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ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ใน
วิชาชีพศิลปะการออกแบบขั้นสูง มีทักษะปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปลูกถ่ายภาวะผู้น า ซึ่งเป็นการแนวทางสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน  

หลักสูตรศิลปะการออกแบบนี้บูรณาการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ไม่จ ากัดมิติ โดยให้ผู้เรียน
เป็นแกนหลัก ใช้กระบวนการศึกษาที่มุ่งให้บุคคลได้ท าการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่าง
เข้าใจเข้าถึง และใช้โจทย์ประเด็นศึกษาสอดคล้องตอบรับกับปัญหาในสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี มาเป็นตั้งต้น เพ่ือผลผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ สามารถมาใช้ความรู้ใน
การเสริมสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมโลก 
 ดังนั้นภาพรวมของการรายงานผลในเล่มนี้ จะมีความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
บุคลากรผู้สอน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วม รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ โดยมีระบบคัดเลือกนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ รูปแบบกระบวนการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงลึกตามปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต 
และการตรวจสอบผลจากการศึกษาท่ีได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชานี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 ในเบื้องต้น 
รายงาน ณ วันที่ 1 ก.ค.62 เป็นดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

620 
4.22 4.22 

147 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
5.20 

40.00 5.00 
13 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.22/2 = 4.61 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  10/3 = 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  11.95/3 = 3.98  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 

1 
ร้อยละ 33.33 2.78 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 
2 

ร้อยละ 66.67 4.17 
3 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ร้อยละ 24 

10.8 ร้อยละ 
360.00 

5.00 
3 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.98/3 = 3.33 ด ี

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 ข้อ 

11 ข้อ 
100 5.00 

11 ข้อ 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  14/4 = 3.50 ด ี

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.20/ 13 = 3.55 ด ี
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561  วันท่ีรายงาน 1 ก.ค.62 

 

หมวดท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

รหัสหลักสูตร 25410081100544 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที/่วันที่ผา่นมติ
สภามหาวิทยาลัย) 

1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า  คร้ังที่ 3/ 2561 วันที่  
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพง่เกษร  2. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงคก์ุล 14 มี.ค.61 
3. ผศ.ดร.วัฒนพนัธุ์  ครุฑะเสน 3. อ.ดร.เรืองลดา  ปุณยลิขิต  

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้างต้น และคณาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
2. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 
 
อาจารย์ประจ าประเภทอ่ืนๆ ที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1) 

ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น และ
คณาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
2. อ.พรพรม  ชาววัง 
3. ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 
5. รศ.สน  สีมาตรัง 
6. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 
7. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี 
8. ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 
9. อ.สัญญา  สุขพูล 
10. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 
11. รศ.ประภากร  สุคนธมณี 

12. ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 
13. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย 
14. ผศ.พิทักษ์  สง่า 
15. อ.ธาตรี  เมืองแก้ว 
16. อ.สุพิชญา  เข็มทอง 
17. อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์                       
18. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
19. อ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส  
20. อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ 
21. อ.สหเทพ  เทพบุรี 
22. อ.คณิตา00มีชูบท

 
อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
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1. อาจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 
2. รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
3. ผศ.พยูร  โมสิกรัตน์ 
4. ผศ.เวนิช  สวุรรณโมลี 

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

 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใหร้ะบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระเภท

ต่างๆ ของหลักสตูร ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลัยศลิปากร ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2557 – 2561 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558) 

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 

- จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
- ท าหน้าที่ที่ปรึกษา/ อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ/์ ผู้สอนด้วย 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่ง รศ. 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเท่า 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 

- เป็นอาจารยป์ระจ า/ พิเศษ 
- คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่ตรง/ สัมพันธ์กับ
สาขาของรายวชิาทีส่อน 
- อาจารย์พิเศษ มีประสบการณ์
การสอน ทั้งนีต้้องมีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 โดยมีอาจารย์
ประจ าเปน็ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก
และอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้ควา้อิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทยีบเท่า หรือ
ขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่ง รศ. 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารยป์ระจ า คุณวุฒิและ
ผลงานวชิาการเชน่เดียวกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
- เป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบัชาติ ตรง/ 
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เร่ือง 

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

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
คุณวุฒิและผลงานวชิาการ
เช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- เป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบัชาติ ตรง/ 
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เร่ือง 

ตารางที่ 1.1-6 
ตารางที่ 1.1-7 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- แผน ก1 และ ก2 : ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาต/ิ นานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.  
- แผน ก2 : หรือน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
การตีพิมพ์รายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมฯ (Proceedings) 
- แผน ข : เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งทีส่ืบคน้ได้ 

ตารางที่ 1.1-8 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา  

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 1 คน 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการตามเกณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไดไ้ม่เกิน 5 คน/ 
เทอม 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่ง ผศ.หรือคุณวุฒิ ป.โท/ 
เทียบเท่า ที่มีต าแหน่ง รศ. 
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ ์
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไดไ้ม่เกิน 10 คน/ 
เทอม 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่ง ศ. และมีผลงานวชิาการ
ตามเกณฑ์ เป็นทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาได้
ไม่เกิน 15 คน/ เทอม 
- เป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของ นศ.ป.โทไดไ้ม่เกิน 15 คน 

ตารางที่ 1.1-3 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
- ถ้าอาจารย์เป็นทั้งทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ 
ให้เทียบ นศ.ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน 
= นศ.ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

หลักสูตรปี 2556 ได้รับอนุมตัิ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 จากที่ประชุม
สภา มศก.ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 14 มี.ค.61 และอธิการบดี
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 

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 องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีรูปแบบและกระบวนการศึกษาที่เอ้ือต่อการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายด้าน
ศิลปะการออกแบบ อีกทั้งยังมีคณาจารย์เชี่ยวชาญในหลายสาขา 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น การ
วิจัย การสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. หลักสูตรมีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวนโยบาย
รัฐบาล 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และต าแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับ
มาตรฐาน 

2. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือเปิดโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างศิลปิน
อาชีพ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

3. มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยคณาจารย์เป็นผู้สร้างสรรค์โอกาสให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้งนี้ยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอนในเวลาเดียวกัน 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 

 

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

 

2559 2560 2561 

2558 33 11 9 1 33.33 2 10 6.06 
2559 25 - 3 8 12.00 6 8 24.00 
2560 31 - - - - 22 9 70.97 
2561 20 - -  - 17 3 85.00 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : นักศึกษาบางคนไม่สามารถบริหารเวลาในการท างานประจ าที่
สอดคล้องกับตารางเรียน และบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 

 
60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น 1 9 11 - 21 
2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 33 33 33 - 33 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 3.03 27.27 33.33 - 63.64 
 จ านวนจบในรุ่น 8 3 - - 11 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 25 25 - - 25 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 32.00 12.00 - - 44.00 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - 31 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - 

2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - 20 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : เกณฑ์และระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ วินัย การบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา และ
สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออ านวย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
620 21 7 4.22 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 95 3 7 4.52 บัณฑิตฯป ี
   (2) ด้านความรู ้ 89 3 7 4.24 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 87 3 7 4.14 2560 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 89 3 7 4.24  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

137 5 7 3.91 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 123 4 7 4.39  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 13   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

7 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

53.85 
  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย  3.88  เกณฑ์ประเมิน  :  3.88  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย  4.22  เกณฑ์ประเมิน  :  4.22  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย  4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย  4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท าของบัณฑิต 
โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นจบปีการศึกษา 2560      
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)  
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบบัสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบบัสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.20   ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ  

0.40   ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่ 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
3.3 ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการะดบัชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 

0.60   ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 

0.80   ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00   ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิตัร 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 13 5.20 ตารางที่ 2.2-7 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00   ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 5.20  
13. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมดในหลักสูตร (คน) 13  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในหลักสูตร 

40.00 
 

15. แปลงคา่คะแนนที่ได้เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ด้เท่ากับ 5.00  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 50.91  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ  40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย  4.22 4.22 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 40.00 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.22/ 2  =  4.61  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างสาขาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการ
ออกแบบที่มีคุณภาพโดดเด่น ตรงตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บัณฑิตมีโอกาสในการต่อยอดผลงานไปสู่การสร้างธุรกิจของตนเอง เพ่ือตอบสนองนโยบาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. บัณฑิตได้ร่วมงานกับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

ระดับประเทศ 
5. บัณฑิตได้ร่วมท างานวิจัยกับคณาจารย์ ในลักษณะการวิจัยเชิงบูรณาการหลักสูตร 
6. บัณฑิตได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน TCI 
2. จัดท าวารสารวิชาการและวิจัยมโหระทึก เพ่ือเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานนักศึกษา 
3. หลักสูตรฯ จัดท าหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม เพ่ือการ

รองรับการพัฒนาการศึกษาของบัณฑิตในระดับสูงขึ้นไป 
4. จัดระบบการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา  
    1. ระบบและกลไก 
  ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561  จ านวน 20 คน โดยมีระบบและกลไก ดงันี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ก าหนดคุณสมบัติ  โดยพิจารณาจาก 
      2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 
        1) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เปน็โรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เปน็
อุปสรรคต่อการศึกษา 
        2) เป็นผู้มีความประพฤตดิี 
        3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา 
         1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เก่ียวกับศิลปะ
และการออกแบบ หรือ 
         2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
           2.1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จ าเปน็ตอ้งมี
ประสบการณ์การท างาน) หรือ  
           2.2) ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 และมี
ประสบการณ์วิชาชีพดา้นศลิปะและการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
           2.3) กรณีมีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยุในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
3. การประชาสัมพันธผ์่านแฟนเพจเฟสบุคของหลักสูตรฯ เวปไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลยั 
 

      หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
       1) แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบัณฑติ โดยให้
ผู้สมัครจัดท าในลักษณะบูรณาการความรู้อย่างน้อย 2 กลุ่มสาขาวิชา 
ภายใต้ 4 กลุ่มวิชา คือ การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์  ประ
ยุกตศิลปศึกษา และเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งประกอบดว้ย ชื่อหัวข้อ
วิทยานพินธ์ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ความมุง่หมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา 
และขั้นตอนของการศึกษา 
      2) สอบสัมภาษณ์ น าเสนอผลงาน ด้วย Portpolio และ Power Point 

 
 

- ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เร่ือง
การรับสมัคร
นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
และปริญญาโท 
โครงการพิเศษ 
ประจ าภาคต้น 
ปีการศึกษา 
2560 ณ วันที่ 
31 ม.ค.60  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลงาน ไม่เกิน 10 สไลด์ โดยส่งไฟล์ผลงาน Power Point  
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. บัณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบตัิผู้สมคัร และ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่มสีิทธิ์เข้าสอบ 
6. ด าเนินการน าเสนอผลงานพรอ้มกับ Portfolio และสอบสัมภาษณ ์
7. คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและรวมคะแนน ใช้เกณฑ์ทีร่ะบุใน
รายงานการประชุม ดังนี ้

- ความคิดสร้างสรรค์      ค่าน้ าหนัก 50 
- แฟ้มผลงาน         ค่าน้ าหนัก 30 
- ทัศนคต/ิความพร้อม     ค่าน้ าหนัก 20 

คะแนนการโหวต จากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่าน  
      ต่ ากว่า 1 คน  หมายถึง  ไม่ผ่าน 
      1 คน      หมายถึง  ทดลองเรียน 
      2 คนขึ้นไป    หมายถึง  ผ่าน 
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

    2. ผลการด าเนินงาน 
มีการน าผลการด าเนนิงานคัดเลอืกฯ ในปีการศึกษา 2560 มาประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ และน ามาปรับกระบวนการ ในการรับสมัครฯ ในปีการศึกษา 
2561  

หลักสูตรฯ ได้ด าเนนิการรับสมคัรผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 โดยมีการด าเนนิการรับสมัครผ่านบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัย
ศิลปากร รับนักศึกษา 1 รอบ ดังนี ้

รอบที่ 1  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจ านวน 22 คน ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ 22 คน ผ่านการคัดเลือกจ านวน 20 คน โดย 

สรุปผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 20 คนแต่มารายงานตัวขึน้ทะเบยีน
นักศึกษาจ านวน 17 คน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
มีการพิจารณาสถิตผิู้ผา่นการคดัเลือกจากสถาบันต่างๆ (รายละเอียดจาก

เอกสารการสมัครชื่อ ข้อมูลคุณวุฒิ สถานศึกษา และผลการสอบ) ซึ่งมีทั้งผู้
จบตรงสาขา และสาขาที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

 

    4. การน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง 
ผลประเมินจากปทีี่แล้วการพิจารณาสถิติผู้ผา่นการคัดเลือกและผลการ

ประเมินฯ เพื่อน าไปเปน็ข้อพิจารณาประกอบการรับนักศึกษาให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

โดยผลประเมินจากปีที่แลว้ควรให้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาโดยทางหลักสูตรไดจ้ัดกิจกรรมสัมมนาบูรณาการก่อนการเรียน
การสอน ให้รุ่นพี่มาแนะน ารุน่นอ้งในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

1. ระบบและกลไก 
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ช่วงเริ่มเข้าศึกษา) 

     - โครงการเครือข่ายสัมพันธศ์ิลปะการออกแบบ Design Arts Network 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  

    2. ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อชี้แจงเนื้อหารายวิชา กฎระเบียบในการศึกษา สิง่อ านวย
ความสะดวกที่คณะและหลักสูตรจัดให้ แนะน าโครงสร้างหลักสตูร ลักษณะ
ของรายวิชา แผนการเรียน วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิชาลงทะเบียนให้
เหมาะสมกับนักศึกษา เปดิโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความรูจ้ักคณาจารย์ 
และรุ่นพี่เพื่อจะได้แนะน าแนวทางในการศึกษาและวิธปีฏิบัติตนตลอด
การศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในดา้นวชิาการและอื่นๆ  

    3. การประเมินผลการด าเนนิงาน 
 หลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสาขาวชิาท าให้พื้นฐานทักษะของนักศึกษา
ไม่เท่ากัน หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมหลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเปน็การเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะน าผลการด าเนินการไปใชป้รับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

    4. การน าผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุง และ
จัดกิจกรรมตามค าแนะน าของคณะกรรมการโดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนา
บูรณาการก่อนการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายสัมพนัธ์ศิลปะการออกแบบ 
Design Arts Network  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

อ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบั
บัณฑิตศึกษา 
       หลักสูตรฯ มีการด าเนินการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 
กลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ 
1. ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีการก าหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ทีป่รึกษาให้แก่
นักศึกษา โดย   

1. ให้แต่ละรายวชิามีแนวทางในการส่งเสริมประเดน็ศึกษาทีส่ าคัญ
เฉพาะรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเสนอประเด็นในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจกับ
อาจารย์ในหลักสูตร และน าไปพัฒนา เขียนเป็นหัวข้อวิทยานพินธ์ 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  
3. ก าหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมกับแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรึกษา

หลัก 
4. ก าหนดปฏทิินติดตามความกา้วหน้าของวิทยานิพนธ์ 2 คร้ัง 

(IP1/IP2)โดยมีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

5. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ ตาม
ระเบียบของบัณฑติวิทยาลัย 

2. ผลการด าเนินงาน 
1. หลักสูตรฯ มีการควบคุมให้นกัศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด และนักศึกษาได้เข้าพบปรึกษาอาจารย์ที่มคีวามรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อฯ ก่อนการเสนอหัวข้อฯ ต่อกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  

2. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกันพิจารณาหัวข้อฯ 

3. ก าหนดการสอบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมกับแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้นักศึกษา
ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเกณฑ์การสอบวิทยานิพนธ์  

4. มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา  

5. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์เพื่อความคุม
มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 

6. มีก าหนดแผนการสอบจบ ภาคการศึกษาต้น 2561 และปลาย 2561  
3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินโครงการฯ (รายงานผลโครงการประเมินผล

- ค าสั่งบณัฑิต 
วิทยาลัย
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ที่ 
773-
790/2560 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อ
วิทยานพินธ์ 
ของนักศึกษา
ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 
สาขาวชิาศิลปะ
การออกแบบ 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 
2560) 
- รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 
8/60 และคร้ัง
ที่ 12/60) 
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 
8/60, 2/61 
- รายงานการ
ประชุมฯ  ครั้ง
ที่ 9/60 และ 
คร้ังที่ 2/61 
- ตารางสอบจบ 
ก าหนดการ
สอบจบ  
ประจ าภาค
การศึกษาต้น
และปลาย ปี
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 – 2 (M.F.A. Inprogress) ท าให้มี
นักศึกษาขอสอบจบ 8 คน  
 จากการประเมินผลการด าเนินงานและกระบวนการควบคุมดูแล
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาการศึกษา
ต้น 2560 สรุปสอบผ่าน 8 คน โดยมีค่าระดับคะแนน “ดีมาก” 8 คน  จาก
การประเมินวิทยานิพนธ์ โดยมีการสอบถามนักศึกษาถึงความก้าวหน้า 
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา มาสรุปปัญหาในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้  น าไปเป็นแนวทางแก้ไข และปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป 
    4. การน าผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุง 
คณะกรรมการฯเสนอให้มีการน าเสนอผลงานในเวทีการน าเสนออื่นๆที่ไม่ใช่
ของสถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของการศึกษา
และโดยธรรมชาติของสาขาวิชาการน าเสนอในเวทีของสถาบันเองจะมีความ
เข้าใจและสามารถควบคุมระยะเวลาในการสอบจบได้มากกว่า 

2561 
 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
1. ระบบและกลไก 

การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม 
เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในแก่นักศึกษา  ซึ่งขั้นตอนกระบวนการการ
ด าเนินนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการดัวยตนเอง มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
และร่วมกันด าเนินงานจัดกิจกรรม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ค า
เสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาที่ครอบคลุมในทุกด้านของผลการเรียนรู้ 

2. ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา

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 คณาจารย์น า
นักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 
ก.ย.-1 ต.ค.60  

- รายวิชา 360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในง านการออกแบบ
สร้างสรรค์ คณาจารย์น านักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ 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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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ในกิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ มีการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ในแต่ละโครงการ โดยจะน าผลการประเมินไปปรับ และพัฒนากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ต่อไป 
4. การน าผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุง 

อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน  

นักศึกษา 

 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบั
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 
 

- อัตราการคงอยู่    
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีอัตราการคงอยู่ที่ค่อนข้างสูง
และมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ดังนี้ 

 
 ปีการศึกษา 2558 รับเข้ามาจ านวน 33 คน พ้นสภาพ 10 คน จบ

การศึกษา 21 คน  
ปีการศึกษา 2559 รับเข้ามาจ านวน 25 คน พ้นสภาพ 8 คน จบ

การศึกษา 11 คน 
ปีการศึกษา 2560 รับเข้ามาจ านวน 31 คน พน้สภาพ 9 คน สถานะ

ปกติ 22 คน 

-ระบบ
ลงทะเบียน
ออนไลน ์
 
 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
ท่ีรับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสตูร ณ ปี
การศึกษา 25.. 

 

2) 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
เกณฑ์ 

(โดยรวมท่ี
ส าเร็จก่อน

เกณฑ)์ 

 

จ านวนท่ี
คงอยู่สิ้น

ปี
การศึกษ
า 2561 

(3) 

จ านวนท่ี
ออก

ระหว่าง
เรียนจน

สิ้นปี
การศึกษ
า 2561 

(4) 

อัตราการคงอยู่ 

 
 

 
 

 

59 60 61     

2558 33 11 9 1 33.33 2 10 6.06 
2559 25 - 3 8 12.00 6 8 24.00 
2560 31 - - - - 22 9 70.97 
2561 20 - - - - 17 3 85.00 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ปีการศึกษา 2561 รับเข้ามาจ านวน 20 คน พน้สภาพ 3 คน สถานะ

ปกติ 17 คน 
 - การส าเร็จการศึกษา  

    ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 คน 
 
 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ของ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ทุกรายวิชาที่เปดิ
สอนมีการประเมินรายวิชาผา่นระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาในการเรียนในการสัมมนาหลักสูตรชว่งปลายปีด้วย 

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

 

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

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

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

ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตร สามารถ
ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเองชัดเจน มีนวัตกรรมต่อยอดน าไปสู่การใช้งานได้จริง 

2. หลักสูตรมีกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามแผนของหลักสูตร 
3. นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองกับองค์กรระดับชาติและโครงการจริงรายวิชา Branding 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีโอกาสท าความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันอ่ืนๆ เพื่อบูรณาการองค์

ความรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
2. บัณฑิตมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป 
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หมวดท่ี 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับ 4
สาขาวิชา ดังนั้น ขั้นตอนกระบวนการในการรับสมัคร
อาจารย์ใหม่จะเป็นกระบวนการด าเนินงานของแต่ละ
สาขาวิชา  โดยหลักสูตรฯ จะมีการวางแผนประชุมเพื่อ
ก าหนดอัตราก าลังในระยะยาว เพื่อทดแทนอาจารย์
เกษียณอายุราชการ  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินงานของหลักสูตร  โดยมีการประชุม
ปรึกษา หารือเพื่อวางแผนร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา 
ในการจัดหาอัตราก าลัง เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ  โดยมีระบบและขั้นตอนในการรับสมัครและ
คัดเลือกเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมในการพิจารณาเสนอ
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับหลักสูตรบูรณาการ น ารายชื่อมาพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้ตรงตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ได้ก าหนดไว้ คือคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  และตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนการแต่งตั้ง ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ
เห็นชอบโดยผ่านมติที่ประชุมกรรมการบัณฑิตฯ 
2. น าเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี และผ่านที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับรองตามล าดับ 
 

  การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 
เป็นไปตามเกณฑ์ทีส่กอ.ได้ก าหนดไว้และประเมนิผล

การสอนจาก มคอ.5 
  

  ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มีการปรับเปลี่ยนอาจาย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาให้

เหมาะสมและสอดคล้องกบัแผนที่ก าหนดไว้ จากการ
ประชุมที่อัมพวา เม่ือวันที่ 14-15 ต.ค.59 

 -การบริหารอาจารย์  
กลไกการบริหารอาจารย ์

1. หลักสูตรฯ ก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

2. หลักสูตรแบ่งงานภาระงานหน้าที่อาจารย์ใน
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ 

3. หลักสูตรฯ น าข้อมูลเสนอต่อคณะฯ ในการ
พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อทดแทนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรฯ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการหาอัตรารองรับส าหรับอาจารย์ที่
จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

4. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชา ในการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์โดยก าหนดระยะเวลาขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ที่ถึงเวลาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ระดับสูงขึ้น  

5. มีการจัดประชุมเพื่อผลักดันให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้สอนท าต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูง
ขึ้นไป และส่งเสริมการเสนอของบประมาณการท าวิจัย 
การผลิตผลงานสร้างสรรค์ ต ารา หรือหนังสือ ฯลฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
  หลักสูตรฯ จัดประชุมอยา่งต่อเนื่องเพื่อติดตามผลงาน 
และได้รับงบประมาณในการท าวิจัย ต่างๆ และพิจารณา
จัดท าแผนอัตราก าลงัอาจารยป์ระจ าหลักสูตร โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สกอ. ก าหนดไว ้

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
โดยการประเมินกระบวนการบรหิารอาจารย์ 

พิจารณาจากระบบที่ไดด้ าเนนิการแล้ว เช่น 
1. มีการติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน 

ภาระการสอน งานวิจยัสร้างสรรค์ งานบริการวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 
8/59 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอภาระงาน
ดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ KPI ของคณะ 

 - การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
กลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ในการจัดระบบ
ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ คือ 

1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนในการส่งเสริมให้ 
อาจารย์ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนจากหลักสูตร  

- กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560  

- โครงการศึกษาดูงานตา่งประเทศของนักศึกษา ณ 
เมืองปักก่ิง ประเทศจีน  
- หลักสูตรส่งเสริมให้ผลิตและจดัพิมพ์ต าราโดยขอส

นุบสนุนงบประมาณจากคณะฯแต่ไม่ได้รับจดัสรร จึงมีมติ
ให้หลักสูตรอนุมัติงบประมาณด าเนิการแต่ให้เป็นรุปแบบ
ของหนังสือแทน 

โดยในแต่ละโครงการได้มีการสรุปผลเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน 
หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนนุในการส่งเสริมให้ 

อาจารย์ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนจากหลักสูตร  

- โครงการศึกษาดูงานตา่งประเทศของนักศึกษา ณ 
เมืองปักก่ิง ประเทศจีน  

- คณาจารย์ยืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดบั
ศาสตราจารย์จ านวน 3 ท่าน 

- คณาจารย์ด าเนินการจัดท าโครงการผลิตหนังสือเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนในรายวชิาการออกแบบ
โครงการวิจัยขั้นสูง 

โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
และน าผลการด าเนนิงานมาปรบัใช้ในการด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์
โครงการศึกษาดูงานตา่งประเทศของนักศึกษา ณ 

เมืองปักก่ิง ประเทศจีน (สรุปผลโดยนักศึกษา)   

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริม

 
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 
12/59 เร่ือง
แผนปฏบิัติ
ราชการปี 2560, 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
วิจัย) 
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 
6/60 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 
12/59 เร่ือง
แผนปฏบิัติ
ราชการปี 2560, 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
วิจัย) 
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 
6/60 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และพัฒนาอาจารย ์
- ได้เรียนรู้มาตรฐานการศึกษาศลิปะการออกแบบ แบบ
ประเพณีนิยม และร่วมสมัย น ามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดมาตราฐานสูงยิ่งขึน้ 
- ได้ศึกษาวิธีคิดและประสบการณ์ของการพัฒนาชุมชน
เชิงวัฒนธรรมและทางนิเวศ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการท าวิทยานิพนธ์ในประเดน็ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
1 x 100/ 3 = 33.33 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
2 x 100/ 3 = 66.67 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์  
(5.00+5.80) x 100/ 3 = 360.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 2 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 66.67  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 33.33  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 33.33  เกณฑ์ประเมิน  :  2.78  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน   ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
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สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 2 ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน - ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 66.67  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 66.67  เกณฑ์ประเมิน  :  4.17  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 80.00  ผลการด าเนินงาน    ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่ 0.80 - - ตารางที่ 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผา่นการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ  

1.00 5 5.00 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 2 0.80 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 5 3.00 ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 2 2.00 
ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 3 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 5 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 9 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 5.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5.80 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

166.67 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

193.33 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

20.83 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

24.17 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 544.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 360.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีจ านวน 5 คน มีการ

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลา ในปีการศึกษา 2561 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
การประเมินความพงึพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ใน

ปีการศึกษา 2561 ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน โดยได้ท า
การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และด้านสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ โดยผลการประเมินเป็นดังนี ้  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลผลการ
ประเมินมารวบรวมและใช้เปน็ขอ้มูลในการปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

- ระดับความพงึ
พอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็น
ดังนี ้
ปี 2559 = 4.12 
ปี 2560 = 3.75 
ปี 2561 = 3.81 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมนิ  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
4.2   11.95/ 3 = 3.98 

4.2 (1) 36.00 ร้อยละ 33.33 2.78 
4.2 (2) 48.00 ร้อยละ 66.67 4.17 
4.2 (3) 24.00 ร้อยละ 360.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 9.98/3  = 3.33 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดี 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 
2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

การออกแบบ 
3. การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีเอกภาพ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีทุนสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลักดันวงการศิลปะการออกแบบ 
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หมวดที่ 5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

360 501 
สุนทรียศาสตร์ส าหรับ
นักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2561 14 3           17 17 

360 502 จิตวิญญาณ
ไทยในงานออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2561 

7 6 4          17 17 

360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร้างสรรค ์

ภาคต้น 
ปี 2561 11 4 2          17 17 

360 531 วิทยานิพนธ ์
ภาคต้น 
ปี 2561 

          6 2 17 
G = 4 
EX = 5 

360 541 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2561 

17            17 17 

360 504 ระเบยีบวิธี
วิจัยส าหรับนักออกแบบ 

ภาคปลาย 
ปี 2561 

5 7 5          17 17 

360 531 วิทยานิพนธ ์
ภาคปลาย 
ปี 2561 

           13 22 ว่าง = 9 

 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

กลุ่มการออกแบบภายใน               
361 512 สัมมนาการ
ออกแบบภายในข้ันสูง 

ภาคต้น 
ปี 2561 

1 2           3 3 

361 513 การออกแบบ
ภายในขั้นสูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2561 

 3           3 3 

361 523 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ภาคต้น 
ปี 2561 

1  1          2 2 

กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป ์               
362 512 สัมนาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ขั้น
สูง 

ภาคต้น 
ปี 2561 8 1 1          10 10 

362 513 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2561 

6 1 2 1         10 10 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

362 521 การออกแบบ
เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ 

ภาคต้น 
ปี 2561 

8            8 8 

กลุ่มประยุกตศลิปศึกษา                
364 513 ประยุกต์ศิลป์
ขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2561 

1 1           2 2 

364 521 สัมมนา
ประวัติศาสตร์ประยุกต์
ศิลป ์

ภาคต้น 
ปี 2561 2            2 2 

364 522 ทักษะการ
สร้างสรรค์ขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2561 

 9           9 9 

กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา                
365 512 สัมมนางาน
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สงู 

ภาคต้น 
ปี 2561 6            6 6 

365 513 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2561 2 1 4          7 7 

365 521 การจัดการ
งานเครื่องเคลือบดินเผา 

ภาคต้น 
ปี 2561 

3            3 3 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ในการออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ
เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางศิลปะการออกแบบ มีความ
เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพื่อรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการ
ออกแบบสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสร้างนวัตกรรม 
และเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการบนพื้นฐานของภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และการบริการ ให้มีความโดดเด่น มุ่งเน้นการ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีคุณภาพแข่งขันในตลาดโลกได้ 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมวลชน (Universal design) เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า (Better quality of life) และสร้างสรรค์หนทางในการ

- หลักฐาน
การวิพากษ์
หลักสูตร 
และทวนสอบ 
 - รายงาน
การประชุมฯ 
คร้ังที่ 6/59 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย 

ในการออกแบบสาระรายวิชา จึงมีการบูรณาการรายวิชาที่มี
ความส าคัญในการต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ข้ันสงู ได้แก่วชิา 
สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณไทยในการออกแบบ บูรณาการและนวัตกรรม
ในงานออกแบบสร้างสรรค์ ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับนักออกแบบ และเข้าสู่
เนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้นตามล าดับ ในแตล่ะศาสตร์พร้อมกับบรูณาการ 
เพื่อพัฒนาสรา้งองค์ความรู้ใหม่ และมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลาปัจจบุัน ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย น าไปสู่กระบวนการคิดต่อยอดเชิงวชิาการด้านศิลปะ
การออกแบบอันเป็นประโยชน์ตอ่สังคม 

กลไกการจัดท าหลักสตูร 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสตูร ทุกๆ 3 ปี โดยใช้กลยทุธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงประเด็นทางสังคม ความเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ แนวโน้ว 
ค่านิยม วฒันธรรม และสร้างเสริมความเข้มแข็งในเอกลักษณ์อัตลักษณ์
เป็นต้นคิดในการปรับหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต้องกระชับน าไปสู่การ
สร้างสรรค์สังคมได้อย่างเปน็จรงิ 

2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
(ปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ผา่นการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 

ผลการด าเนนิงาน 
     ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2561 
พร้อมเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
 กระบวนการจัดท าหลักสูตรเปน็ไปอยา่งลา่ชา้ด้วยกระบวนการ

ตรวจสอบมีความซ้ าซ้อนและระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ยงัไมช่ดัเจน 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
เปิดใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ท าให้ระบบการบริหาร

จัดการหลักสูตรมีความคล่องตัวและกระชับในศาสตร์ที่เอ้ือประโยชนต์่อ
นักศึกษาในการเรียน 

 หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

มีระบบการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอน PDCA
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

P การประเมินและวางแผนจากการสัมมนา  
D ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรและด าเนนิการตามระเบียบ 
C ติดตามความก้าวหนา้หลักสูตรในการประชุมหลักสูตรฯ ทุกเดือน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
A ด าเนินการเตรียมพร้อมการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร 

ผลการด าเนนิงาน 
    มีการรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 20 คน 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
เป็นไปตามกลไกและกรอบเวลาตามมาตรฐาน สกอ. 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
   หลักสูตรฯ ระบุในแผนการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู้สอน 

จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และงานวิจัย 
โดยมีองค์ประกอบคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เพื่อสร้างแนวทาง
การบูรณาการความรู้ และเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
มาบรรยายในประเด็นศึกษาของแต่ละรายวิชา มีการประชุมเพ่ือจัด
ตารางสอนและก าหนดผู้ประสานงาน วัน-เวลา สถานที่ 

ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินงานตามตารางสอน และคณาจารย์ส่ง มคอ.3 ครบ

ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรได้น าผลประเมินการสอน มาประกอบการพิจารณาเพ่ือ

ก าหนดผู้สอน 

 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 
3 และ มคอ.4)   
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

หลักสูตรฯ ด าเนินการตามปฏิทิน TQF ระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
คณาจารย์จัดท า มคอ.3 เสร็จตามก าหนด 

การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ มีการติดตามข้อมูล มคอ.3 ผ่านการประชุมทุกเดือน 
และเลขานุการหลักสูตร 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ ระบุในแผนการด าเนินงาน 
 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
คณะกรรมการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีแนวทางการพิจารณา

หัวข้อ ดังนี้ 
- มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 ศาสตร์ 
- มีนวัตกรรมที่มีผลต่อสังคม โดยทางตรงและทางอ้อม 
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องมีความสอดคล้องกับสาระของหลักสูตร 
- มีการด าเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้
หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง จากนั้นหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตรงตามสาขาวิชาที่บูรณาการ 

 

 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1 เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์และให้ค าแนะน าแนวทางการพัฒนา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

MFA. in progress 2 เพ่ือแสดงผลจากการพัฒนาแนวความคิดสู่
การประยุกต์เป็นผลงานสร้างสรรค์และน าเสนอกระบวนการ
ศึกษาวิจัยในระดับที่พร้อมสอบจบ พร้อมทั้งติดตามและควบคุม
คุณภาพของภาคเอกสารวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ I Thesis  และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามมาตรฐานระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

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

 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ระบบและกลไก 

1. ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนก าหนดวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

2. อาจารย์ผูส้อนต้องรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา 

3. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรจัดท ารายงานประเมินผลของหลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 

4. ภายหลังสิ้นสดุภาคการศึกษา อาจารยป์ระจ าหลักสตูรมีการ
ประชุมเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันถึงข้อปัญหาที่เกิดระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน  

5. ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาในประเด็นดา้นหลักสตูรและ
การจัดการเรียนการสอน 

6. จัดท ารายงานประเมินผลหลกัสูตร  

ผลการด าเนนิงาน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก ากับดูแล และ

ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามผ่านการประชุมและ
เลขานุการหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบจากผลย้อนกลบัจาก 

แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาในแต่ละวชิา 
2. ในรายวชิาปฏิบัติ มีการใช้กรรมการประเมินผลงานนอกเหนือจาก

ผู้สอนและผู้ประสานงานวชิา 
3. ในรายวชิาบรรยาย มีการติดตามผลโดยการท ารายงาน ผลงาน 

รวมถึงการน าเสนอของนักศึกษาที่สอดคล้องกับการก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวชิา 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
   นักศึกษามีกรอบความคิดที่สามารถพัฒนาสู่การน าเสนอหัวข้อ
วิทยานพินธ์ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
น าเข้าตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการ และด าเนินการเสนอ

ปรับแก้ค่าระดับคะแนนผ่านสภามหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนนิงาน 
-หลักสูตรได้ผลสรุปการเรียนรู้แต่ละรายวชิาออกมาเป็นผลงาน

ลักษณะองค์ความรู้ในประเด็นศกึษาอย่างมีทิศทางและเป็นรปูธรรม 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
-นักศึกษายอมรับผลการพิจารณา  
-หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

-นักศึกษาในหลักสูตรมีความเขา้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรฯ 

 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
กลไกการก ากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.5 ภายใน 30 วัน และจัดท า มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

ผลการด าเนนิงาน 
มีการปรับตารางแผนการเรียนในบางรายวชิา เชน่ วิชาสัมมนาเคร่ือง

เคลือบดินเผาขั้นสูงให้มาอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกันกับสาขาอื่นๆ เพื่อ
สอดคล้องในการบูรณาการของหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสตูร 

กลไกและกระบวนการมีแนวทางที่เหมาะสม และท าให้เกิดมาตรฐาน 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

มีมาตรฐานและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
คุณภาพบัณฑติตามกรอบคุณวฒุิ 

 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. มีการส ารวจความก้าวหนา้ของการท าวิทยานิพนธ์ 
2. มีกลไกเพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง

สม่ าเสมอ 
3. มีคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิทยานพินธ์พิจารณาก่อนการสอบ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
4. มีการตั้งกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสอบ

วิทยานพินธ์  
5. มีการประเมินผลงานวทิยานพินธ์ 
6. มีการจัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์ตามระเบยีบของบัณฑิตวิทยาลัย 
7. มีการน าเสนอวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1) อาจารย์ประจ าหลักสตูร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม เพื่อวางแผนตดิตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน ผ่านท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสตูร  โดยใน
ปีการศึกษา 2561 ได้แก ่
1. ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 9 พ.ค.61  
อ.ประจ าหลักสตูร 100% 
2. ครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 7 ม.ิย.61   
อ.ประจ าหลักสตูร 100% 
3. ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 5 ก.ค.61   
อ.ประจ าหลักสตูร 80% 
4. ครั้งท่ี 7/2561 วันที ่2 ส.ค.61   
อ.ประจ าหลักสตูร 80% 
5. ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 1 พ.ย.61   
อ.ประจ าหลักสตูร 100% 
6. ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 13 ธ.ค.61    
อ.ประจ าหลักสตูร 80% 
    โดยการบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆ ของ
หลักสตูรฯ จะประชุมผ่านคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสตูร (หลักฐานเกี่ยวกับวาระ) 

 - รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา 
 
 
 

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

หลักสตูรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

 เอกสาร 
มคอ.2 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา 

และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสตูรฯ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 
ครบทุกรายวิชาที่เปดิสอนก่อนการเปิดเรียนในแตล่ะภาค
การศึกษา โดย 
  ภาคเรียนท่ี 1/2561 จ านวน 17 รายวิชา 
  ภาคเรียนท่ี 2/2561 จ านวน 2 รายวิชา 

 เอกสาร 
มคอ.3 
 

4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

      หลักสูตรฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุกรายวิชา ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 2561 โดย 
     ภาคเรยีนที่ 1/2561 จ านวน 17 รายวิชา 
     ภาคเรยีนที่ 2/2561 จ านวน 2 รายวิชา 

 เอกสาร 
มคอ.5 
 

5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

    หลักสตูรฯ มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  

 เอกสาร 
มคอ.7 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

    หลักสตูรได้จดัให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ครบทุกรายวิชา 
 

 รายงานการ
ทวนสอบ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

   มีการจดัวาระการประชุมตามหวัข้อตัวบ่งช้ีระดับ
หลักสตูร 

 เอกสาร 
มคอ.7 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

  ไม่มีอาจารย์ใหม ่ - - 

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุก 1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
คนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
4. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรจุิด ารงค์กุล  
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
    - ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์หลักสูตร 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรยีนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

บุคลากรสนับสนุน (น.ส.ณัฏนรี กระกรกลุ) เข้าร่วม
โครงการประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะ
มัณฑนศลิป์ “AUN-QA Implementation and Gap 
Analysis” ในระหว่างวันท่ี 28-29 พ.ย.61 
 

  

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

 
ค่าเฉลี่ย = 4.32 

 ข้อมูล
ส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

 
ค่าเฉลี่ย = 4.22 

 ส ารวจโดย 
น.ส.ณัฏนรี 
กระกรกลุ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้  11  
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 
 5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5  100  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการ

ผ่าน 
 11  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้  100  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  11 จาก 11 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  11 จาก 11 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  10 จาก 10 ข้อ ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  10 จาก 10 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี    
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี - - - - 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ไม่ม ี - - - - - 

 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ5 แต่ละวชิา)  

รหัส ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง มี ไม่ม ี

ทุกวิชาในหลักสูตร  √  ประเมินจากการสังเกตของอาจารย 
ในรายวิชา และผปูระสานงาน 
รายวิชา 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ไดรับการ
ประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก  
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนว

ทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

มีระบบการเช็คช่ือนักศึกษา มีข้อตกลงการเรียนการสอนและให้มี การส่งผลงาน 
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดให้มีการวิจารณ์งานทุกสัปดาห์เพื่อเห็น จุดบกพร่องทั้ง
ของเพื่อนและของตนเอง เพื่อน ามาพัฒนาต่อในงานของตนเอง มีการเปรยีบเทียบ
กับงานท่ีมีคุณภาพ ในระดับมืออาชีพ 

  

ความรู ้ บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่ง ให้ฝึกปฏิบัติการเขียนหัวข้อโครงการบรรยายหลัก
มาตรฐานการเขียนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาศิลปะและการออกแบบ 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่ง ถาม ตอบปัญหาที่ใช้หลักการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และ 
น าเสนอแนวทางการ แก้ไขปญัหา ฝึกปฏิบัติการเขียนหัวข้อโครงการวิจัยตาม
ตัวอย่าง หรือโจทย์ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน การเขียนแบบตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ ในสาขาศิลปะและการออกแบบ  ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปญัหาจากตัวอย่าง
หรือ โจทย์ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในสาขาศิลปะและการออกแบบ 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนว

ทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ให้นักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาตามหัวข้อ โครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย การ 
ก าหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน ตามหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมายให้นกัศึกษาแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย หรือตอบค าถามในช้ันเรียน 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ให้ศึกษาค านวณสดัส่วนและถ่ายทอดโดยการปฏิบตัิงานตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 
 ให้ศึกษาการเขียนโครงการวิจัยสากลเพื่อใช้แบบเป็นการสื่อสารให้ ศึกษการเขียน
อ้างอิงแบบสากล เพื่อใช้แบบเป็นการสื่อสาร  ให้ชมตัวอย่างวีดีทัศนโ์ดยใช้ 
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีมีอยู่ในปจัจุบัน และมีการตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน และ
ผู้เรยีนผ่านระบบเครือข่าย สารสนเทศ 

  

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ - คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- โครงการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561 คณะ
มัณฑนศลิป ์

5 1 ตามผลประเมินในภาพรวม รายงานผลโครงการฯ 

- สัมมนาหลักสตูรฯเพื่อ
ร่างและปรับปรุง
หลักสตูร 

5 1 หลักสตูรฯ มีการปรับปรุงตาม
ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.4 10 จาก 10 ข้อ 11 จาก 11 ข้อ 5 
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 14/4  =  3.50 คะแนน 



45 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  ดี 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน และติดตามผลผ่านการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
การประชุมอย่างสม่ าเสมอท าให้กระบวนงานทั้งหมดเสร็จสิ้นครบถ้วน 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
กลไกที่ด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

มีการส ารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง (พร้อมกับประเมินการสอนออนไลน์) เนื่องจากพื้นที่วังท่า
พระยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จจึงมีการจัดการเรียนการสอนในวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ ซิต้ีแคมปัส และพื้นที่จริงในบริบท
เนื้อหาแต่ละรายวิชา  

ผลการด าเนินงาน  
คณะกรรรมการด าเนินงานหลักสูตร มีการประชุมถึงผลการ

ประเมินท่ีส าคัญของนักศึกษา รวมถึงด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จึงได้ข้อสรุปว่าการศึกษาที่ใช้พืน้ท่ีภายนอกท่ีเป็นบริบทเนื้อหา
รายวิชาจะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าในชั้นเรียน
เพราะมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ บรรยากาศ ประเด็นศึกษาที่มี
ประสบการณ์ตรงมีผลในการเข้าใจเข้าถึงความส าคัญและอารมณ์
ร่วมในสถานการณ์ต่างๆได้ดี 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีการพูดคุยและหาข้อสรุปในชั้นเรียน และออกไปในพื้นที่จริง 

ปฏิบัติการจริง น าประเด็นต่างๆกลับมาประมวลใหม่ในรูปแบบ
การสัมมนาในชั้นเรียน ท าให้ได้ผลการเรียนรู้ที่ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ  

ผลท่ีได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง 
ท าให้ขอบเขตในการบริหารจัดการมีรูปแบบท่ีชัดเจนและ

สนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพได้ผลดี โดยไม่ติดกรอบวิธีคิด
ในชั้นเรียนมากเกินไป 

 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
    มีระบบจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ เตรียมความพรอ้ม
ทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พัก นักศึกษา 
อุปกรณ์โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอื้อในการเรียน เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
วารสาร การค้นหาข้อมูล และสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณที่
เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้งานทันสมัยตลอด และท่ีส าคัญ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
พื้นที่ต่างๆนอกชั้นเรียนหรือการศึกษาภาคสนามมีอยู่ไม่จ ากัดจึง
ท าให้การบริหารจัดการพื้นที่มีเสน่ห์ต่อการเรียนมากขึ้น 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ 
1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. ด าเนินการแก้ไข หรือ ปรับปรุง 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. จัดท ารายงานผลการประเมิน 
5. น าผลสรุปไปปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว 

 

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

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

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

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีโรงปฏิบัติงานเฉพาะทางและพ้ืนที่เฉพาะในการท างานสร้างสรรค์ให้นักศึกษา  
2. นักศึกษาสามารถใช้โรงปฏิบัติงานบูรณาการต่างสาขาได้ 
3. มีโครงการประลองการสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ  
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพโดยรวมซึ่งมุ่งหมายจะท าให้การจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
2. เปิดโอกาสในการศึกษานอกสถานที่มีแนวโน้มในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบรับกับ

การเรียนรู้ที่เข้าใจและเข้าถึงประเด็นปัญหาได้จริง 
3. นักศึกษาสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ควรส่งเสริมให้บณัฑิตเผยแพร่
ผลงานผา่นวารสารที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน TCI ของสถาบันภายนอก
มากขึ้น 

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในลักษณะ
บทความแทนการแสดงผลงานสรา้งสรรค์
ให้มากข้ึน 

รวบรวมและศึกษาเวทีการน าเสนอใน
รูปแบบวารสารวิชาการทีเ่ข้าเกณฑ์
มาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วงไมส่ัมพันธ์
กับการสอบจบการศึกษาและไม่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาดา้นศลิปะ
การออกแบบเท่าVeridian อีกทั้งยัง
ควบคุมเวลาให้เหมาะสมกับการสอบ
จบได ้

2. ควรก าหนดกลไกท่ีเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคดิเห็น ขอ
ค าปรึกษา จนถึงเรื่องร้องเรยีนต่างๆ 

-มีการก าหนดกิจกรรมติดตามความ
คืบหน้าในวิทยานิพนธ์เทอมละ 2 ครั้ง ซึ่ง
นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ระหว่างผูร้ับผดิชอบหลักสตูรในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ม่ใช่ที่ปรึกษาหลัก  
-มีกรุ๊ปไลน์เฉพาะช้ันปีแตล่ะรุ่นทีส่ามารถ
สื่อสารกันภายในกลุ่มรุ่นเดียวกันซึ่งจะมี
คณาจารย์ทั้งหมดในคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรคอยดูแลในทุกกลุม่ 

มีการสื่อสารด้านข้อมูล ปญัหา 
กิจกรรม มากข้ึน 

3. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์
และเผยแพรผ่ลงานในระดับนานาชาติ 

คณะกรรมการหลักสูตรมีนโยบาย
สนับสนุนคณาจารย์ตามรูปแบบท่ีเสนอ 

การน าเสนอผลงาน The Art and 
Design Exhibition by the 
Members of Faculty of 
Decorative Arts, 1-3 May 2019, 
South Korea. 

4. ควรน าข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 
เข้าที่ประชุม เพ่ือน าไปปรับปรุงในแต่
ละรายวิชา 

มีการประชุมและน าข้อมูลต่างๆมาพัฒนา
ทุกป ี

-ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตร
ปรับปรุง 2561 
-จัดการเรียนการสอนที่สร้าง
ประสบการณ์ตรงมากข้ึน 
-กิจกรรมที่มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมและ
ประโยชนส์าธารณะเป็นส าคญั  

 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.61 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. บันทิตมีทักษะในการใช้เครื่องมอื หรือการใช้โปรแกรม
ยังไม่คล่องตัวเท่าไหร ่

หลักสตูรไม่เน้นการสอนทักษะเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
โปรแกรมปฏิบตัิการในคอมพิวเตอร์ซึ่งหาเรียนได้ทั่วไป 

2. ควรเพิ่มความสามารถในการสือ่สารด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากเกณฑม์าตรฐานการจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมี
กลไกสนับสนุนอยู่แล้ว หลักสูตรยงัมีรายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักออกแบบท่ีมสี่วนช่วยในการพัฒนาการสื่อสารด้วย
การเขียนและน าเสนออีกด้วย 

3. ควรเพิ่มทักษะเทคนิคการฝึกสอนและอบรมเชิงวิชาการ มีการเน้นกระบวนเรียนรู้ทีส่ร้างทกัษะการสื่อสารในรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสตูรปรับปรุง 2561 โดยก าหนดเป็น
รายวิชาที่เป็นการสัมมนา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 
- การปรับปรุงวังท่าพระ ท าให้เงื่อนไขการบริหารจัดการทุกด้านอยู่บนความเสี่ยง แต่ทุกส่วนพยายามต้าน
ความเสี่ยงนั้นอย่างรอบคอบ 
- การปรับเปลี่ยนระบบบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดวิกฤตการบริหารที่ไม่
สนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว ตามที่วางแผนเป็นมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 
- การเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่เสถียร ท าให้สังคมโดยรวมชะงักไม่กล้าคิดหรือกระท าใดๆ ตามแนวทาง
พัฒนาประเทศจริง 
- โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงมีผลต่อจ านวนผู้เข้าเรียน 
- แนวโน้มสังคมโลกเรื่อการจ้างงานแบบไม่พ่ึงพาปริญญา น าไปสู่การศึกษาตามอัธยาศัยมากกว่าการเรียนเพื่อ
ปริญญา 
 



51 
 

หมวดที ่9 

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
   อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการณ์มากกว่าหลักสูตรเดิมที่เน้นเฉพาะความ

ช านาญสาขาวิชา 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

คงรายวชิาที่เป็นจดุเด่นของหลกัสูตร และยุบรวมรายวชิาที่มีความเฉพาะเจาะจงในรายวิชามากเกินไป 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

โครงการการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
- การเตรียมความพร้อมสู่ AUN QA 
- แผนการศึกษาตามอัธยาศัย 
- การศึกษาในนอกพ้ืนที่บริบทตามเนื้อหารายวิชา 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561ที่
น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
 

1. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2.  
.................................................................... 

(รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล) 
วันที่ 1 ก.ค.62 

 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.  
.................................................................... 

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

 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

4.  
.................................................................... 

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

 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

5.  
.................................................................... 

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

 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  
.................................................................... 

(รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า) 
ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

วันที่ 1 ก.ค.62 

 
.................................................................... 

(อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

วันที่ 1 ก.ค.62 



53 
 

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ประสบการณด์้าน

การสอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ 

สถาบัน, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

1 นายปรีชา  ปั้นกล่ า รอง
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (ภาพพิมพ)์ 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2537 

 

2 ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพง่เกษร  รอง
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
ปร.ด. (การพัฒนาสังคม) 
ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
ม.ปทุมธาน ี
ม.ศิลปากร 

2526 
2541 
2553 
2557 

 

3 ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต   อาจารย ์  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
M.D. (Multimedia Design) 
Ph.D. (Design Arts) 

ม.กรุงเทพ 
Swinburne U.of Tech., Australia 
ม.ศิลปากร 

2546 
2551 
2559 

 

4 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 5 ปี) 
M.A. (Visual Arts) 
ปร.ด. (โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร)์ 

ม.ศิลปากร 
Curtin U. of Tech., Australia  
ม.ศิลปากร 

2532 
2542 
2555 

 

5 นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล รอง
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 

ม.ศิลปากร 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
ม.ศิลปากร 

2534 
2551 
2557 

 

6 นางสาวพรพรม  ชาววัง   ศ.บ. (จิตรกรรม) 
ศ.ม. (จิตรกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2540 

3 

7 นายเทิดศักดิ์  เหล็กดี ผู้ช่วย  ศ.บ.(ศิลปไทย หลักสูตร 5 ป)ี ม.ศิลปากร 2541 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ประสบการณด์้าน

การสอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ 

สถาบัน, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

ศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม) ม.ธรรมศาสตร ์ 2547 
8 นางสาวศุภสุมนญ์  โสภาจิตต์

วัฒนะ 
อาจารย ์  

 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
M.A. (Product & Space) 

ม.ศิลปากร 
Kingston University 

2554 
2015 

3 

9 นางสาวเสาวลักษณ์ กบิลสงิห์   คศ.บ. (ศิลปหัตถกรรม) 
F.M.A. (Design)   

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
Visa-Bharati, India  

2542 
2548 

3 

10 นายเอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ.(ออกแบบภายใน หลักสูตร 5 ปี) 
ศล.ม. (การออกแบบ) 

ม.ศิลปากร 
ม.รังสิต 

2538 
2561 

3 

11 ดร.อนุชา  โสภาคยวิจิตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

22 ป ี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป)์ 
M.F.A. (Graphic Design and 
Illustration) 
พธด. (พระพุทธศาสนา) 

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

2528 
1998 
 
2558 

3 

12 ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธ ี  2 ปี ศ.บ. (ประยุกตศลิปศึกษา)  
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป)์ 
ปร.ด. (ทัศนศิลป)์ 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2552 
2559 

3 

13 นายสบืพงษ์ เผ่าไทย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2545 

3 

14 นายพิทักษ์  สงา่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศป.บ. (ประติมากรรม) 
ศ.ม. (ศิลปไทย) 

ม.เชียงใหม ่
ม.ศิลปากร 

2533 
2536 

3 

15 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส   ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
ศ.ม. (ออกแบบภายใน) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

3 

16 นายสหเทพ  เทพบุรี   ศษ.บ. (ศิลปกรรม) 
ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) 

มทร.รัตนโกสินทร ์
ม.ศิลปากร 

 
2548 

3 

17 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วย  ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป)์ ม.ศิลปากร 2524 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ประสบการณด์้าน

การสอน 

คุณวุฒิ 
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ 

สถาบัน, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

ศาสตราจารย ์ M.Sc. (Communication Design) 
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวฒันธรรม) 

Pratt Inst., USA.  
ม.ขอนแก่น 

2528 
2557 

หมายเหตุ :   การท าหน้าที่ของอาจารย์ 
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
(2) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(3) หมายถึง อาจารย์ผู้สอน    (6) หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที ่

สถาบนั, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

1 นายประเสริฐ พิชยะสุนทร รองศาสตราจารย ์   ศ.บ.(ประติมากรรม/ ปั้นสลัก หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. (ประติมากรรม/ ปั้นสลัก) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2536 

 

2 นายสมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน ์   35 ป ี ศ.บ. (ประยุกตศลิปศึกษา) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2537 

 

3 นายจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ        
4 ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 24 ป ี BA. (Industrial Design) 

 
MID. (Industrial Design) 
 
 
Ph.D. (Art Education) 
 

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

2537 
 
2542 
 
 
2549 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที ่

สถาบนั, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

5 นายสน สมีาตรัง รองศาสตราจารย ์   ศ.บ.(จิตรกรรมไทย หลักสูตร 5 ปี) 
ประกาศนียบตัรช้ันสูง (ประวัตศิาสตรส์าขา
สถาปัตยกรรมไทย) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2509 
2521 

 

6 นายพยูร โมสิกรตัน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

      

7 นายเสริมศักดิ์ นาคบัว ศาสตราจารย์
เกียรติคณุ 

      

8 ดร.เตยงาม คุปตะบุตร        
9 นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน ์        
10 นายพงค์ภวัน อะสีตริัตน ์        
11 นายวิบูลย์  ตริมงคล        
12 นายจักรพันธ์  วิลาสินีกลุ        
13 นายเวนิช สุวรรณโมล ี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
      

หมายเหตุ :   
การท าหน้าที่ของอาจารย์ 
(3) หมายถึง อาจารย์ผู้สอน      (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ (6) หมายถึง อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
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ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้คว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมตัิจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

…    1.    
    2.    
    …    

 

ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

…    1.    
    2.    
    …    
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ตารางท่ี 1.1-5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

…    1.    
    2.    
    …    
 

ตารางท่ี 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 

ค้นคว้าอิสระ 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1    1.   
  …   

 

ตารางท่ี 1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 

ค้นคว้าอิสระ 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1    1.   
  …   
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ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
/การค้นคว้าอิสระ 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(proceedings) หรือรายงานหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระที่ไดเ้ผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้   (ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์ และเลขหน้า) 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1     

 ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 

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

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 1. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)  2559  
2. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 1. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  

2. การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา : ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 
3. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1) 
4. ภาวะน่าสบายทางอุณหภมูิ ส าหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ภายในศนูย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
5. ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย 
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น 
7. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 ชุมชนต้นแบบ : 
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น 
8. ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอตัลักษณ์ (4DNA) 

2557 
2558 
2559 
2559 
2559 
2560 
2560 

 
2561 

 

3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 1. การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการออกแบบประสบการณส์ร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งช้ี แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
2. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)  
3. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุร)ี  
4. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เพื่อสรา้งการ
รับรู้เมืองโบราณอู่ทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณเ์คลื่อนที ่

2558 
2559 
2560  

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

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

4. รศ.ประดิพทัธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กลุ 1. รุ่งอรุณแห่งความสุข (2558) 
2. สัญญอักษรา (2558) 
3. ความประทับใจจากกลองมโหระทึก (2559) 
4. การจัดการท่องเที่ยวเมืองดาลัด (วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560) 
5-31. ผลงาน 27 ช้ินใน 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 สุวรรณภมู.ิ นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิัญญาทาง
วัฒนธรรม สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
36. Sign of Suwannabhumi. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 

2558 
2558 
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2561 
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5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 1. การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อโลหะพร้อมระบบ Induction ส าหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย  
2. การศึกษาวิจัยชนวนหล่อโลหะรูปทรงเกลยีวเพื่อเพิ่มคณุภาพเครือ่งประดับ (2559) 
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)  
5. โครงการศึกษาวิจัยภายใต้อัตลกัษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหัส 4DNA  
6. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 ชุมชนต้นแบบ : 
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  
7. ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอตัลักษณ์ (4DNA) 

2558 
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2560 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

6. อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 1. การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรโีดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชด าริ
เป็นเครื่องมือ  
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)  
4. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 ชุมชนต้นแบบ : 
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  
5. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบกรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎีบณัฑิต 
ศิลปะการออกแบบ  
6. การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรโีดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจาก พระราชด าริ
เป็นเครื่องมือ 
7. โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
8. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ กลุม่ประเภทของใช้ ของ
ตกแต่ง 
9. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ กลุม่ผา้และเครื่องแต่งกาย 
10. กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมยอ่ยท่ี 3.3 พัฒนายกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) จ้างเหมาออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์พร้อมจ าหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลติภณัฑ์ภมูิปัญญาเป็นสนิค้าท่ีระลึก) 
11. กิจกรรม กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ออกแบบปรับปรุง Land Mark   
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*หมายเหตุ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง 
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      ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อ.จักรพันธ์  วิลาสินีกุล ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติ   
2. อ.จักรพันธ์  ศรีจันทร์ทัพ 1…………………………………………………….   
3. รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาต ิ   
4. ผศ.เวนิช  สุวรรณโมล ี 1…………………………………………………….   
5. อ.สมพงษ์  แสงอร่ามรุ่งโรจน ์    
6. อ.ดร.เตยงาม  คุปตะบตุร     
7. ผศ.ดร.อภิสักก์  สินธุภัค    
8. รศ.สน  สีมาตรัง    
9. อ.วิบูลย์  ติรมงคล    
10. ผศ.พยูร  โมสิกรัตน ์    
11. ศ.เกียรติคุณเสริมศกัดิ์  นาคบัว    
12. อ.พงค์ภวัน  อะสีติรัตน ์    
13. อ.วศินบุรี  สุพานิชวรภาชน ์    
**หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตอ้งมีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในระดบัชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวทิยานิพนธห์รือ

การค้นคว้าอิสระ ไมน่้อยกว่า 10 เร่ือง 
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2. หลักสูตรระดับเอก 
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตอ้งมีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์

หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่จังหวดั/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่จังหวดั/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

     
 
ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลูระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 การออกแบบพื้นที่สังคมเพื่อสนับสนุนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว นางสาวกัณยาวรี์ เพชรสุข นิทรรศการแสดงงานวิทยานิพนธ์ CODA Cooparation  ฐานข้อมูลบัณฑิต 
2 การออกแบบเรขศลิปด้วยแรงบันดาลใจจาก ผ้าทอมือเมือง

น่านภายใต้หลัก พุทธศิลป ์
นางสาวจันทราภา รุจินาม Design Arts ระหว่างวันท่ี 19-25 ก.ค.61 ณ พิพิธภณัฑ์

ศิลปะการออกแบบ อาคารศลิป์พีระศรี 3 พระราชวัง 
วิทยาลัย 

3 การสร้างกระบวนทัศน์สินค้าชุมชนร่วมสมัยจากทุนวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : ชนเผ่าม้ง ต าบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ ์

นายจ านงค์ ปัญญาแก้ว สนามจันทร ์  

4 เครื่องเคลือบดินเผาเพื่องานตกเเตง่ร่างกายเชิงเเฟช่ัน นายจิระพงษ์ เดชรตัน ์   
5 การสร้างอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่สูผ่ลงานสร้างสรรค์ 

กรณีศึกษา กลุม่ทอผ้าไหมมัดหมีบ่้านเมืองน้อย จ.บุรีรัมย ์
นางสาวชนัญญา คงยืน   

6 การสร้างสรรค์ศลิปะสื่อผสม เรื่อง พ้ืนท่ีแห่งความสุข เพื่อการ นางสาวชลธิชา ปลั่งกลาง   
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
ตกแต่งในส านักงาน กรณีศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น  

7 การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวประไพพิมพ์ พานิชสมัย   

8 การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
เลยส าหรับเด็กอายุ 9-12 ปี 

นางสาวพิชญา ขุนศร ี   

9 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: เขตพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเลย 

นางสาวพุทธประภา ประชาโชต ิ   

10 โครงการออกแบบสื่อวัฒนธรรมเกีย่วกับช้างของชาวกูยจังหวัด
สุรินทร ์

นายภูวดล สุวรรณบตุร   

11 การสร้างสรรค์ศลิปะสื่อผสมพื้นท่ีแห่งความสุข กรณีศึกษา
ศิลปะบ าบดัเพื่อพัฒนาสมาธิในเดก็สมาธิสั้น 

นางสาวรัชนีกร ชะตางาม   

12 การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไทยเจอเนอเรช่ัน
วาย 

นางสาวสาวิตรี บ ารุง   

13 พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภมูิปญัญาท้องถิ่นส าหรับผูสู้งอายุ 
กรณีศึกษาเขตภาษเีจรญิ 

นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา   

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 

ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 

ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

เลขที่ค าขอ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อ.ดร.เรืองลดา  ปณุยลิขติ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูล RIS 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

เชื่อมโยงเส้นทางหมูบ่้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุน ี
รศ.สน  สีมาตรัง 

2 โครงการพัฒนาออกแบบและจัดท ารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ กลุ่ม
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง 

เรืองลดา ปณุยลิขิต,  เอกชาติ จันอุไรรตัน,์ 
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน ์ชมุนี, ชัย
นรินทร์ ชลธนานารถ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (2561) ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดขอนแก่น 

3 โครงการพัฒนาออกแบบและจัดท ารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ กลุ่มผ้า
และเครื่องแต่งกาย 

เอกชาติ จันอุไรรัตน,์ เรืองลดา ปณุยลิขติ, 
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน ์ชมุนี, ชัย
นรินทร์ ชลธนานารถ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (2561) ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดขอนแก่น 

4 กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม
ย่อยที ่3.3 พัฒนายกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) จ้าง
เหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์พร้อม
จ าหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญาเป็น
สินค้าท่ีระลึก) 

เรืองลดา ปุณยลิขิต  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
(2561) 

ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี
อ าเภอไชยา 

5 กิจกรรม กิจกรรมย่อยที ่2.3 ออกแบบปรับปรุง Land Mark   เรืองลดา ปณุยลิขิต ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน ี(2561). 

ภายใต้ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี
อ าเภอเกาะสมุย 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

การจดทะเบียน รับรองการจดทะเบียน /ตารางประกอบ 
     

ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     

ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 พิพิธภัณฑ์ศลิปะนกฮูกกับบทสนทนาสุดท้าย รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี  ฐานข้อมูล RIS 
2 รื่นเริง สุวรรณภูม ิ รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญา

ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน 15 - 30 ก.ย.61 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1 Hin Lad Spirit รัฐ เปลี่ยนสุข, เรืองลดา ปณุยลิขติ. บ้านหินลาด อ.เกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี.  
2 Chaloklum Glow in the Dark  รัฐ เปลี่ยนสุข, เรืองลดา ปณุยลิขติ. บ้านโฉลกหล า อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.  
3 แก่นคูนแคน แดนของดี [ประเภทผลงานออกแบบ] เรืองลดา ปุณยลิขิต,  เอกชาติ จันอุไรรตัน,์ 

วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน ์ชมุนี, 
ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ 

Exhibition Design โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จังหวัด
ขอนแก่น (2561) 

 

4 งามต้อนงามว่างามล้ าค่า แดนแก่นคูน [ประเภทผลงาน
ออกแบบ] 

เรืองลดา ปณุยลิขิต,  เอกชาติ จันอุไรรตัน,์ 
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน ์ชมุนี, 
ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ 

Exhibition Design โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัด
ขอนแก่น (2561) 

 

5 แซ่บถึงแก่น แดนดอกคูน [ประเภทผลงานออกแบบ] เรืองลดา ปณุยลิขิต,  เอกชาติ จันอุไรรตัน,์ 
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์, สน สีมาตรัง สน, ไพโรจน ์ชมุนี, 
ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ 

Exhibition Design โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัด
ขอนแก่น (2561) 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Craft Context รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue  ฐานข้อมูล RIS 
2 Sign of Suwannabhumi รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61  
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
 

สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

620 
4.22 4.22 

147 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
5.20 

40.00 5.00 
13 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.22/2 = 4.61 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  10/3 = 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  11.95/3 = 3.98  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 

1 
ร้อยละ 33.33 2.78 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 
2 

ร้อยละ 66.67 4.17 
3 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ร้อยละ 24 

10.8 ร้อยละ 
360.00 

5.00 
3 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.98/3 = 3.33 ด ี

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 ข้อ 

11 ข้อ 
100 5.00 

11 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  14/4 = 3.50 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.20/ 13 = 3.55 ด ี

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2  2 - - 4.61 4.61 ดีมาก 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.33 - - 3.33 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.28 3.50 4.61 3.55 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  
ดี ดี ดีมาก 

  

ทิศทางการพัฒนา 
1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้  

 
ตารางท่ี 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ระยะสั้น 
การปรับปรุงหลักสูตร 
พัฒนาคณาจารย ์
โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน 
ระยะกลาง 
การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560  
ระยะยาว 
เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาระหวา่งนักศึกษา 
ศิลปิน และนักออกแบบ ระดับนานาชาติ 

  
√ 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางท่ี 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาศิลปะการออกแบบ
วัฒนธรรม 
 

ร่างหลักสูตรฯ เปิดการเรียนการสอน 
เพิ่มคณาจารย์และพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ 

ปรับปรุงหรือเพิ่ม
หลักสตูรฯ ที่ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงใน
อนาคต 

โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน 
 
 

มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
กับชุมชนหัตถกรรมในท้องถิ่น 

ของงบประมาณสนับสนุน
ของภาครัฐด้านศลิปะและ
การออกแบบที่มีศักยภาพ 

ยกระดับผลผลิต
ระดับชุมชนสู่การ
สร้างแบรนด์ใน
ระดับบนานาชาต ิ

เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษา
ระหว่างนักศึกษา ศิลปิน 
และนักออกแบบ ระดับ
นานาชาติ 

ศึกษาดูงาน ท าความร่วมมือเครือข่าย
ศิลปินและนักออกแบบ 

จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ การแสดง
ศิลปะการออกแบบ
ระดับนานาชาต ิ
(Design Arts 
Biennale) 

 


