั้นต่า ป.โท/ เทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่ตรง/ สัมพันธ์กับ
สาขาของรายวิชาทีส่ อน
- อาจารย์พิเศษ มีประสบการณ์
การสอน ทั้งนีต้ ้องมีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
5. คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
- เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า หรือ
ขั้นต่า ป.โท/ เทียบเท่า ที่มี
ตาแหน่ง รศ.
- มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
- เป็นอาจารย์ประจา คุณวุฒิและ
ผลงานวิชาการเช่นเดียวกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ตรง/
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เรื่อง
7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
- เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-10

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-9

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-4
ตารางที่ 1.1-5
ตารางที่ 1.1-9
ตารางที่ 1.1-10

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
คุณวุฒิและผลงานวิชาการ
ตารางที่ 1.1-6
เช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตารางที่ 1.1-7
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตารางที่ 1.1-9
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี ตารางที่ 1.1-10
ผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ตรง/
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เรื่อง
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ
ตารางที่ 1.1-8
- แผน ก1 และ ก2 : ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/ นานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.
- แผน ก2 : หรือนาเสนอฉบับ
สมบูรณ์ต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
การตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมฯ (Proceedings)
- แผน ข : เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งทีส่ ืบค้นได้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ อาจารย์ ตารางที่ 1.1-3
ประจาหลักสูตร 1 คน
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 5 คน/
เทอม
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มี
ตาแหน่ง ผศ.หรือคุณวุฒิ ป.โท/
เทียบเท่า ที่มีตาแหน่ง รศ.
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 10 คน/
เทอม
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มี
ตาแหน่ง ศ. และมีผลงานวิชาการ
ตามเกณฑ์ เป็นทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาได้
ไม่เกิน 15 คน/ เทอม
- เป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของ นศ.ป.โทได้ไม่เกิน 15 คน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ถ้าอาจารย์เป็นทั้งทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้เทียบ นศ.ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน
= นศ.ค้นคว้าอิสระ 3 คน
หลักสูตรปี 2556 ได้รับอนุมตั ิ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 จากที่ประชุม
สภา มศก.ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 14 มี.ค.61 และอธิการบดี
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

หนังสือภายนอก
มศก.ที่ ศธ 6803.6
(ทพ)/พ ลว.24
พ.ค.61

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีรูปแบบและกระบวนการศึกษาที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายด้าน
ศิลปะการออกแบบ อีกทั้งยังมีคณาจารย์เชี่ยวชาญในหลายสาขา
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น การ
วิจัย การสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. หลักสูตรมีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวนโยบาย
รัฐบาล
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และตาแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับ
มาตรฐาน
2. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างศิลปิน
อาชีพ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
3. มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยคณาจารย์เป็นผู้สร้างสรรค์โอกาสให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้งนี้ยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอนในเวลาเดียวกัน

13

หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร
(1)
(2)
2559 2560 2561
2558
2559
2560
2561

33
25
31
20

11
-

9
3
-

1
8
-

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

33.33
12.00
-

จานวนที่ จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2561
ปีการศึกษา
(3)
2561 (4)
2
10
6
8
22
9
17
3

อัตราการคงอยู่

6.06
24.00
70.97
85.00

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : นักศึกษาบางคนไม่สามารถบริหารเวลาในการทางานประจาที่
สอดคล้องกับตารางเรียน และบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2558
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2559
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2560
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2561
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

61

60

59

58

รวม

1
33
3.03
8
25
32.00
-

9
33
27.27
3
25
12.00
-

11
33
33.33
-

-

21
33
63.64
11
25
44.00
31
20
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : เกณฑ์และระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ วินัย การบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา และ
สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออานวย
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ผลรวมค่า
คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

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

(1)

(2)

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
620
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
95
3
(2) ด้านความรู้
89
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
87
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
89
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
137
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
123
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย

3.88
4.22
4.20
4.20

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

(3)

(2)X(3)

7

4.22

7
7
7
7

4.52
4.24
4.14
4.24

7

3.91

7
13

4.39

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2560

7
53.85

3.88 คะแนน
4.22 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4.20 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทาของบัณฑิต
โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นจบปีการศึกษา 2560
(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
ประเภทการตีพิมพ์
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในวารสารทางวิชาการที่

0.10

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ตารางที่ 2.2-1

0.20

ตารางที่ 2.2-2

0.40

ตารางที่ 2.2-3

0.40

ตารางที่ 2.2-3

ค่าน้าหนัก

ผลรวม
จานวน ถ่วง
น้าหนัก
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ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

ผลรวม
จานวน ถ่วง
น้าหนัก

ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
3.3 ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติทปี่ รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
0.80
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
1.00
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
6.2 ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบตั ร
1.00
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
0.20
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
13
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
0.80
ร่วมมือระหว่างประเทศ
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
1.00
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถ่วงน้าหนัก
13. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมดในหลักสูตร (คน)
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ ด้เท่ากับ

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-4

ตารางที่ 2.2-5

ตารางที่ 2.2-5

ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-7
5.20

ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7

5.20
13
40.00
5.00
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 50.91
: ร้อยละ 40.00
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.20
ค่าเฉลี่ย 4.22
2.2
ร้อยละ 24.00
ร้อยละ 40.00
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
4.22
5.00
9.22/ 2 = 4.61 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างสาขาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการ
ออกแบบที่มีคุณภาพโดดเด่น ตรงตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของหลักสูตร
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บัณฑิตมีโอกาสในการต่อยอดผลงานไปสู่การสร้างธุรกิจของตนเอง เพื่อตอบสนองนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. บัณฑิตได้ร่วมงานกับคณาจารย์ประจาหลักสูตรในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
ระดับประเทศ
5. บัณฑิตได้ร่วมทางานวิจัยกับคณาจารย์ ในลักษณะการวิจัยเชิงบูรณาการหลักสูตร
6. บัณฑิตได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. จัดระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน TCI
2. จัดทาวารสารวิชาการและวิจัยมโหระทึก เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานนักศึกษา
3. หลักสูตรฯ จัดทาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม เพื่อการ
รองรับการพัฒนาการศึกษาของบัณฑิตในระดับสูงขึ้นไป
4. จัดระบบการกากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

- การรับนักศึกษา
1. ระบบและกลไก
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561 จานวน 20 คน โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จากอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. กาหนดคุณสมบัติ โดยพิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
2) เป็นผู้มีความประพฤติดี
3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ หรือ
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จาเป็นต้องมี
ประสบการณ์การทางาน) หรือ
2.2) ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 และมี
ประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ
2.3) กรณีมีคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยุในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจเฟสบุคของหลักสูตรฯ เวปไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง
การรับสมัคร
นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
และปริญญาโท
โครงการพิเศษ
ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา
2560 ณ วันที่
31 ม.ค.60

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
1) แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต โดยให้
ผู้สมัครจัดทาในลักษณะบูรณาการความรู้อย่างน้อย 2 กลุ่มสาขาวิชา
ภายใต้ 4 กลุ่มวิชา คือ การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ ประ
ยุกตศิลปศึกษา และเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ความมุง่ หมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา
และขั้นตอนของการศึกษา
2) สอบสัมภาษณ์ นาเสนอผลงาน ด้วย Portpolio และ Power Point
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลงาน ไม่เกิน 10 สไลด์ โดยส่งไฟล์ผลงาน Power Point
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. บัณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่มสี ิทธิ์เข้าสอบ
6. ดาเนินการนาเสนอผลงานพร้อมกับ Portfolio และสอบสัมภาษณ์
7. คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและรวมคะแนน ใช้เกณฑ์ทรี่ ะบุใน
รายงานการประชุม ดังนี้
- ความคิดสร้างสรรค์ ค่าน้าหนัก 50
- แฟ้มผลงาน
ค่าน้าหนัก 30
- ทัศนคติ/ความพร้อม ค่าน้าหนัก 20
คะแนนการโหวต จากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ จานวน 3 ท่าน
ต่ากว่า 1 คน หมายถึง
ไม่ผ่าน
1 คน
หมายถึง
ทดลองเรียน
2 คนขึ้นไป หมายถึง
ผ่าน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
2. ผลการดาเนินงาน
มีการนาผลการดาเนินงานคัดเลือกฯ ในปีการศึกษา 2560 มาประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และนามาปรับกระบวนการ ในการรับสมัครฯ ในปีการศึกษา
2561
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการรับสมัครผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา
2561 โดยมีการดาเนินการรับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รับนักศึกษา 1 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจานวน 22 คน ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ 22 คน ผ่านการคัดเลือกจานวน 20 คน โดย
สรุปผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 20 คนแต่มารายงานตัวขึน้ ทะเบียน
นักศึกษาจานวน 17 คน
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
มีการพิจารณาสถิตผิ ู้ผา่ นการคัดเลือกจากสถาบันต่างๆ (รายละเอียดจาก
เอกสารการสมัครชื่อ ข้อมูลคุณวุฒิ สถานศึกษา และผลการสอบ) ซึ่งมีทั้งผู้
จบตรงสาขา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
4. การนาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง
ผลประเมินจากปีที่แล้วการพิจารณาสถิติผู้ผา่ นการคัดเลือกและผลการ
ประเมินฯ เพื่อนาไปเป็นข้อพิจารณาประกอบการรับนักศึกษาให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
โดยผลประเมินจากปีที่แล้วควรให้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาโดยทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมสัมมนาบูรณาการก่อนการเรียน
การสอน ให้รุ่นพี่มาแนะนารุน่ น้องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1. ระบบและกลไก
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ช่วงเริ่มเข้าศึกษา)
- โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ Design Arts Network
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
2. ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อชี้แจงเนื้อหารายวิชา กฎระเบียบในการศึกษา สิง่ อานวย
ความสะดวกที่คณะและหลักสูตรจัดให้ แนะนาโครงสร้างหลักสูตร ลักษณะ
ของรายวิชา แผนการเรียน วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิชาลงทะเบียนให้
เหมาะสมกับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ทาความรูจ้ ักคณาจารย์
และรุ่นพี่เพื่อจะได้แนะนาแนวทางในการศึกษาและวิธปี ฏิบัติตนตลอด
การศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านวิชาการและอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชาทาให้พื้นฐานทักษะของนักศึกษา
ไม่เท่ากัน หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมหลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะนาผลการดาเนินการไปใช้ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
8/60 เรื่อง
โครงการ
เครือข่าย
สัมพันธ์ศิลปะ
การออกแบบ
Design Arts
Network
หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ

4. การนาผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุง และ
จัดกิจกรรมตามคาแนะนาของคณะกรรมการโดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนา
บูรณาการก่อนการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ
Design Arts Network

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

- การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา
กลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ
1. ระบบและกลไก
หลักสูตรฯ มีการกาหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ทปี่ รึกษาให้แก่
นักศึกษา โดย
1. ให้แต่ละรายวิชามีแนวทางในการส่งเสริมประเด็นศึกษาทีส่ าคัญ
เฉพาะรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเสนอประเด็นในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจกับ
อาจารย์ในหลักสูตร และนาไปพัฒนา เขียนเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. กาหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมกับแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก
4. กาหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 2 ครั้ง
(IP1/IP2)โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล
5. กาหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ ตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผลการดาเนินงาน
1. หลักสูตรฯ มีการควบคุมให้นกั ศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และนักศึกษาได้เข้าพบปรึกษาอาจารย์ที่มคี วามรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อฯ ก่อนการเสนอหัวข้อฯ ต่อกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลักสูตร ร่วมกันพิจารณาหัวข้อฯ
3. กาหนดการสอบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมกับแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม จากอาจารย์ประจาหลักสูตร และให้นักศึกษา
ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเกณฑ์การสอบวิทยานิพนธ์
4. มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของวิ ท ยานิ พ นธ์ และให้ ค าแนะน าแนวทางการพั ฒ นาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ก่
นักศึกษา
5. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ มาตรฐานวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ความคุ ม
มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
6. มีกาหนดแผนการสอบจบ ภาคการศึกษาต้น 2561 และปลาย 2561
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น โครงการฯ (รายงานผลโครงการประเมิ น ผล

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- คาสั่งบัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่
773790/2560
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา
ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ
คณะ
มัณฑนศิลป์
ประจาภาค
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา
2560)
- รายงานการ
ประชุม ครั้งที่
8/60 และครั้ง
ที่ 12/60)
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
8/60, 2/61
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้ง
ที่ 9/60 และ
ครั้งที่ 2/61
- ตารางสอบจบ
กาหนดการ
สอบจบ
ประจาภาค
การศึกษาต้น
และปลาย ปี
การศึกษา
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 – 2 (M.F.A. Inprogress) ทาให้มี 2561
นักศึกษาขอสอบจบ 8 คน
จากการประเมินผลการดาเนินงานและกระบวนการควบคุมดูแล
การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาการศึกษา
ต้น 2560 สรุปสอบผ่าน 8 คน โดยมีค่าระดับคะแนน “ดีมาก” 8 คน จาก
การประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยมี การสอบถามนั กศึกษาถึง ความก้า วหน้ า
ค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และที่ ป รึ ก ษา มาสรุ ป ปั ญ หาในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ นาไปเป็นแนวทางแก้ไข และปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป
4. การนาผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุง
คณะกรรมการฯเสนอให้มีการนาเสนอผลงานในเวทีการนาเสนออื่นๆที่ไม่ใช่
ของสถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของการศึกษา
และโดยธรรมชาติของสาขาวิชาการนาเสนอในเวทีของสถาบันเองจะมีความ
เข้าใจและสามารถควบคุมระยะเวลาในการสอบจบได้มากกว่า
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
1. ระบบและกลไก
การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม
เพื่ อเสริม ทั กษะการเรีย นรู้ในแก่นั ก ศึกษา ซึ่ ง ขั้น ตอนกระบวนการการ
ดาเนินนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการดัวยตนเอง มี การกาหนดบทบาทหน้าที่
และร่ ว มกั น ด าเนิ น งานจั ด กิ จ กรรม โดยมี อ าจารย์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ค า
เสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาที่ครอบคลุมในทุกด้านของผลการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน

2. ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2561 หลั กสู ต รฯ มี การด าเนิ น กิจ กรรมการพั ฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ดังนี้
- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
- รายวิชา 362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง จัดโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบอย่างพหูสูตร :
อนาคตต้อง Integrated วันที่ 25 พ.ย.60 ณ TCDC Connect (บางรัก)
กรุงเทพ
- รายวิชา 360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ คณาจารย์นา
นักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี -ราชบุรี ระหว่างวันที่ 30
ก.ย.-1 ต.ค.60
- รายวิชา 360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในง านการออกแบบ
สร้างสรรค์ คณาจารย์นานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ งาน Design Week
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.2560

- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
5/60
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
10/60)
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
10/60
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
10/60
เอกสารสรุป
รายงานของ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ นักศึกษา
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
ในกิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ มีการดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
ในแต่ละโครงการ โดยจะนาผลการประเมินไปปรับ และพัฒนากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ต่อไป
4. การนาผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุง
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
4 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-ระบบ
มีอัตราการคงอยู่ที่ค่อนข้างสูง ลงทะเบียน
ออนไลน์

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ
และมีแนวโน้มที่ดีขนึ้ ดังนี้
ปีการ
ศึกษา

2558
2559
2560
2561

จานวน
ที่รับเข้า
(1)

33
25
31
20

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร ณ ปี
การศึกษา 25..

59

60

61

11
-

9
3
-

1
8
-

2)
อัตราการ
สาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์
(โดยรวมที่
สาเร็จก่อน
เกณฑ์)

จานวนที่
คงอยู่สิ้น
ปี
การศึกษ
า 2561
(3)

จานวนที่
ออก
ระหว่าง
เรียนจน
สิ้นปี
การศึกษ
า 2561
(4)

อัตราการคงอยู่

33.33
12.00
-

2
6
22
17

10
8
9
3

6.06
24.00
70.97
85.00

ปีการศึกษา 2558 รับเข้ามาจานวน 33 คน พ้นสภาพ 10 คน จบ
การศึกษา 21 คน
ปีการศึกษา 2559 รับเข้ามาจานวน 25 คน พ้นสภาพ 8 คน จบ
การศึกษา 11 คน
ปีการศึกษา 2560 รับเข้ามาจานวน 31 คน พ้นสภาพ 9 คน สถานะ
ปกติ 22 คน
23

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561 รับเข้ามาจานวน 20 คน พ้นสภาพ 3 คน สถานะ
ปกติ 17 คน
- การสาเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 9 คน
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ของ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนมีการประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาในการเรียนในการสัมมนาหลักสูตรช่วงปลายปีด้วย

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

- ระดับความ
พึงพอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็น
ดังนี้
ปี 59 = 3.50
ปี 60 = 3.38
ปี 61 = 4.00

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
4
3
10/3 = 3.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตร สามารถ
ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเองชัดเจน มีนวัตกรรมต่อยอดนาไปสู่การใช้งานได้จริง
2. หลักสูตรมีกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามแผนของหลักสูตร
3. นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองกับองค์กรระดับชาติและโครงการจริงรายวิชา Branding
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีโอกาสทาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันอื่นๆ เพื่อบูรณาการองค์
ความรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. บัณฑิตมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ เป็ น หลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการร่ ว มกั บ 4
สาขาวิช า ดัง นั้น ขั้นตอนกระบวนการในการรับ สมั คร
อาจารย์ใหม่จ ะเป็ น กระบวนการด าเนิ น งานของแต่ ล ะ
สาขาวิชา โดยหลักสูตรฯ จะมีการวางแผนประชุมเพื่อ
กาหนดอั ต ราก าลั ง ในระยะยาว เพื่ อ ทดแทนอาจารย์
เกษี ย ณอายุ ร าชการ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการดาเนินงานของหลักสูตร โดยมีการประชุม
ปรึกษา หารือเพื่อวางแผนร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา
ในการจัดหาอัตรากาลัง เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ โดยมีระบบและขั้นตอนในการรับสมัครและ
คั ด เลื อ กเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั ก สู ต รฯ ได้ มี ก ารประชุ ม ในการพิ จ ารณาเสนอ
รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ ง
เหมาะสมกับหลักสูตรบูรณาการ นารายชื่อมาพิจารณา
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รฯ ให้ ต รงตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ได้กาหนดไว้ คือคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ทางวิ ช าการ และตรงหรือสั ม พัน ธ์ กับ หลั กสู ต ร โดยมี
ขั้นตอนการแต่งตั้ง ดังนี้
1. หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ผ่าน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะฯ
เห็นชอบโดยผ่านมติที่ประชุมกรรมการบัณฑิตฯ
2. น าเรื่ อ งเข้ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม คณบดี และผ่ า นที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับรองตามลาดับ
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
เป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ กอ.ได้กาหนดไว้และประเมินผล
การสอนจาก มคอ.5
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

มีการปรับเปลี่ยนอาจาย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ จากการ
ประชุมที่อัมพวา เมื่อวันที่ 14-15 ต.ค.59
-การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
1. หลั ก สู ต รฯ กาหนดบทบาทหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
2. หลั กสู ต รแบ่ ง งานภาระงานหน้ า ที่ อาจารย์ ใ น
หลั ก สู ต รให้ มี ค วามเหมาะสมตามคุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์
3. หลั ก สู ต รฯ น าข้ อ มู ล เสนอต่ อ คณะฯ ในการ
พิ จ ารณาจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง เพื่ อ ทดแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์ ผู้ ส อน ในหลั กสู ต รฯ
เพื่อเตรียมพร้อมในการหาอัตรารองรับสาหรับอาจารย์ที่
จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
4. หลั ก สู ต รฯ ร่ ว มกั บ คณะวิ ช า ในการจั ด ท า - รายงานการ
แผนพั ฒ นาอาจารย์ โ ดยก าหนดระยะเวลาขอก าหนด ประชุมครั้งที่
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาเป็นไป 8/59
ตามเกณฑ์ที่สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ ที่ ถึ ง เวลาขอกาหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ใน
ระดับสูงขึ้น
5. มีการจัด ประชุมเพื่อผลักดัน ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้สอนทาตาแหน่งทางวิชาการในระดับสูง
ขึ้นไป และส่งเสริมการเสนอของบประมาณการทาวิจัย
การผลิตผลงานสร้างสรรค์ ตารา หรือหนังสือ ฯลฯ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ จัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลงาน
และได้รับงบประมาณในการทาวิจัย ต่างๆ และพิจารณา
จัดทาแผนอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สกอ. กาหนดไว้
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
โดยการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
พิจารณาจากระบบที่ได้ดาเนินการแล้ว เช่น
1. มีการติดตามการรายงานผลการดาเนินงาน
ภาระการสอน งานวิจยั สร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอภาระงาน
ดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ KPI ของคณะ
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ในการจัดระบบ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คือ
1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้
อาจารย์ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร
- กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะฯ ประจาปี
งบประมาณ 2560
- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ
เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
- หลักสูตรส่งเสริมให้ผลิตและจัดพิมพ์ตาราโดยขอส
นุบสนุนงบประมาณจากคณะฯแต่ไม่ได้รับจัดสรร จึงมีมติ
ให้หลักสูตรอนุมัติงบประมาณดาเนิการแต่ให้เป็นรุปแบบ
ของหนังสือแทน
โดยในแต่ละโครงการได้มีการสรุปผลเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้
อาจารย์ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร
- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ
เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
- คณาจารย์ยนื่ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์จานวน 3 ท่าน
- คณาจารย์ดาเนินการจัดทาโครงการผลิตหนังสือเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบ
โครงการวิจัยขั้นสูง
โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
และนาผลการดาเนินงานมาปรับใช้ในการดาเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
12/59 เรื่อง
แผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560,
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
วิจัย)
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
6/60

- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
12/59 เรื่อง
แผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560,
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
วิจัย)
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
6/60

การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ
เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน (สรุปผลโดยนักศึกษา)
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
และพัฒนาอาจารย์
- ได้เรียนรู้มาตรฐานการศึกษาศิลปะการออกแบบ แบบ
ประเพณีนิยม และร่วมสมัย นามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดมาตราฐานสูงยิ่งขึน้
- ได้ศึกษาวิธีคิดและประสบการณ์ของการพัฒนาชุมชน
เชิงวัฒนธรรมและทางนิเวศ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการทาวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
1 x 100/ 3 = 33.33
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2 x 100/ 3 = 66.67
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(5.00+5.80) x 100/ 3 = 360.00

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 60.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 33.33
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 60.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
2

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

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

1
66.67
33.33

ตารางที่ 1.1-1

หน่วยวัด

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
2.78 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 80.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 66.67
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 80.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 80.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
2
1
2
66.67

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

5.00 คะแนน
4.17 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีไ่ ม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่
0.80
-

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
-

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
0.80
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
1.00
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
1.00
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
5
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
2
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
5
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
2
นานาชาติ

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 4.2.4
-

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
5.00
-

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5

0.80
3.00
2.00

ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

: ร้อยละ 544.00
: ร้อยละ 360.00
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

จานวน

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
3
5
9
5.00
5.80

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

166.67
193.33
20.83
24.17

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีจานวน 5 คน มีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลา ในปีการศึกษา 2561
- ความพึงพอใจของอาจารย์
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ใน
ปีการศึกษา 2561 ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน โดยได้ทา
การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยผลการประเมินเป็นดังนี้
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้นาข้อมูลผลการ
ประเมินมารวบรวมและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป

- ระดับความพึง
พอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็น
ดังนี้
ปี 2559 = 4.12
ปี 2560 = 3.75
ปี 2561 = 3.81
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2
4.2 (1)
36.00
ร้อยละ 33.33
4.2 (2)
48.00
ร้อยละ 66.67
4.2 (3)
24.00
ร้อยละ 360.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
11.95/ 3 = 3.98
2.78
4.17
5.00
3
9.98/3 = 3.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การออกแบบ
3. การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีเอกภาพ
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีทุนสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลักดันวงการศิลปะการออกแบบ
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 501
สุนทรียศาสตร์สาหรับ
นักออกแบบ
360 502 จิตวิญญาณ
ไทยในงานออกแบบ
360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร้างสรรค์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
ภาคต้น
ปี 2561
ภาคต้น
ปี 2561
ภาคต้น
ปี 2561

จานวนการกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
IP NP
สอบผ่าน
ทะเบียน

14 3
7

17

17

6

4

17

17

11 4

2

17

17

17

G=4
EX = 5

17

17

17

17

22

ว่าง = 9

ภาคต้น
ปี 2561
360 541 ภาษาอังกฤษ ภาคต้น
17
สาหรับนักออกแบบ
ปี 2561
360 504 ระเบียบวิธี
ภาคปลาย
5 7
วิจัยสาหรับนักออกแบบ ปี 2561
ภาคปลาย
360 531 วิทยานิพนธ์
ปี 2561
360 531 วิทยานิพนธ์

6

2

5
13

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

กลุ่มการออกแบบภายใน
361 512 สัมมนาการ
ภาคต้น
ออกแบบภายในขั้นสูง
ปี 2561
361 513 การออกแบบ ภาคต้น
ภายในขั้นสูง 2
ปี 2561
361 523 การ
ภาคต้น
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปี 2561
กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป์
362 512 สัมนาการ
ภาคต้น
ออกแบบนิเทศศิลป์ขั้น
ปี 2561
สูง
362 513 การออกแบบ ภาคต้น
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 2
ปี 2561

จานวนการกระจายของเกรด
A

B+

1

2

3

3

3

3

3

1

2

2

10

10

10

10

1

B

8

1

1

6

1

2

C+

1

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
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รหัส ชื่อวิชา
362 521 การออกแบบ
เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้
กลุ่มประยุกตศิลปศึกษา
364 513 ประยุกต์ศิลป์
ขั้นสูง
364 521 สัมมนา
ประวัติศาสตร์ประยุกต์
ศิลป์
364 522 ทักษะการ
สร้างสรรค์ขั้นสูง
กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา
365 512 สัมมนางาน
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง
365 513 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 2
365 521 การจัดการ
งานเครื่องเคลือบดินเผา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
ภาคต้น
ปี 2561
ภาคต้น
ปี 2561
ภาคต้น
ปี 2561

จานวนการกระจายของเกรด
A

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

8
1

1

2

ภาคต้น
ปี 2561

9

ภาคต้น
ปี 2561

6

ภาคต้น
ปี 2561

2

ภาคต้น
ปี 2561

B+

1

4

3

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
8

8

2

2

2

2

9

9

6

6

7

7

3

3

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)

ผลการดาเนินงาน
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
ในการออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ
เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางศิลปะการออกแบบ มีความ
เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพื่ อ รั บ มื อ กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยเป็ น การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการ
ออกแบบสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสร้างนวัตกรรม
และเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก ารบนพื้ น ฐานของภาคเกษตร
ภาคอุ ต สาหกรรม และการบริ ก าร ให้ มี ค วามโดดเด่ น มุ่ ง เน้ น การ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีคุณภาพแข่งขันในตลาดโลกได้
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมวลชน (Universal design) เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า (Better quality of life) และสร้างสรรค์หนทางในการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- หลักฐาน
การวิพากษ์
หลักสูตร
และทวนสอบ
- รายงาน
การประชุมฯ
ครั้งที่ 6/59
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในการออกแบบสาระรายวิชา จึงมีการบูรณาการรายวิชาที่มี
ความสาคัญในการต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ขั้นสูง ได้แก่วชิ า
สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณไทยในการออกแบบ บูรณาการและนวัตกรรม
ในงานออกแบบสร้างสรรค์ ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับนักออกแบบ และเข้าสู่
เนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้นตามลาดับ ในแต่ละศาสตร์พร้อมกับบูรณาการ
เพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย นาไปสู่กระบวนการคิดต่อยอดเชิงวิชาการด้านศิลปะ
การออกแบบอันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
กลไกการจัดทาหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงประเด็นทางสังคม ความเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ แนวโน้ว
ค่านิยม วัฒนธรรม และสร้างเสริมความเข้มแข็งในเอกลักษณ์อัตลักษณ์
เป็นต้นคิดในการปรับหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต้องกระชับนาไปสู่การ
สร้างสรรค์สังคมได้อย่างเป็นจริง
2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
(ปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ผา่ นการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
พร้อมเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
กระบวนการจัดทาหลักสูตรเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยกระบวนการ
ตรวจสอบมีความซ้าซ้อนและระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ยงั ไม่ชดั เจน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
เปิดใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ทาให้ระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรมีความคล่องตัวและกระชับในศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการเรียน
หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
มีระบบการติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอน PDCA
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
P การประเมินและวางแผนจากการสัมมนา
D ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและดาเนินการตามระเบียบ
C ติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรในการประชุมหลักสูตรฯ ทุกเดือน
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
A ดาเนินการเตรียมพร้อมการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
มีการรับนักศึกษาใหม่ จานวน 20 คน
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
เป็นไปตามกลไกและกรอบเวลาตามมาตรฐาน สกอ.
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

การวางระบบผู้สอน - การกาหนดผู้สอน
และกระบวนการ
กลไกการกาหนดผู้สอน
จัดการเรียนการสอน
จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และงานวิจัย
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
โดยมีองค์ประกอบคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เพื่อสร้างแนวทาง
การบูรณาการความรู้ และเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
มาบรรยายในประเด็นศึกษาของแต่ละรายวิชา มีการประชุมเพื่อจัด
ตารางสอนและกาหนดผู้ประสานงาน วัน-เวลา สถานที่
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามตารางสอน และคณาจารย์ส่ง มคอ.3 ครบ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
หลักสูตรได้นาผลประเมินการสอน มาประกอบการพิจารณาเพื่อ
กาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4)
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ ดาเนินการตามปฏิทิน TQF ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณาจารย์จัดทา มคอ.3 เสร็จตามกาหนด
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ มีการติดตามข้อมูล มคอ.3 ผ่านการประชุมทุกเดือน
และเลขานุการหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงาน

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
คณะกรรมการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีแนวทางการพิจารณา
หัวข้อ ดังนี้
- มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 ศาสตร์
- มีนวัตกรรมที่มีผลต่อสังคม โดยทางตรงและทางอ้อม
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องมีความสอดคล้องกับสาระของหลักสูตร
- มีการดาเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นักศึกษาเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้
หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง จากนั้นหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตรงตามสาขาวิชาที่บูรณาการ
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1 เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์และให้คาแนะนาแนวทางการพัฒนา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
MFA. in progress 2 เพื่อแสดงผลจากการพัฒนาแนวความคิดสู่
การประยุกต์เป็นผลงานสร้างสรรค์และนาเสนอกระบวนการ
ศึกษาวิจัยในระดับที่พร้อมสอบจบ พร้อมทั้งติดตามและควบคุม
คุณภาพของภาคเอกสารวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ I Thesis และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามมาตรฐานระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว

: ระดับ 4

- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้ง
ที่ 9/59
- รายงานการ
ประชุมฯ
ภาคต้น ครั้ง
ที่ 10/59,
1/60 และ
ภาคปลาย
ครั้งที่ 2/60,
5/60)

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

: ระดับ 4
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ระบบและกลไก
1. กาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. อาจารย์ผสู้ อนต้องรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 ภายใน
30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทารายงานประเมินผลของหลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา
4. ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการ
ประชุมเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันถึงข้อปัญหาที่เกิดระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
6. จัดทารายงานประเมินผลหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกากับดูแล และ
ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามผ่านการประชุมและ
เลขานุการหลักสูตร
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
1. มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบจากผลย้อนกลับจาก
แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา
2. ในรายวิชาปฏิบัติ มีการใช้กรรมการประเมินผลงานนอกเหนือจาก
ผู้สอนและผู้ประสานงานวิชา
3. ในรายวิชาบรรยาย มีการติดตามผลโดยการทารายงาน ผลงาน
รวมถึงการนาเสนอของนักศึกษาที่สอดคล้องกับการกาหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

นักศึกษามีกรอบความคิดที่สามารถพัฒนาสู่การนาเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ในระยะเวลาที่กาหนด
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
นาเข้าตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการ และดาเนินการเสนอ
ปรับแก้ค่าระดับคะแนนผ่านสภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
-หลักสูตรได้ผลสรุปการเรียนรู้แต่ละรายวิชาออกมาเป็นผลงาน
ลักษณะองค์ความรู้ในประเด็นศึกษาอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
-นักศึกษายอมรับผลการพิจารณา
-หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
-นักศึกษาในหลักสูตรมีความเข้าในมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร
หลักสูตรมีการจัดทา มคอ.5 ภายใน 30 วัน และจัดทา มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการปรับตารางแผนการเรียนในบางรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาเครื่อง
เคลือบดินเผาขั้นสูงให้มาอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกันกับสาขาอื่นๆ เพื่อ
สอดคล้องในการบูรณาการของหลักสูตร
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
กลไกและกระบวนการมีแนวทางที่เหมาะสม และทาให้เกิดมาตรฐาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
มีมาตรฐานและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีการสารวจความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์
2. มีกลไกเพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง
สม่าเสมอ
3. มีคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์พิจารณาก่อนการสอบ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
4. มีการตั้งกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบ
วิทยานิพนธ์
5. มีการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
6. มีการจัดทาเอกสารวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
7. มีการนาเสนอวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
1) อาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงาน ผ่านที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยใน
ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
1. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 พ.ค.61
อ.ประจาหลักสูตร 100%
2. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 มิ.ย.61
อ.ประจาหลักสูตร 100%
3. ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 5 ก.ค.61
อ.ประจาหลักสูตร 80%
4. ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ส.ค.61
อ.ประจาหลักสูตร 80%
5. ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 1 พ.ย.61
อ.ประจาหลักสูตร 100%
6. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 13 ธ.ค.61
อ.ประจาหลักสูตร 80%
โดยการบริหารงานและการดาเนินงานต่างๆ ของ
หลักสูตรฯ จะประชุมผ่านคณะกรรมการดาเนินงาน
หลักสูตร (หลักฐานเกี่ยวกับวาระ)
หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

เป็นไปตาม หลักฐาน/
เกณฑ์
ตารางอ้างอิง

- รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา



เอกสาร
มคอ.2
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3
ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนก่อนการเปิดเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา โดย
ภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 17 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 2 รายวิชา

เป็นไปตาม หลักฐาน/
เกณฑ์
ตารางอ้างอิง

เอกสาร
มคอ.3

หลักสูตรฯ ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุกรายวิชา ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 2561 โดย
ภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 17 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 2 รายวิชา



เอกสาร
มคอ.5

หลักสูตรฯ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา



เอกสาร
มคอ.7

หลักสูตรได้จดั ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ครบทุกรายวิชา



รายงานการ
ทวนสอบ

มีการจัดวาระการประชุมตามหัวข้อตัวบ่งชี้ระดับ
หลักสูตร



เอกสาร
มคอ.7

ไม่มีอาจารย์ใหม่

-

-

1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
ผลการดาเนินงาน
Performance Indicators)
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
คนได้รบั การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
4. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
- ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์หลักสูตร
10) จานวนบุคลากรสนับสนุน บุคลากรสนับสนุน (น.ส.ณัฏนรี กระกรกุล) เข้าร่วม
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะ
ได้รับการพัฒนาวิชาการ
มัณฑนศิลป์ “AUN-QA Implementation and Gap
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย Analysis” ในระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.61
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ค่าเฉลี่ย = 4.32
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย = 4.22
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการ
ผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

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

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

เป็นไปตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง





ข้อมูล
ส่วนกลาง



สารวจโดย
น.ส.ณัฏนรี
กระกรกุล

11
5
100
11
100

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
ไม่มี

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)

42

รหัส
ชื่อวิชา
ไม่มี

ภาคการศึกษา ความผิดปกติ
-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

-

-

-

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
ไม่มี

-

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

-

-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561
รหัส ชื่อวิชา
ไม่มี

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-

-

-

-

-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
การศึกษา
มี
ไม่มี
ทุกวิชาในหลักสูตร
√
ประเมินจากการสังเกตของอาจารย
ในรายวิชา และผูประสานงาน
รายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ไดรับการ
ประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผล
การเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทาง
ปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนว หลักฐาน/
ทางแก้ไข ตาราง
ปรับปรุง อ้างอิง

มีระบบการเช็คชื่อนักศึกษา มีข้อตกลงการเรียนการสอนและให้มี การส่งผลงาน
ภายในระยะเวลาที่ กาหนดให้มีการวิจารณ์งานทุกสัปดาห์เพื่อเห็น จุดบกพร่องทั้ง
ของเพื่อนและของตนเอง เพื่อนามาพัฒนาต่อในงานของตนเอง มีการเปรียบเทียบ
กับงานที่มีคุณภาพ ในระดับมืออาชีพ
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง ให้ฝึกปฏิบัติการเขียนหัวข้อโครงการบรรยายหลัก
มาตรฐานการเขียนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาศิลปะและการออกแบบ
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง ถาม ตอบปัญหาที่ใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
นาเสนอแนวทางการ แก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติการเขียนหัวข้อโครงการวิจัยตาม
ตัวอย่าง หรือโจทย์ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน การเขียนแบบตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ในสาขาศิลปะและการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากตัวอย่าง
หรือ โจทย์ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในสาขาศิลปะและการออกแบบ
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนว หลักฐาน/
ทางแก้ไข ตาราง
ปรับปรุง อ้างอิง

ให้นักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาตามหัวข้อ โครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย การ
กาหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้นกั ศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย หรือตอบคาถามในชั้นเรียน
ให้ศึกษาคานวณสัดส่วนและถ่ายทอดโดยการปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษาการเขียนโครงการวิจัยสากลเพื่อใช้แบบเป็นการสื่อสารให้ ศึกษการเขียน
อ้างอิงแบบสากล เพื่อใช้แบบเป็นการสื่อสาร ให้ชมตัวอย่างวีดีทัศน์โดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน และ
ผู้เรียนผ่านระบบเครือข่าย สารสนเทศ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ - คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
- โครงการจัดการความรู้
ประจาปี 2561 คณะ
มัณฑนศิลป์
- สัมมนาหลักสูตรฯเพื่อ
ร่างและปรับปรุง
หลักสูตร

จานวน
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
บุคลากรสาย
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
5
1
ตามผลประเมินในภาพรวม
รายงานผลโครงการฯ
5

1

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงตาม
ปรัชญา ความสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.4
10 จาก 10 ข้อ
11 จาก 11 ข้อ
5
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
14/4 = 3.50 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีการดาเนินงานเป็นขั้นตอน และติดตามผลผ่านการประชุมอย่างสม่าเสมอ
โอกาสในการพัฒนา
การประชุมอย่างสม่าเสมอทาให้กระบวนงานทั้งหมดเสร็จสิ้นครบถ้วน
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
มีการสารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง (พร้อมกับประเมินการสอนออนไลน์) เนื่องจากพื้นที่วังท่า
พระยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จจึงมีการจัดการเรียนการสอนในวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ ซิตี้แคมปัส และพื้นที่จริงในบริบท
เนื้อหาแต่ละรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรรมการดาเนินงานหลักสูตร มีการประชุมถึงผลการ
ประเมินที่สาคัญของนักศึกษา รวมถึงด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จึงได้ข้อสรุปว่าการศึกษาที่ใช้พนื้ ที่ภายนอกที่เป็นบริบทเนื้อหา
รายวิชาจะทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าในชั้นเรียน
เพราะมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ บรรยากาศ ประเด็นศึกษาที่มี
ประสบการณ์ตรงมีผลในการเข้าใจเข้าถึงความสาคัญและอารมณ์
ร่วมในสถานการณ์ต่างๆได้ดี
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการพูดคุยและหาข้อสรุปในชั้นเรียน และออกไปในพื้นที่จริง
ปฏิบัติการจริง นาประเด็นต่างๆกลับมาประมวลใหม่ในรูปแบบ
การสัมมนาในชั้นเรียน ทาให้ได้ผลการเรียนรู้ที่ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง
ทาให้ขอบเขตในการบริหารจัดการมีรูปแบบที่ชัดเจนและ
สนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพได้ผลดี โดยไม่ติดกรอบวิธีคิด
ในชั้นเรียนมากเกินไป
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
มีระบบจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ เตรียมความพร้อม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พัก นักศึกษา
อุปกรณ์โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อในการเรียน เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตารา
วารสาร การค้นหาข้อมูล และสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณที่
เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้งานทันสมัยตลอด และที่สาคัญ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
พื้นที่ต่างๆนอกชั้นเรียนหรือการศึกษาภาคสนามมีอยู่ไม่จากัดจึง
ทาให้การบริหารจัดการพื้นที่มีเสน่ห์ต่อการเรียนมากขึ้น
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ
1. สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ดาเนินการแก้ไข หรือ ปรับปรุง
3. ประเมินความพึงพอใจ
4. จัดทารายงานผลการประเมิน
5. นาผลสรุปไปปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
3/1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีโรงปฏิบัติงานเฉพาะทางและพื้นที่เฉพาะในการทางานสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
2. นักศึกษาสามารถใช้โรงปฏิบัติงานบูรณาการต่างสาขาได้
3. มีโครงการประลองการสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพโดยรวมซึ่งมุ่งหมายจะทาให้การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
2. เปิดโอกาสในการศึกษานอกสถานที่มีแนวโน้มในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบรับกับ
การเรียนรู้ที่เข้าใจและเข้าถึงประเด็นปัญหาได้จริง
3. นักศึกษาสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

1. ควรส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตเผยแพร่
ผลงานผ่านวารสารที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน TCI ของสถาบันภายนอก
มากขึ้น

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในลักษณะ
รวบรวมและศึกษาเวทีการนาเสนอใน
บทความแทนการแสดงผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบวารสารวิชาการทีเ่ ข้าเกณฑ์
ให้มากขึ้น
มาตรฐานพบว่าอยูใ่ นช่วงไม่สัมพันธ์
กับการสอบจบการศึกษาและไม่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาด้านศิลปะ
การออกแบบเท่าVeridian อีกทั้งยัง
ควบคุมเวลาให้เหมาะสมกับการสอบ
จบได้
2. ควรกาหนดกลไกที่เปิดโอกาสให้
-มีการกาหนดกิจกรรมติดตามความ
มีการสื่อสารด้านข้อมูล ปัญหา
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ขอ
คืบหน้าในวิทยานิพนธ์เทอมละ 2 ครั้ง ซึ่ง กิจกรรม มากขึ้น
คาปรึกษา จนถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ระหว่างผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทไี่ ม่ใช่ที่ปรึกษาหลัก
-มีกรุ๊ปไลน์เฉพาะชั้นปีแต่ละรุ่นทีส่ ามารถ
สื่อสารกันภายในกลุ่มรุ่นเดียวกันซึ่งจะมี
คณาจารย์ทั้งหมดในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรคอยดูแลในทุกกลุม่
3. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์
คณะกรรมการหลักสูตรมีนโยบาย
การนาเสนอผลงาน The Art and
และเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ สนับสนุนคณาจารย์ตามรูปแบบที่เสนอ
Design Exhibition by the
Members of Faculty of
Decorative Arts, 1-3 May 2019,
South Korea.
4. ควรนาข้อเสนอแนะจาก มคอ.5
มีการประชุมและนาข้อมูลต่างๆมาพัฒนา -ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตร
เข้าที่ประชุม เพื่อนาไปปรับปรุงในแต่ ทุกปี
ปรับปรุง 2561
ละรายวิชา
-จัดการเรียนการสอนที่สร้าง
ประสบการณ์ตรงมากขึ้น
-กิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
ประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 25 ธ.ค.61
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
บัณฑิตไม่มีข้อคิดเห็น

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
คณะผู้สารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้สาเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

1. บันทิตมีทักษะในการใช้เครื่องมือ หรือการใช้โปรแกรม
ยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่
2. ควรเพิ่มความสามารถในการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ

หลักสูตรไม่เน้นการสอนทักษะเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
โปรแกรมปฏิบตั ิการในคอมพิวเตอร์ซึ่งหาเรียนได้ทั่วไป
นอกจากเกณฑ์มาตรฐานการจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมี
กลไกสนับสนุนอยู่แล้ว หลักสูตรยังมีรายวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับนักออกแบบที่มสี ่วนช่วยในการพัฒนาการสื่อสารด้วย
การเขียนและนาเสนออีกด้วย
มีการเน้นกระบวนเรียนรู้ทสี่ ร้างทักษะการสื่อสารในรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2561 โดยกาหนดเป็น
รายวิชาที่เป็นการสัมมนา

3. ควรเพิ่มทักษะเทคนิคการฝึกสอนและอบรมเชิงวิชาการ

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- การปรับปรุงวังท่าพระ ทาให้เงื่อนไขการบริหารจัดการทุกด้านอยู่บนความเสี่ยง แต่ทุกส่วนพยายามต้าน
ความเสี่ยงนั้นอย่างรอบคอบ
- การปรับเปลี่ยนระบบบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดวิกฤตการบริหารที่ไม่
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว ตามที่วางแผนเป็นมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- การเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่เสถียร ทาให้สังคมโดยรวมชะงักไม่กล้าคิดหรือกระทาใดๆ ตามแนวทาง
พัฒนาประเทศจริง
- โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงมีผลต่อจานวนผู้เข้าเรียน
- แนวโน้มสังคมโลกเรื่อการจ้างงานแบบไม่พึ่งพาปริญญา นาไปสู่การศึกษาตามอัธยาศัยมากกว่าการเรียนเพื่อ
ปริญญา
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการณ์มากกว่าหลักสูตรเดิมที่เน้นเฉพาะความ
ชานาญสาขาวิชา
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
คงรายวิชาที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร และยุบรวมรายวิชาที่มีความเฉพาะเจาะจงในรายวิชามากเกินไป
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2562
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
- การเตรียมความพร้อมสู่ AUN QA
- แผนการศึกษาตามอัธยาศัย
- การศึกษาในนอกพื้นที่บริบทตามเนื้อหารายวิชา
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561ที่
นาเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร

....................................................................
(รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

....................................................................
(รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ประจาหลักสูตร

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล)
วันที่ 1 ก.ค.62

อาจารย์ประจาหลักสูตร

....................................................................
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า)
ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
วันที่ 1 ก.ค.62

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 ก.ค.62

2.

3.

4.

5.

52

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นายปรีชา ปั้นกล่า

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

2

ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

3

ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

อาจารย์

4

ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

รอง
ศาสตราจารย์

6

นางสาวพรพรม ชาววัง

7

นายเทิดศักดิ์ เหล็กดี

ผู้ช่วย

ประสบการณ์ด้าน
การสอน

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ปร.ด. (การพัฒนาสังคม)
ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
M.D. (Multimedia Design)
Ph.D. (Design Arts)
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 5 ปี)
M.A. (Visual Arts)
ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ.(ศิลปไทย หลักสูตร 5 ปี)
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สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ม.ปทุมธานี
ม.ศิลปากร
ม.กรุงเทพ
Swinburne U.of Tech., Australia
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Curtin U. of Tech., Australia
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.สุโขทัยธรรมธิราช
ม.ศิลปากร

2533
2537
2526
2541
2553
2557
2546
2551
2559
2532
2542
2555
2534
2551
2557

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2534
2540
2541

หน้าที่

3
3

ลาดับ
8
9

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์
วัฒนะ
นางสาวเสาวลักษณ์ กบิลสิงห์

10

นายเอกพงษ์ ตรีตรง

11

ดร.อนุชา โสภาคยวิจิตร

12

ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

13

นายสืบพงษ์ เผ่าไทย

14

นายพิทักษ์ สง่า

15

นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

16

นายสหเทพ เทพบุรี

17

ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประสบการณ์ด้าน
การสอน

ศาสตราจารย์
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

22 ปี

2 ปี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
M.A. (Product & Space)
คศ.บ. (ศิลปหัตถกรรม)
F.M.A. (Design)
ศ.บ.(ออกแบบภายใน หลักสูตร 5 ปี)
ศล.ม. (การออกแบบ)
ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
M.F.A. (Graphic Design and
Illustration)
พธด. (พระพุทธศาสนา)
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ปร.ด. (ทัศนศิลป์)
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ศป.บ. (ประติมากรรม)
ศ.ม. (ศิลปไทย)
ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
ศ.ม. (ออกแบบภายใน)
ศษ.บ. (ศิลปกรรม)
ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
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สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ
ม.ธรรมศาสตร์

ม.ศิลปากร
Kingston University
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Visa-Bharati, India
ม.ศิลปากร

ม.รังสิต
ม.ศิลปากร
U.of Tennessee Knoxvill, USA.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.เชียงใหม่
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
มทร.รัตนโกสินทร์
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
2547
2554
2015

หน้าที่
3

2542
2548

3

2538
2561
2528
1998

3

2558
2534
2552
2559
2534
2545
2533
2536
2546
2552
2548
2524

3

3
3
3
3
3
3

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) หมายถึง อาจารย์ผู้สอน

ประสบการณ์ด้าน
การสอน

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
M.Sc. (Communication Design)
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ
Pratt Inst., USA.
ม.ขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ

หน้าที่

2528
2557

(4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ
(5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(6) หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายประเสริฐ พิชยะสุนทร

2

นายสมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

3
4

นายจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ
ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
(ถ้ามี)

ประสบการณ์
หน่วยงาน/
ทางานที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่ง
กับวิชาที่สอน

รองศาสตราจารย์

35 ปี
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

24 ปี

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศ.บ.(ประติมากรรม/ ปั้นสลัก หลักสูตร 5 ปี)
ศ.ม. (ประติมากรรม/ ปั้นสลัก)
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
BA. (Industrial Design)
MID. (Industrial Design)
Ph.D. (Art Education)
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สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2527
2536

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2531
2537

California St. U.Northridge,USA
Rhode Island
Sch. of
Design,USA
Penn State
U.,USA

2537
2542
2549

หน้าที่

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
(ถ้ามี)

5

นายสน สีมาตรัง

รองศาสตราจารย์

6

นายพยูร โมสิกรัตน์

7

นายเสริมศักดิ์ นาคบัว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ

8
9
10
11
12
13

ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
นายพงค์ภวัน อะสีตริ ัตน์
นายวิบูลย์ ติรมงคล
นายจักรพันธ์ วิลาสินีกลุ
นายเวนิช สุวรรณโมลี

ประสบการณ์
หน่วยงาน/
ทางานที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่ง
กับวิชาที่สอน

คุณวุฒิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)
ศ.บ.(จิตรกรรมไทย หลักสูตร 5 ปี)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ประวัตศิ าสตร์สาขา
สถาปัตยกรรมไทย)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

หมายเหตุ :
การทาหน้าที่ของอาจารย์
(3) หมายถึง อาจารย์ผู้สอน
(4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ

(5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(6) หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
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สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
2509
2521

หน้าที่

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

…

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมตั ิจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

1.
2.
…

ตารางที่ 1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจา) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
…

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
1.
2.
…
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รหัส
นักศึกษา

ตารางที่ 1.1-5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

…

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย)

1.
2.
…

ตารางที่ 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

1

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

1.
…

ตารางที่ 1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
1.
…
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หมายเหตุ
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(proceedings) หรือรายงานหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระที่ได้เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ (ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลขหน้า)

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
/อนุสิทธิบัตร

1

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561
ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*

1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
1. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)
2. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 1. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
2. การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้าเจ้าพระยา : ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย
3. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)
4. ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ สาหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ภายในศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
5. ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
7. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ ากล 3 ชุมชนต้นแบบ :
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
8. ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4DNA)
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 1. การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งชี้ แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้เป็นระบบ
2. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุร)ี
4. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เพื่อสร้างการ
รับรู้เมืองโบราณอู่ทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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ปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ของ
เผยแพร่
อาจารย์
2559
2557
2558
2559
2559
2559
2560
2560
2561
2558
2559
2560
2561

ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*

4. รศ.ประดิพทั ธุ์ เลิศรุจิดารงค์กลุ 1. รุ่งอรุณแห่งความสุข (2558)
2. สัญญอักษรา (2558)
3. ความประทับใจจากกลองมโหระทึก (2559)
4. การจัดการท่องเที่ยวเมืองดาลัด (วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560)
5-31. ผลงาน 27 ชิ้นใน Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration, Shizuoka Japan (2560)
32. ตกแต่งลวดลายอ่างล้างหน้า (ร่วมกับ นศ.) (2560)
33. รักพระเจ้าอยู่หัว (Love The King) (2560)
34. Universe (2560)
35. รื่นเริง สุวรรณภูม.ิ นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิ ัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561.
36. Sign of Suwannabhumi. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November
2018.
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 1. การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อโลหะพร้อมระบบ Induction สาหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย
2. การศึกษาวิจัยชนวนหล่อโลหะรูปทรงเกลียวเพื่อเพิ่มคุณภาพเครือ่ งประดับ (2559)
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย)
5. โครงการศึกษาวิจัยภายใต้อัตลักษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหัส 4DNA
6. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ ากล 3 ชุมชนต้นแบบ :
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
7. ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4DNA)

60

ปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ของ
เผยแพร่
อาจารย์
2558
2558
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2558
2559
2560
2560
2560
2560
2561

ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*

6. อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 1. การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรโี ดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป็นเครื่องมือ
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย)
4. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ ากล 3 ชุมชนต้นแบบ :
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
5. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบกรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ศิลปะการออกแบบ
6. การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรโี ดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจาก พระราชดาริ
เป็นเครื่องมือ
7. โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
8. โครงการพัฒนาออกแบบและจัดทารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มคี ุณภาพ กลุม่ ประเภทของใช้ ของ
ตกแต่ง
9. โครงการพัฒนาออกแบบและจัดทารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มคี ุณภาพ กลุม่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
10. กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) จ้างเหมาออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พร้อมจาหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภมู ิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก)
11. กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ออกแบบปรับปรุง Land Mark

ปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ของ
เผยแพร่
อาจารย์
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2561

*หมายเหตุ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการจานวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

1. อ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
ผลงานวิชาการที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
2. อ.จักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ
1…………………………………………………….
3. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
ผลงานวิชาการที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
4. ผศ.เวนิช สุวรรณโมลี
1…………………………………………………….
5. อ.สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
6. อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
7. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
8. รศ.สน สีมาตรัง
9. อ.วิบูลย์ ติรมงคล
10. ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
11. ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
12. อ.พงค์ภวัน อะสีติรัตน์
13. อ.วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
**หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพัน ธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. หลักสูตรระดับเอก
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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หน้าที่ของ
อาจารย์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.10)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 1.00)
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
การออกแบบพื้นที่สังคมเพื่อสนับสนุนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
2
การออกแบบเรขศิลปด้วยแรงบันดาลใจจาก ผ้าทอมือเมือง
น่านภายใต้หลัก พุทธศิลป์
3
การสร้างกระบวนทัศน์สินค้าชุมชนร่วมสมัยจากทุนวัฒนธรรม
กรณีศึกษา : ชนเผ่าม้ง ตาบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
4
เครื่องเคลือบดินเผาเพื่องานตกเเต่งร่างกายเชิงเเฟชั่น
5
การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สผู่ ลงานสร้างสรรค์
กรณีศึกษา กลุม่ ทอผ้าไหมมัดหมีบ่ ้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย์
6
การสร้างสรรค์ศลิ ปะสื่อผสม เรื่อง พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการ

นางสาวกัณยาวีร์ เพชรสุข
นางสาวจันทราภา รุจินาม
นายจานงค์ ปัญญาแก้ว
นายจิระพงษ์ เดชรัตน์
นางสาวชนัญญา คงยืน
นางสาวชลธิชา ปลั่งกลาง
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นิทรรศการแสดงงานวิทยานิพนธ์ CODA Cooparation
Design Arts ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค.61 ณ พิพิธภัณฑ์
ศิลปะการออกแบบ อาคารศิลป์พรี ะศรี 3 พระราชวัง
สนามจันทร์

ฐานข้อมูลบัณฑิต
วิทยาลัย

ลาดับที่
7
8
9
10
11
12
13

ชื่องานสร้างสรรค์
ตกแต่งในสานักงาน กรณีศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น
การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
เลยสาหรับเด็กอายุ 9-12 ปี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: เขตพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเลย
โครงการออกแบบสื่อวัฒนธรรมเกีย่ วกับช้างของชาวกูยจังหวัด
สุรินทร์
การสร้างสรรค์ศลิ ปะสื่อผสมพื้นที่แห่งความสุข กรณีศึกษา
ศิลปะบาบัดเพื่อพัฒนาสมาธิในเด็กสมาธิสั้น
การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไทยเจอเนอเรชั่น
วาย
พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสาหรับผูส้ ูงอายุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
นางสาวประไพพิมพ์ พานิชสมัย
นางสาวพิชญา ขุนศรี
นางสาวพุทธประภา ประชาโชติ
นายภูวดล สุวรรณบุตร
นางสาวรัชนีกร ชะตางาม
นางสาวสาวิตรี บารุง
นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่ จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

เลขที่คาขอ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่
1

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขติ
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กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
ฐานข้อมูล RIS

ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

เชื่อมโยงเส้นทางหมูบ่ ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

2

3

4

5

ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
รศ.สน สีมาตรัง
โครงการพัฒนาออกแบบและจัดทารูปแบบผลิตภัณฑ์
เรืองลดา ปุณยลิขิต, เอกชาติ จันอุไรรัตน์, สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (2561)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทมี่ ีคุณภาพ กลุ่ม
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน์ ชมุนี, ชัย
นรินทร์ ชลธนานารถ
โครงการพัฒนาออกแบบและจัดทารูปแบบผลิตภัณฑ์
เอกชาติ จันอุไรรัตน์, เรืองลดา ปุณยลิขติ , สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (2561)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทมี่ ีคุณภาพ กลุ่มผ้า วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
และเครื่องแต่งกาย
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน์ ชมุนี, ชัย
นรินทร์ ชลธนานารถ
กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม เรืองลดา ปุณยลิขิต
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ย่อยที่ 3.3 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) จ้าง
(2561)
เหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พร้อม
จาหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็น
สินค้าที่ระลึก)
กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ออกแบบปรับปรุง Land Mark เรืองลดา ปุณยลิขิต
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (2561).

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ลาดับที่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
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วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ

ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
จังหวัดขอนแก่น
ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
จังหวัดขอนแก่น
ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
อาเภอไชยา
ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
อาเภอเกาะสมุย
หลักฐาน

ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การจดทะเบียน

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะนกฮูกกับบทสนทนาสุดท้าย
2
รื่นเริง สุวรรณภูมิ

รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
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นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน 15 - 30 ก.ย.61

ฐานข้อมูล RIS

ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
1
Hin Lad Spirit
2
Chaloklum Glow in the Dark
3
แก่นคูนแคน แดนของดี [ประเภทผลงานออกแบบ]

รัฐ เปลี่ยนสุข, เรืองลดา ปุณยลิขติ .
รัฐ เปลี่ยนสุข, เรืองลดา ปุณยลิขติ .
เรืองลดา ปุณยลิขิต, เอกชาติ จันอุไรรัตน์,
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน์ ชมุนี,
ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ
4
งามต้อนงามว่างามล้าค่า แดนแก่นคูน [ประเภทผลงาน
เรืองลดา ปุณยลิขิต, เอกชาติ จันอุไรรัตน์,
ออกแบบ]
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน์ ชมุนี,
ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ
5
แซ่บถึงแก่น แดนดอกคูน [ประเภทผลงานออกแบบ]
เรืองลดา ปุณยลิขิต, เอกชาติ จันอุไรรัตน์,
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน์ ชมุนี,
ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
1
Craft Context
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2
Sign of Suwannabhumi
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
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แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บ้านหินลาด อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
บ้านโฉลกหลา อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
Exhibition Design โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จังหวัด
ขอนแก่น (2561)
Exhibition Design โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัด
ขอนแก่น (2561)
Exhibition Design โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัด
ขอนแก่น (2561)

2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue ฐานข้อมูล RIS
University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61

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

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.22

4.22

40.00

5.00

4.61

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 4

3
4

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.33

ดี

ระดับ 3
= 3.98

3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.20
24.00

620
147
5.20
13
9.22/2 =

10/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
11.95/3
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1
ร้อยละ 60
ร้อยละ 33.33
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3
2
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 80
ร้อยละ 66.67
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
10.8
ร้อยละ
ร้อยละ 24
หลักสูตร
360.00
3
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
9.98/3 =
3.33
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
11 ข้อ
10 ข้อ
100
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
11 ข้อ
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2.78
4.17
5.00
3
ดี
3
3
3
5.00

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
14/4 =
3.50

ระดับ 3

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี

ระดับ 3
3.00
3.55

3/1 =
46.20/ 13 =

3
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบ
ที่

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

ผ่านการประเมิน
2
3
3
4
1
13

I

P

O

3.33
3.33
3.00
3.28

3.67
3.00
3.50

4.61
4.61

ดี

ดี

ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย

4.61
3.33
3.33
3.50
3.00
3.55

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

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

2558

ระยะสั้น
การปรับปรุงหลักสูตร
พัฒนาคณาจารย์
โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน
ระยะกลาง
การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560
ระยะยาว
เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาระหว่างนักศึกษา
ศิลปิน และนักออกแบบ ระดับนานาชาติ

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562

√
√
√
√
√
√
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2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาศิลปะการออกแบบ
วัฒนธรรม
โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน

ระยะสั้น
ร่างหลักสูตรฯ

ระยะกลาง
เปิดการเรียนการสอน
เพิ่มคณาจารย์และพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ

มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ของงบประมาณสนับสนุน
กับชุมชนหัตถกรรมในท้องถิ่น
ของภาครัฐด้านศิลปะและ
การออกแบบที่มีศักยภาพ

เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษา ศึกษาดูงาน
ระหว่างนักศึกษา ศิลปิน
และนักออกแบบ ระดับ
นานาชาติ

ทาความร่วมมือเครือข่าย
ศิลปินและนักออกแบบ
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ระยะยาว
ปรับปรุงหรือเพิ่ม
หลักสูตรฯ ที่ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต
ยกระดับผลผลิต
ระดับชุมชนสู่การ
สร้างแบรนด์ใน
ระดับบนานาชาติ
จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ การแสดง
ศิลปะการออกแบบ
ระดับนานาชาติ
(Design Arts
Biennale)

