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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
1 กรกฎาคม 2562 

         ในการจัดท ารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร) และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน 
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึกษา จึงก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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สารบัญ 
หน้า 

สารบัญ   4 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6 
หมวดที่ 2 บัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 9 
 ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 10 
หมวดที่ 3 นักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 12 
 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 14 
 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 17 
หมวดที่ 4 อาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 20 
 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 25 
 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 27 
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร    00 
 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 32 
 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 34 
 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 37 
 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 39 
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร วันที่ 28 มิ.ย. หลังกรรมการคณะฯ 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 46 
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร 48 
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ         50 
หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       51 
 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 51 
 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 51 
 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 51 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน้า 
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า    80 
1.1-2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ  81 
1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561      106 
1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประเภทอ่ืนๆ 
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.1-3 ถึง 1.1-8, 1-1-10 และ 2.x-x รายงานเฉพาะหลักสูตรรระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มี
ตาราง 3.x-x) 
4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 59 
4.2-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  59 
4.2-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  60 
4.2-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  61 
4.2-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 61 
         ระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่          63 
 
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
5  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      65 
6  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      66 
7.1  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว     67 
7.2  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย       67 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.62 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25500081105641 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 1. อ.ชนิศา  ชงัดเวช  

* ครั้งท่ี 2/ 2561 
เมื่อวันท่ี 8 มี.ค.61 
 
** ครั้งท่ี 2/ 2562 
เมื่อวันท่ี 13 ก.พ.62 

2. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 2. อ.ดร.ไพโรจน์  พิทยะเมธี * 
3. อ.ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ 3. ผศ.ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจติร์ 
4. รศ.โชติวัฒน ์ ปุณโณปถัมภ์ 4. ผศ.อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร ** 
5. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์ 5. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
2. ผศ.สุพจน์  สิงห์สาย 

3. รศ.อาวิน  อินทรังษี 
4. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 
5. อ.อนุชา  แสงสุขเอ่ียม 
6. อ.คณิตา  มีชูบท 
7. อ.วรรณฤทธิ์ กะรินทร์ 
 

อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น 

 
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 

1. รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 
2. อาจารย์ขรรค์ชัย แจ่มมั่งค่ัง 
3. อาจารย์พสุกิตต์ จันทร์แจ้ง 
4. อาจารย์ธนาฒย์ ปิติพรเทพิน    
5. อาจารย์อุดม  วรประคุณ 
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6. อาจารย์มาดสัมฤทธิ์ พสุภา 
7. อาจารย์สยาม อัตตะวิยะ 
8. อาจารย์มณฑกานต์ รังสิพราหมณกุล 
9. อาจารย์นภนีรา รักษาสุข 
10. ผศ.อรสา จิรภิญโญ 
11. อาจารย์ศรัณยา มะระพฤกษ์วรรณ 
12. อาจารย์จาตุรงค์ หิรัญญกาญจน์ 
13. อาจารย์ยศยา อัยศิริ 
14. อาจารย์กนกมาศ มัทนารมยกิจ 
15. อาจารย์จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธุ์ 
16. อาจารย์วชิราวรรณ ทับเสือ 
17. อาจารย์เปรมา จาตุกัญญาประทีป 
18. อาจารย์ยุรวรรณ ชมพล 
19. อาจารย์วิภาพรรณ วงษ์สว่าง 
20. อาจารย์จิตตินันทน์ บุษบรรณ 
21. อาจารย์ณัฐกฤตา ศตวรรษธ ารง 
22. อาจารย์เอกมล อรรถกมล 
23. อาจารย์กวิตา ศรีสันต์ 
24. อาจารย์จีราภัสร์ อริยบุรุษ 
25. อาจารย์วรฤทธิ์ พรเกิด 
26. อาจารย์พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ 
27. อาจารย์วงษ์ศวัส วงษ์ประเสริฐ 
28. อาจารย์คมภิญญ์ เข็มก าเนิด 
29. อาจารย์ยศวดี ครุฑกล่อม 
30. อาจารย์ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ 
31. อาจารย์เอมออร บุนนาค 
32. อาจารย์วิทวัส เสน่ห์จันทร์ 
33. อาจารย์ไตรภัค สุภวัฒนา 

หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี           
พ.ศ. 2557 – 2561 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต วังท่าพระ : 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ : 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย อ าเภอเมือง นครปฐม 
73000 

 
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 
 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ครบ 
ตามรอบด าเนนิการ 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด  โดยอาจารย์พเิศษมี
คุณวุฒิขั้นต่ า ป.ตรี/ เทียบเทา่ และมี
ประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้อง
มากกว่า 6 ป ี

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

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ปรับปรุงแลว้เสร็จ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 
2560 

มคอ. 2 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

 
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. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพมายาวนาน 
3. อาจารย์ผู้สอนจากภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชพีโดยตรง 

 
 



 
 8 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ภาควิชาฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ภาควิชาฯ มีแผนรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติมในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือทดแทนการเชิฯอาจารย์

พิเศษจากภายนอก 
3. ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับต่างสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก ซึ่งเอ้ือแก่การพัฒนา 

     และบูรณาการองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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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 
   

   
  X 100 

 2559 2560 2561 

2556 53 49 1 - 94.34 - 3 - 
2557 50 - 49 1 100 - - - 
2558 51 - - 50 98.04 1 - 1.96 
2559 41 - - -  40 1 97.56 
2560 46 - - -  46 - 100 
2561 50 - - -  50 - 100 

  
( ) คือ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

-  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - 1 49 - - 50 
2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 53 53 - - 53 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 1.89 92.45 - - 94.34 
 จ านวนจบในรุ่น 1 49 - - - 50 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 50 - - - 50 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 2.00 98.00 - - - 100 
 จ านวนจบในรุ่น 50 - - - - 50 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 51 - - - - 51 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 98.04 - - - - 98.04 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 41 - - - - 41 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 - - - - 50 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 - - - - 50 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

- 
 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 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) 
3,840 21 46 3.98 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 607 3 46 4.40 บัณฑิตฯป ี
   (2) ด้านความรู ้ 546 3 46 3.96 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 533 3 46 3.86 2560 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 546 3 46 3.96  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

847 5 46 3.68 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 761 4 46 4.14  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 52   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

46 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

88.46 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ค่าเฉลี่ย 4.17            เกณฑ์ประเมิน      :  4.17  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ค่าเฉลี่ย 3.98            เกณฑ์ประเมิน      :  3.98  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                     : ค่าเฉลี่ย 4.20            ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป                     : ค่าเฉลี่ย 4.20            เกณฑ์ประเมิน      :  4.20  คะแนน 
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การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีท่ีผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการ 

จากผลการประเมินขอผู้จ้างงานของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมน้อยกว่าผลการ
ประเมินจากปีการศึกษา 2560 เล็กน้อย ผู้จ้างงานมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด 
และรองลงมา คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นจุดเด่น ในปีที่แล้วเช่นกัน  เหตุที่จ านวนลดลง 

 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี)  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 52 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 48 92.31 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 

(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
21 50.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 21 50.00 

-                   ตรงสาขาที่เรียน 41 97.62 

-                   ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 1 2.38 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

1 2.08 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 4.17 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 1 2.08 

จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

42-1 

48-2-1-0-1 
93.18 

  
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว      : ร้อยละ 84.09         เกณฑ์ประเมิน         :  4.20  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ร้อยละ 93.18             เกณฑ์ประเมิน              :  4.66  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                   : ร้อยละ 75.00            ผลการด าเนินงาน          บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป              : ร้อยละ 75.00             เกณฑ์ประเมิน              :  3.75  คะแนน 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ข้อมูลจากการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต ส่วนใหญ่ท างานประจ าเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว และมีการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตรงตามสายงาน  
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 3.98 3.98 
2.2 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 93.18 4.66 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
6.59/2  =  4.32 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตมีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบในระดับสูง 
2. บัณฑิตมีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. กลุ่มเครือข่ายสังคมในสายวิชาชีพที่หลักสูตรได้สร้างไว้มีความแข็งแรงมากข้ึน ช่วยเพิ่มโอกาสใน 
การจ้างงานของบัณฑิตให้สูงขึ้น 

2. เทคโนโลยีในปัจจุบัน เอ้ือให้เกิดโอกาสแก่ผู้ประกอบกิจการรายย่อยให้มีช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ทางการตลาดได้ง่ายขึ้น  

3. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชา มีมูลค่าและลิขสิทธิ์ทางความคิดในงานสร้างสรรค์ ซึ่งเอื้อ 
    แก่การน าไปต่อยอดประกอบอาชีพ 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

กระบวนการรับนักศึกษา 
ที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ด าเนินการรับนักศึกษาตามแนวทางคณะฯ 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 ใช้ระบบสอบรบัตรงที่จดัโดยคณะวชิาฯ  
วิธีที่ 2 หลักสูตรรับนักศึกษาด้วยระบบโควต้าภูมิภาค 4 ภูมิภาค และ

โควต้าสาธิตมหาวทิยาลัยศิลปากร โดยมีขั้นตอนดังนี ้
ในปี 2560 มีนักศึกษายืนยนัสิทธิ์ทั้งหมด 46 คน จากเป้าหมาย 50 คน 

และไม่มีการสอบคัดเลือกรอบที่สอง เนื่องจากปัญหาไม่แล้วเสรจ็ในการ
ปรับปรุงกายภาพฯ วทิยาเขตวังท่าพระ ซึ่งมผีลต่อผู้สมัครเข้าเรียน  

โดยในปีการศึกษา 2561 เป็นปกีารศึกษาแรกที่รับนักศึกษาด้วยระบบ
เคลียริ่งเฮาส์ SU-TCAS ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายปปรับปรุงระบบ
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ (1) 
นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) นักเรียนแต่ละคนมี
เพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และ (3) 
สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุก
แห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อบริหารสิทธิ์ของนักเรียน และเพื่อให้ระบบ
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจน
ป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง โดยการรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถานศกึษามี 5 รอบ ดังนี ้

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียนส าหรับนักเรียน
ทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย โดย
นักเรียนยื่นสมัครกับสถาบนัอุดมศึกษาโดยตรง 

รอบที่ 2   การรับแบบโควตาทีม่ีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 
ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นทีห่รือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และ
โครงการความสามารถพิเศษต่างๆ  ซึ่งสถาบันประกาศเกณฑ์การสอบ ให้
นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตาม
เกณฑ์การสอบ 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ส าหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์ (กสพท.) โครงการอ่ืนๆ และนักเรียนทั่วไป ให้ที่ประชุมทปอ. 
เป็นหน่วยกลางรับสมัคร นักเรียนสามารถลือกได้ 4 สาขา โดยไม่มีล าดับ และ
สถาบนัอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดยแต่ละ
สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดเกณฑท์ี่เป็นอิสระของตนเอง 

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ส าหรับนักเรียนทัว่ไป โดยที่ประชุม 

ประกาศการ 
รับสมัคร 
นักศึกษาใหม่
ของคณะ 
มัณฑนศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 14 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 
สาขาวชิา แบบมีล าดบัโดยใช้เกณฑ์ค่าน้ าหนักตามที่ประกาศไวล้่วงกน้า 3 ปี 

รอบที่ 5   การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วยวิธีการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอง 

ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักศึกษาด้วยระบบเคลียริ่ง

เฮาส์ SU-TCAS  ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
จ านวน 50 คนตามแผนรับนักศึกษาของภาควิชาฯ  โดยเปิดรบัจ านวน 3 รอบ 
ดังนี้  

รอบที่ 1/2  การรับโดยการคัดเลือก Portfolio และมีการสอบปฏิบัต ิ

รอบที่ 2   การรับแบบโควตาทีม่ีผลการสอบข้อเขียน GAT PAT และ
ข้อสอบปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนโควตาภูมิภาค และดรงเรียนในเครือข่าย 
(สาธิต ม.ศิลปากร)  

รอบที่ 5   การรับตรงอิสระ โดยการยื่นผลคะแนนข้อเขียนและผลคะแนน
ปฏิบัติจากรอบ1 / 2 และรอบ2  

ในปี 2561 นี้ มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 50 คน จากเปา้หมาย 50 
คน  โดยมีจ านวนการรับแต่ละรอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1/2   
เป้าหมายจ านวนรับ 44 คน สมคัรสอบ 568 คน เข้าสอบ 456 คน 

ลงทะเบียนยนืยันสิทธิ์ 42 คน  
รอบที่ 2    
เป้าหมายจ านวนรับ 5 คน สมัครสอบ 153 คน ลงทะเบียนยืนยนัสิทธิ์ 6 

คน  
รอบที่ 5   
เป้าหมายจ านวนรับ 2  คน สมัครสอบ 23 คน เข้าสอบ 2 คน ลงทะเบียน

ยืนยันสิทธิ์ 2 คน  
 
การประเมินกระบวนการ 

     รอบที่ 1/2  การคัดเลือก Portfolio มีจ านวนมาก มีระยะเวลา
คัดเลือก 2 วัน ซึ่งเป็นเวลาทีจ่ ากัด  และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลงานใน 
Portfolio เป็นของผู้สมัครจริง  ต้องใช้ความช านาญของผกรรมมการฯ ในการ
พิจารณา  

กรรมการฯ มีความคิดเห็นร่วมกันว่า กระบวนการในการรับด้วย Portfolio นี้ 
ไม่มีประสทิธิภาพ 

 

ประกาศ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เร่ือง 
การรับสมัคร
สอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ระดับ
ปริญญาบณัฑิต 
รอบที่ 1 – 5 
(SU-TCAS) 
ประจ าปี
การศึกษา 
2561 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
กระบวนการในการออกข้อสอบและสอบปฏิบัติเปน็กระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพ กรรมการมีการด าเนินการ่วมกัน เพื่อให้ข้อสอบสอดคล้องกับ
การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่ตรงกับหลักสูตรฯ  

ในการสอบปฏบิัติ ท าให้เห็นถึงความคิดและความสามารถของผู้สอบได้
อย่างชัดเจน กรรมการพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า การสอบปฏบิัติเป็น
กระบวนการสอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

เนื่องจากในรอบนี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน ท าให้การรับเข้านักศึกษาใหม่  ไม่
สามารถวัดความรู้ทางวชิาการของนักศึกษาใหม่ได้ ซึ่งอาจมีผลกับกาเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 

รอบที่ 2   กระบวนการรับเข้า โดยมีผลการสอบข้อเขียน และมกีารสอบ
ปฏิบัติ เปน็ประบวนการที่ดี ได้เห็นถึงความสามารถของผู้สอบ  

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ก าหนดเวลาในรอบที่ 2 ซึ่งอยู่ในเดือน ซึ่งนกัเรียนที่
สอบในรอบนี้ จะเป็นส่วนน้อย เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะรีบสมคัรและสอบ
เข้าในรอบแรก คือ รอบที่ 1 ไปแล้ว ท าให้มีจ านวนักศึกษาที่ให้คัดเลือกน้อย
และทักษะด้อยกว่ารอบแรกค่อนข้างมาก 

รอบที่ 5   กระบวนการรับเปน็ไปตามขั้นตอน  โดยให้นักเรียนมายื่นผล
คะแนนสอบข้อเขียนและผลคะแนนจากการสอบปฏบิัติ  โดยภาควิชาไม่ต้อง
จัดการสอบปฏบิัติอีกคร้ัง ทั้งนี้กรรมการสอบฯ มีข้อคิดเห็นว่า จาก
ก าหนดเวลาการรับสมัครนักเรียนใหม่ในรอบนี้ ซึ่งเป็นรอบสุดทา้ย นักเรียน
ส่วนใหญ่ที่มีคะแนนสูง จะมีสถานที่เรียนเรียบร้อยแล้ว 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
กระบวนการรับนักศึกษาด้วยระบบเคลียริ่งเฮาส์ SU-TCAS  เป็นคร้ัง

แรกนั้น จากการที่ไม่มสีอบข้อเขียน และการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ด้วย
Portfolio ที่ไม่สามารถยืนยนั 

จากกอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มีข้อสังเกตว่า นักศึกษามีทักษะ
ด้านพืน้ฐานศิลปะที่ด้อยลงกว่ามาตรฐานของนักศึกษาเดิมของหลักสูตร
ออกแบบนิเทศศิลป ์

 กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. ภาควิชาฯ มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ร่วมกับการจัด
ปฐมนิเทศของคณะฯ ให้กับทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อแนะน าการเรียนการสอนตลอด 4 ปีของหลักสูตร 
และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง  
2. ภาควิชาฯ แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการ 2 ท่าน  
3. ก าหนดเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควชิาฯ ส าหรับติดต่อ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ประสานงานระหวา่งนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
การปฐมนิเทศระดบัหลักสูตรฯ  

หลังจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะฯ แล้ว หลักสูตรมีการ
ปฐมนิเทศในสว่นของภาควชิาฯ เป็นการแนะน าคณาจารย์ในภาควิชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะน าการปฏบิัติตัวและแนวทางการเรียนการ
สอน ตลอด 4 ปี  อุปกรณ์การเรียน สถานที่เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษาที่เข้าปี 2561 มีความเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียน และ
แนวทางการเรียนตลอดหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบตาม
แผนการศึกษา  

การประเมินกระบวนการ 
    ภาควิชาฯ ไดป้ระเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบวา่  
มีความเหมาะสม 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
ภาควิชาฯ เห็นวา่ควรมีการจัดกจิกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ใหม่ทั้งในด้านพืน้ฐานศิลปะ และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามหลักสูตร 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

กระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
ในระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรได้วางระบบและกลไกในการควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา คือ 

- ประชุมคัดเลือกอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปลีะ 2 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเร่ืองการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
- มีตัวแทนอาจารย์ฝ่ายกิจการนกัศึกษาของหลักสูตรอยู่ในกรรมการระดับ
คณะ 
- ประชุม วางแผนด าเนนิการในการปฐมนิเทศรายวชิาเลือก / การฝึกงาน  

 
ค าสั่งแต่งตัง้ 
อาจารย ์
ที่ปรึกษาทาง 
วิชาการ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
/ปฐมนิเทศการท าศิลปนิพนธ ์
- มีเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควิชาฯ เพื่อติดต่อประสานงาน 
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ซึ่งเป็นชัน้ปทีี่ต้องลงทะเบียนวิชา

เลือก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนของวิชาเลือก
ทุกวิชา ที่เปดิในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทะเบยีน 
ก่อนการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในทุกภาคการศึกษาท าให้นกัศึกษามีความ
เข้าใจแนวทางในการเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกที่ตรงตามความถนัดของตนเอง 
สามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 
นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการส่งเอกสารฝึกงาน และได้รบั
การตอบรับให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการครบทุกคนในเวลาที่ก าหนด 
คณาจารย์มีการไปนิเทศฝึกงานตามหน่วยงานทีน่ักศึกษา โดยทีน่ักศึกษาที่
นักศึกษาฝึกงานในสถานฝึกงานตรงตามสายงานของหลักสูตร ผูป้ระกอบการ
เห็นว่านักศึกษามีทักษะและรสนิยมในการออกแบบที่ดี ควรเนน้เร่ือง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านในการออกแบบ และไม่พบการร้องเรียนจาก
นักศึกษาที่ไปฝึกงาน หรือสถานประกอบการ 

โดยที่มีนักศึกษา 2 คน ไดฝ้ึกงานต่างประเทศ   มีนักศึกษาฝึกงานที่
ประเทศญี่ปุ่น 1 คน และกลบัมาศึกษาต่อตามก าหนด และมี 1 คนที่ฝึกงานที่
บริษัทโฆษณา ณ ประเทศอังกฤษ และมีการจ้างงานต่อ 

- มีการจัดปฐมนิเทศรายวิชาศิลปนิพนธ์ เพื่อแจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์ 
รายละเอียดและก าหนดการในการท าศิลปนิพนธ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษารับทราบและเข้าในเร่ืองระเบียบ หลักเกณฑ์และก าหนดการในการ
ท าศิลปนิพนธ์ และมีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสอดคล้องกับหัวข้อ 
นักศึกษาสามารถท าศิลปนพินธไ์ด้ตามเวลา 
- อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาน าข้อมูลและกิจกรรมระดับคณะ เช่น เร่ือง
ทุนการศึกษา กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ มาแจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษา
ได้รับทราบเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสม 
- เจ้าหน้าที่ภาควชิาฯ ประสานงาน ให้ค าแนะน าพื้นฐานด้านการลงทะเบียน
และแจ้งก าหนดการต่างๆ ให้คณาจารย์และนักศึกษา 
 

การประเมินกระบวนการ 
- ก าหนดการจัดปฐมนิเทศฝึกงานเป็นไปได้ด้วยด ี
- การปฐมนิเทศรายวชิาศลิปนิพนธ์เป็นไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และ

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาศลิปนิพนธ์และจ านวนนักศึกษาในที่ปรึกษา 
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ อาจารยท์ี่ปรึกษามีความถนัดตรงตามหัวข้อที่นักศึกษา
เสนอ 

 
 
 
 
 
ใบลงชื่อ 
Pre-Register วิชา
เลือกของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
- หลักสูตรทบทวนระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการเรียนการสอนมากข้ึน  
   - หลักสูตรใช้วิธีการการน าเสนอศิลปนิพนธ์ ให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อ และ
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจากวิธีที่ได้ปรับใชน้ี้ท าให้การเรียนการสอนในรายวชิา
ศิลปนิพนธ์และการน าเสนอฯ ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 กระบวนการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ปีที่ผา่นมาหลักสูตรเน้นการพฒันาศักยภาพและเพิ่มทักษะหลักของสาขา
วิชาชีพ (Core Subject) เป็นส าคัญ โดยมีการสอดแทรกทักษะกลุ่มชีวิต และ
อาชีพ ทักษะกลุ่มการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะกลุ่มสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี เปน็องค์ประกอบรองในรายวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม 
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยยึดแนวทางตามแผนด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัฯ และคณะฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดงันี้ 
- จัดท าแผนด าเนนิงานภาควิชา ทั้งโครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
- บูรณาการการศึกษาและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยมีการระบุ
แผนการสอนในรายวิชาเรียน 
- แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษากับต่างสถาบันทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 

ผลการด าเนนิงาน 
หลักสูตรได้ด าเนนิโครงการที่มสีว่นในการพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
โครงการตามแผนด าเนินงานภาควิชาฯ (ระดับนานาชาต)ิ 
1. “โครงการบูรณาการการศึกษาด้านการออกแบบนิเทศศิลป์”  
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร่วมกับ Faculty of Art and Design, Tokoha University, Japan 
วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2562 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   
     จากที่ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไดด้ าเนนิการจัดท า MOU ระหว่าง
มหาวิทยาลยัศิลปากร และ Tokoha University เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา มี
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนบคุลากร
ทางการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัด “โครงการบูรณาการการศึกษา

 
 
แผนการด าเนนิงาน
ภาควิชา 
 
 
 
 
มคอ.3 
 
ผลประชุมการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์” ร่วมกับ Faculty of Art and Design,       
Tokoha University, Japan เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่าง
สถาบนั โดยมีรศ.ดร.จิรายุ พงสว์รุตม์   จาก Faculty of Art and Design, 
Tokoha University เป็นวิทยากร มาบรรยายหัวข้อ “ศิลปะและการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม”ในรายวิชา 362 203 Thai Art for Visual 
Communication Design I  ส าหรับนักศึกษาชัน้ปทีี่ 3 ภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ หลักสูตรฯ ได้รับประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งนี้ คือ 

- นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบเชิงวฒันธรรม จาก
การบรรยาย สามารถน าหลักการ แนวคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวชิา  
- เป็นกิจกรรมที่ระบุในมคอ. 3 และสอดคล้องกับหลักสูตร 
- มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา มีความร่วมมือทางวชิาการ
ต่อเนื่อง ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Tokoha 
University, Japan  

 
2. โครงการบูรณาการการศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ 
Faculty of Art and Design, Tokoha University, Japan 
เพื่อประกวด Nika Design Section 2018 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561)   
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   
     สืบเนื่องจากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art and 
Design, Tokoha University, Japan  จัดท าโครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art and Design, Tokoha 
University, Japan เพื่อประกวด Nika Design Section 2018 (โดยได้มีการ
จัดโครงการฯตั้งแต่ปี 2015 – 2017 เป็นระยะเวลา 3 ป)ี ขึ้นเพือ่สนับสนุน
คณาจารย์ภาควชิาฯ และนักศึกษาที่มีผลงานสรา้งสรรค์ในรายวชิาเรียนจาก
หลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่น เผยแพร่สู่ระดับสากล โดยจะได้รับ
รางวัล และได้รับจัดพิมพ์เผยแพร่ลงสูจิบตัรและแสดงนิทรรศการระดับ
นานาชาติ ณ โตเกียว และจัดแสดงต่อเนื่องทั่วประเทศญีปุ่่น 
มีผู้ส่งประกวดจ านวนทั้งหมด 17 คน ได้รับรางวัล 2 คน และได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมแสดงงาน 11 คน  ดังนี ้
รางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม (รางวัลที่ 2) 
- นางสาวอารยา ดาวสดใส ชั้นปีที่ 4  รหัส 04570114   
    ผลงานจากรายวิชา 362 209 ศิลปนิพนธ์ “Greedy Shopper” 
- นายเชาวรรธน์ เลิศสัจจานนท ์(ศิษย์เก่า)  รหัสนักศึกษา 04510062  จาก
ผลงาน “Sati01-ver” 
รายชื่อผู้ได้รบัคัดเลือกร่วมแสดงนิทรรศการและพิมพ์สูจบิัตร 
คณาจารย์ภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
- อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   ผลงานภาพประกอบ “ The Dromedary” 
- รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์  ผลงานโปสเตอร์ “A Duel foe The Remote” 
-  อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี   ผลงานโปสเตอร์ “Thaitone Color 1” 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4  จ านวน 3 คน 
-  นางสาวกมลวรรณ คุณารัตนอังกูร รหัส 04570069  ผลงานจากรายวิชา 
362 209 ศิลปนิพนธ์ “Take a break at Phuthon Bar” 
- นายณัฐวตัร์ สุพรรณกูล รหัส 04570086  ผลงานจากรายวิชา 362 209 
ศิลปนิพนธ์ “Pulp on the Phone” 
- นางสาวพิมพช์นก ทปีพงศ์ รหัส 04570106 ผลงานจากรายวชิา 362 228 
ภาพประกอบหนังสือ “Local Thai Restaurant in Bangkok ” 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 จ านวน 3 คน  
- นางสาวณัฐนิชา ปานใยสมบูรณ์ รหัส 04580085   
ผลงานจากรายวิชา 362 227ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก  “Mr.Toad” 
- นางสาวพรธีรา นิมมานะเกียรติ รหัส 04580098 
  ผลงานจากรายวิชา 362 245 Concept Art for Game & Animation 
“North Pole Castle” 
- นางสาวอภิญญา โลสุ่วรรณรักษ์ รหัส 04580119    
ผลงานจากรายวิชา 362 227ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก  “Hello Mr. 
Python” 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 จ านวน 3 คน ผลงานจากรายวชิา 362 110 ภาพประกอบ 
- นางสาวกุลนิษฐ์ ยอดอุดม รหัส 04590074  ผลงานภาพประกอบ “Under 
the Blanket at Night” 
- นางสาวชุติมดี จารุจินดา รหัส 04590080  ผลงานภาพประกอบ “Bait 
Ball Cycle” 
- นางสาวสุริวัสสา พฤกษ์สวา่งวงศ์ รหัส 04590105 ผลงานภาพประกอบ 
“The villain of Pink” 
 
3. โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Institute Seni Indonesia (ISI), 
Yogyakarta, Indonesia ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2561 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   

เป็นกิจกรรมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านออกแบบนิเทศศิลป์  
ประชุมหารือความร่วมมือทางวชิาการของคณาจารย์จากสองสถาบัน  
จัดอบรม Concept Art & Animation Workshop แก่นักศึกษาจาก ISI  

สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปน็โครงการตาม
แผนปฏบิัติราชการภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปีงบประมาณ 2562  เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศ โดยมผีู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ 
- คณาจารย์ภาควชิาออกแบบนเิทศศิลป์ และคณะมณัฑนศลิป์ จ านวน 4 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
1. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
2. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
3. ผศ.ดร.อนุชา โสภาคย์วจิิตร์ 
4. อาจารย์คณิตา มีชบูท 
- คณาจารย์จาก Visual Communication Design Study, Institute Seni 
Indonesia Yogyakata, Indonesia จ านวน 4 คน 
1. Indiria Maharsi, M.Sn. Head of Visual Communication Design 
Study, 
2. Petrus Gogor Bangsa, M.Sn.  
3. Ahdi Haryanto, M.Sn.  
4. Kadek Primayudi, M.Sn,  
-  นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Institute Seni Indonesia, Yogyakarta, 
Indonesia จ านวน 4 คน 
1. Mr.Jonggi Jonathan Andrew Siagian  นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 
2. Ms.Seina Hijria Raya    นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 
3. Mr.Gagas Nir Galing    นักศึกษาชัน้ปีที่ 4  
4. Ms.Aulia Azziawaty    นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 
- วิทยากรอบรม ผู้เชี่ยวชาญ จาก Riff Animation  Studio จ านวน 1 คน 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 10 คน 
- นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 10 คน 
- ศิษย์เก่าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 4 คน 
บูรณาการในรายวิชา 362 235 Character Design รายวิชา 362 236 2D 
ANIMATION รายวิชา 362 245 CONCEPT ART FOR GAME AND 
ANIMATION 
 
4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ “Animation 
Bootcamp 2018 ASEAN in Thailand”ร่วมกับ Graduate School 
of Film and New Media, Tokyo University of the Arts &  
UNIJAPAN, Agency for Cultural Affairs ห้องประชุมไทยประกันชวีิต 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และคณะมัณฑนศลิป์ 
ม.ศิลปากร วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2561 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไดม้ีความร่วมมือทางวชิาการ และจัดท า
โครงการร่วมกับ Animation Department Graduate School of Film 
and New Media, Tokyo University of the Arts ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบนัโดยมโีครงการจัดท าต่อเนื่องร่วมกัน คือ โครงการ “Animation 
Bootcamp ASEAN in Thailand” โดยจัดครั้งนี้เปน็คร้ังที่ 4 ซึ่งได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 
 
 



 
 22 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลส าเร็จอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าอบรม รวมทั้งคณาจารย์ วทิยากร และผู้แทน
จากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น มีความประทบัใจในความสามารถและ
ศักยภาพของนักศึกษาไทยเปน็อย่างมาก ประกอบกับความส าเร็จของผลการ
อบรมที่ต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงาน ส่งผลสัมฤทธิ์ในงานศิลปนิพนธ์ 
และได้รับรางวัลประกวดแอนิเมชั่นระดบัชาติอย่างต่อเนื่อง  
กระบวนการด าเนินงาน  
- ก าหนดแผนงานด าเนนิการของโครงการฯ ร่วมกับสถาบันเครอืข่าย 
Department of Animation, Graduate School of Film and New 
Media, Tokyo University of the Arts 
การด าเนินงาน 
- มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าอบรมในโครงการฯ จากแฟ้มสะสม
ผลงาน ที่แสดงพื้นฐานทักษะการวาดเส้นที่ดี (drawing) และมผีลงานแอนิ
เมชั่น 

 -  จัดท าก าหนดการอบรมและประสานงานการด าเนินงานในประเทศไทย 
-  จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการด้านแอนิเมชัน่  
- ประชุมสรปุผลการด าเนนิงาน 
-  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 
5. โครงการบูรณาการการศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับ Animation 
Department Graduate School of Film and New Media, Tokyo 
University of the Arts (Student Exchange 2019)  
เมษายน – มิถุนายน 2562 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไดด้ าเนินกิจกรรมส่งเสริมวิชาการร่วมกับ 
Animation Department, Graduate School of Film and New Media, 
Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี MOU ร่วมกัน ในการจัด
โครงการ Animation Bootcamp ASEAN in Thailand” ต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลา 4 ปี ซึง่ได้รบัความส าเร็จอย่างดีมาโดยตลอด โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 Animation Department, Graduate School of Film 
and New Media, Tokyo University of the Arts ได้เชิญอาจารย์ชนิศา 
ชงัดเวช และนักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชัน้ปทีี่ 4 จ านวน 4 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม International Review Session โดยAnimation 
Workshop ณ ประเทศญี่ปุน่ โดย Tokyo University of the Arts เป็น
ผู้สนบัสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 Department 
of Film Production, Tokyo University of the Arts ได้ให้ทุนสนับสนุน
นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชัน้ปีที่ 3 และ ปีที่ 4  เข้าอบรมใน
โครงการ Digital Cinema Production Workshops in Malaysia  2018 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
จ านวน 2 คน  หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และหารือ
ร่วมกับรองอธิการบดี Tokyo University of The Arts ในการท ากิจกรรม
ร่วมกันต่อเนื่อง คือ ส่งนักศึกษาปริญญาโทจาก Tokyo University of The 
Arts มาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในภาควิชาฯ  เปน็ระยะเวลา 3 เดือน 
ในการนี้ภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์ จึงจัดโครงการ “บูรณาการการศึกษา 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับ Animation Department Graduate School 
of Film and New Media, Tokyo University of the Arts (Student 
Exchange 2019)” เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนนิงานตามแผนการยกระดับ
มหาวิทยาลยัสู่มหาวิทยาลยัชัน้น าที่มีมาตรฐานสากล และการพัฒนาความ
เป็นนานาชาติตามเกณฑ์ QS Stars Ratings และ QS World University 
Rankings ที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการผลักดันเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ 
อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธค์ณะมัณฑนศลิป์ และมหาวิทยาลัยสู่ระดับ
นานาชาติ สรา้งประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีระหว่างนักศึกษาตา่งชาติกับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นการเตรียมสู่การเปน็ศนูย์กลางด้าน
การศึกษา วิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
กิจกรรม 
 นักศึกษาปริญญาโท จาก Animation Department Graduate 
School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts 
จ านวน 1 คน ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ร่วมกับนักศึกษา ชั้นปทีี่ 3 และปีที่ 4
ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2562  โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่มี
การวัดผลคิดเปน็ค่าคะแนน จ านวน 3 รายวิชา ดงันี ้
360 108 SURVEY OF THAI ART  
362 208 PROFESSIONAL SPECAL PROJECT 
362 223 EDITORIAL PHOTOGRAPHY   
โดยมีอาจารยผ์ู้สอน ดังนี ้
1. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
2. ผศ.อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร 
วิทยากรพิเศษ 
3. รศ. ดร. ชัยยศ อิษฎวรพันธ์ (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ)์ 
4. นายโกศล ทองด้วง (นักออกแบบภาพประกอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้) 
 โดยประโยชน์ที่ได้รับของหลักสตูร 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 ได้พฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้
ร่วมกันกับนักศึกษต่างชาติ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทางดา้น
งานออกแบบนิเทศศิลป์ อาทิ เทคนิคและเทคโนโลยีในการออกแบบ เปิดโลก
ทัศน์และแรงบันดาลใจในการพฒันาตนเองให้แก่นักศึกษาปรัญญาตรีของ
ภาควิชาฯ 
 เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสองสถาบัน 

สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 
ตัวอย่างผลงาน
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
6. โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งาน “Thailand Toy Expo 
2019” 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   
สืบเนื่องจากความส าเร็จของการจัดงาน Thailand Toy Expo 2017 – 2018  
(งานแสดงของเล่น ของสะสมของนักออกแบบระดับนานาชาติ ) 
 ภาควิชาฯ จึงจัดท าโครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร งาน “Thailand 
Toy Expo 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยส่งผลงานนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 และ 
4 จากรายวิชา 362 230 CHARACTER DESIGN  และ รายวชิา 362 244 
COMICS 362 245 CONCEPT ARTS  ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ วันที่ 2 – 5 
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วย 
- นักศึกษาจากรายวชิา 362 230 CHARACTER DESIGN  จ านวน 16 คน 
- นักศึกษาจากรายวชิา 362 244 COMICS จ านวน 9 คน 
- นักศึกษาจากรายวชิา 362 245 CONCEPT ARTS   จ านวน 10 คน 
โดยประโยชน์ที่ได้รับของหลักสตูร 
- นักศึกษาไดน้ าผลงานจากหลกัสูตรฯ ไปพฒันากระบวนการน าเสนออย่าง
มืออาชีพ  
- นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคนิคในการท างาน
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  
 (นักศึกษา ชัน้ปทีี่ 4 ที่แสดงผลงานได้เข้ามาช่วยนักศึกษาชัน้ปทีี่ 3 ในการ
สร้างสรรค์งานและการจัดแสดง) 
 - ได้เผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะมัณฑนศลิป์ สู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ ผูป้ระกอบการ
ตามสายอาชีพ 
 
โครงการภายนอกที่บูรณาการกับรายวิชาเรียน 
1. โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Tokyo University of The Arts 
กิจกรรม Digital Cinema Production Workshops in Malaysia 
2018 จัดที่ Multimedia University (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย 
วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2561 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   
    นักศึกษาภาควิชาออกแบบนเิทศศิลป์ จะได้ร่วมปฏิบัตงิานและสร้าง
ผลงานภาพยนตร์สัน้ของตนเอง เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ทัง้สองมหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการร่วมกัน 

นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 2 คน คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างผลงาน
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างผลงาน
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
   1. นายธีรภัทร ประภัศร  นักศึกษาชัน้ปีที่ 3  รหัส 04590088 
   2. นางสาวณหทัย เนาถาวร นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 04580083 
 กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  คัดเลือกจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4  
- อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช ผู้รบัผดิชอบโครงการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ชั้นปี 3 – 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ส่งผลงานสตอร่ีบอร์ด 
(storyboard) ซีเคว้นดีไซน์ (Sequence Design) และผลงานภาพยนตร์สัน้
หรือภาพเคลื่อนไหว (Motion) นักศึกษาต้องมีคุณสมบตัิพูดและฟัง
ภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผูส้มัคร จ านวน 6 คน 
 - คัดเลือกนักศึกษา 3 คน เพื่อสัมภาษณ์เปน็ภาษาอังกฤษ 
- คัดเลือกนักศึกษา 2 คน เพื่อส่งชื่อเข้าร่วมการอบรม คือ  
  นายธีรภัทร ประภัศร นักศึกษาชั้นปีที่ 3  และนางสาวณหทัย เนาถาวร 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4  

บูรณาการในรายวิชา 362 207 Professional Special  รายวิชา 362 236 
2D ANIMATION  รายวิชา 362 245 CONCEPT ART FOR GAME AND 
ANIMATION 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับของหลักสูตร 
- นักศึกษาได้พฒันาความรู้และทักษะในการสร้างภาพยนตร์ดิจทิัลจาก
วิทยากรในวงการภาพยนตร์ระดับโลก 
- นักศึกษาได้มีเครือข่ายความสมัพันธ์กับร่วมกับนักศึกษาสายอาชีพ จากชาติ
อื่นๆ จ านวน 24 คน ในเอเชีย ที่ร่วมโครงการ 
 
2. โครงการไปรษณีย์เพ่ิมสุข ซึง่เป็นโครงการของคณะมัณฑศิลป์ ร่วมกับ
ไปรษณียไ์ทย  ภาควชิาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยบูรณาการกับรายวิชา 362 
213 Graphic Design for Packaging มีอาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์ เป็น
ผู้ร่วมกิจกรรม  
 
กิจกรรมการประกวดและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาจาก
ภายนอก 
ระดับนานาชาต ิ
1. งาน TBS Digicon6 Asia ประเทศญี่ปุ่น นางสาวณิชกานต์ โรจนด าเกิงโชค 
นักศึกษาเก่า รหัสนักศึกษา 04570087 ได้รับรางวัล Special Mention 
(ผลงานแอนิเมชัน่ Little Big Mess จากรายวิชา 362 209 ศิลปนิพนธ์) 
 
2. นิทรรศการศิลปะ Unititled (AT Terminal Exchange)  ge-Shuku, 
Kanazawa, Japan วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 นายสมิธ ภิรมย์สังข์ รหัส
นักศึกษา 04580112 ชื่อผลงาน "Montemith" ในรายวชิา 362 209 ศิลป
นิพนธ์  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ระดับชาต ิ
1. งาน TBS DigiCon6 (Thailand) 2018 นางสาวปรียารัตน์ นาวีเรืองรัตน์ 
รหัสนักศึกษา 04570101 ได้รับรางวัล next generation (ผลงานแอนิเมชัน่ 
Wildlife is colorful จากรายวชิา 362 209 ศิลปนิพนธ)์ 
2. การประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์
การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 นายนธิิพันธ์ จงรักษ์ นักศึกษา
ชั้นปทีี่ 3 รหัสนักศึกษา 04590090 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจาก  เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2561 รางวัลละ 30,000 บาท  
3. ประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์การ
เป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 นายพฒุิพัฒน์ บบุผา รหัสนักศึกษา 
04600095 และนายศิวกร เกิดอนันต์ รหัสนักศึกษา 04600107 นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รางวัลละ 10,000 
บาท บูรณาการกับรายวิชา 362 102 Visual Communication Design II 
 
การประเมินกระบวนการ 
- โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ ด าเนินการได้ส าเร็จ ตามแผน 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
สืบเนื่องจากปี 2560 ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าเสนอกิจกรรมภายนอก

ต่อที่ประชุมการด าเนินงานหลักสูตรฯ พิจารณาร่วมกันเพื่อบูรณาการเข้ากับ
แผนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และยังคงปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องในปี 2561 
ส่งผลให้มีการวางแผนการเรียนการสอน ล่วงหนา้อย่างเหมาะสมมากข้ึน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทัง้ทางความคิด 
ความสามารถ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มากกว่า
การเรียนการสอนในคาบเรียน  

 
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) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

อัตราการคงอยู่ 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2557 
   รับเข้า 50 คน จบการศึกษา 49 คน ปกต ิ1 คน พ้นสภาพ – คน 
  การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 98 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2558 

รับเข้า 51 คน จบการศึกษา 51 คน ปกต ิ- คน พ้นสภาพ – คน 
   การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 100 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2559 

รับเข้า 41 คน จบการศึกษา - คน ปกติ 40 คน พ้นสภาพ 1 คน 
   การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 97.56 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2560 

รับเข้า 46 คน จบการศึกษา - คน ปกติ 45 คน พ้นสภาพ 1 คน  
(ชั้นปีที่1) การคงอยู ่คิดเป็น ร้อยละ 97.83 

- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2561 
รับเข้า 50 คน จบการศึกษา - คน ปกติ 50 คน พ้นสภาพ – คน 
การคงอยู่คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

 การส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

จ านวน 50 คน จาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.34  
ปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

จ านวน 49 คน จาก 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 98 
ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  

จ านวน 51 คน จาก 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02  
    ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.16 
    ปีการศึกษา 2561 ไม่มีข้อร้องเรียน มีแนวโน้มทีด่ี  

 

 
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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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

3.1 ระดับ 4 4 4 
3.2 ระดับ 3 4 4 
3.3 ระดับ 3 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 12/3  = 4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านศิลปะและการออกแบบอย่างก้าวหน้า  
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาบรรยาย

และอบรม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ  
3.  โครงการและกิจกรรมในหลักสูตรช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายทางด้านการออกแบบนิเทศ

ศิลป์กับนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จากจุดเด่นข้างต้น นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางศิลปะและการออกแบบไดอ้ย่างโดดเด่น เฉพาะตน 
2. โครงการและกิจกรรมในหลักสูตรช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งประสบการณ์จริง และการเรียนรู้

ทางด้านศิลปะและการออกแบบที่พัฒนาสู่ระดับสากล 
3. พัฒนาให้นักศึกษาได้ขยายเครือข่ายทางด้านวิชาชีพ ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์สู่สากลอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
1) ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

ในปี 2560 ภาควิชาฯ เปิดรบัอาจารย์ใหม่ 2 ต าแหน่งในคุณวฒุิ
ระดับปริญญาเอก เพื่อเตรียมทดแทนการสอนในรายวิชาเก่ียวกับ
ภาพยนตร์และรายวชิาพืน้ฐานทางศิลปะ ทีผู่้สอนจะเกษียณอายุ
ราชการ ในปี พ.ศ. 2563   

โดยปีการศึกษา 2561 มีการปรบัลดคุณวฒุิอาจารย์จากปริญญา
เอกเป็นปริญญาโท 1 ต าแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ าเปน็ในการสอนรายวิชาพื้นฐานทางศิลปะ ระดบัหลักสตูร ที่
ผู้สอนจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2563  โดยอีก 1 อัตรายังคง
คุณวุฒิไว้ทีป่ริญญาเอก 

มีการจัดท า “โครงการพฒันาบคุลากรใหม่ ภาควิชาฯ” เพื่อเป็น
กรอบด าเนินการส าหรับการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวชิาการ ให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ และปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมการท างานของหน่วยงานได้ 

ผลการด าเนนิงานการรับอาจารย์ใหม่ 
- ปี 2561 มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์คุณวุฒปิรญิญาโท 
1 ต าแหน่ง โดยมีความสามารถในการสอน ตรงตามคุณสมบัตทิี่
เปิดรับและสามารถสอนได้หลายวิชาในหลักสูตร ลดการเชิญอาจารย์
พิเศษลงได้ 2 วิชา  

ช่วยพัฒนานักศึกษา และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ของภาควิชาฯ คณะฯ และกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ต าแหน่งอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอก ยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมาสมัคร 

- มีการจัดท าโครงการพฒันาบุคลากรใหม่ ภาควิชาฯ ท าให้
อาจารย์ที่เข้ามาสามารถปรับตัวและเรียนรู้ระบบการท างานได้อย่างดี 

 

การประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 2 ต าแหน่ง ในปี 2561 เป็นไปตาม

ระบบ มีการทบทวนความจ าเปน็ของหลักสูตร  

- ผู้ที่สนใจสมัครในระดับปริญญาเอกมีคุณวุฒิไม่ตรงกับที่เปิดรบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ
พัฒนา
บุคลากรใหม่ 
ภาควิชาฯ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ท าให้ไม่สามารถรับอาจารย์ใหมไ่ด้  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรประชุม ทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศเดิม 

มีมติเห็นสมควร ให้คงรับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่สามารถสอนได้ทัง้หลักสูตรปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา 1 ต าแหน่ง 
เพื่อเตรียมทดแทนอาจารย์ผู้สอน ที่จะเกษียณอายุราชการ ในป ี2563 
และยังคงเปิดรบัอย่างต่อเนื่อง 

2) ระบบการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ เกษียณอายุราชการ ในปี 2561     

ที่ประชุมหลักสตูรฯ ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบตัิอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรแทน รศ.โชติวฒัน์ ปุณโณปถัมภ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสกอ. โดยจัดท าสมอ. 08 เสนอยังคณะฯ เพื่อด าเนินการ
ตามระบบ 

ผลการด าเนนิงานการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในปี 2561 ได้ด าเนนิการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรฯ 1 คน จาก รศ.โชติวฒัน์ ปณุโณปถัมภ์ เป็น ผศ.อติวรรธน์ 
วิรุฬห์เพชร โดยหลักสูตรเสนอ สมอ. 08 ผ่านคณะฯ เพื่อด าเนนิการ
และได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงตามระบบ 

การประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แผนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการทบทวน

คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ และระยะเวลาเกษียณอายุ
ราชการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีส่กอ. ก าหนดมากข้ึน เป็นผลดีตอ่การ
ด าเนินการหลักสูตรฯ ในระยะยาว 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- จากการวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ท าให้คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน และระยะเวลาที่ก าหนด 
    - ได้อาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึนจากปี 
2560 คือ ผศ. ดร. อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ 

 

 ระบบการบรหิารอาจารย์ 
- มีการประชุม มอบหมายภาระงานสอนให้สอดคล้องกับ 

ภาระงานสอนขั้นต่ า งานวจิัยสรา้งสรรค์ งานบริการวชิาการ และ 
งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
แต่ละท่าน โดยให้คณาจารย์ทุกท่านพิจารณาความเหมาะสม  

มีการท าเอกสารสรุปภาระงาน และมอบหมายให้อาจารย์ปฏบิตัิ 

 
รายงาน
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
งานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPIs) ของ
คณะฯ 

- มีการมอบหมายภาระงาน การประชุมเก่ียวกับหลักสูตรให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วม 

- มีการดูแลติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ ด้าน
ภาระงานสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งานบริการวชิาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

- จัดท าแผนด้านการพัฒนาบุคลากรลงในแผนปฏิบตัิราชการ
ภาควิชาฯ  โดยจัดล าดบัการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จัด
โครงการและงบประมาณในการสนับสนนุการสร้างสรรคแ์ละเผยแพร่
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ และการอบรมพัฒนาความรู้ตาม
สายงาน 
   - เพิ่มเติมแผนการจัดการภาระงานสอนเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับอาจารยท์ี่จะเกษียณอายรุาชการ 

ผลการด าเนนิงาน 
 - จากการติดตามผลประเมินการสอน คณาจารย์ได้มีการปรับปรุง

และพัฒนาแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จากการติดตามผล
การด าเนินงาน คณาจารย์ไดน้ าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสร้างสรรค์ 
และการบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม มาบูรณาการ
การเรียนการแก่นักศึกษาในรายวิชา 

- ในปี 2561 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการ 1 คน 
ภาควิชาฯ จึงมีการแต่งตั้งกรรมการทดแทน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม และน าผลจากการ
ประชุมมาแจ้งให้หลักสูตรรับทราบ 

- อาจารย์วรรณฤทธิ์ กะรินทร์ ที่รับเข้าใหม่ในปี 2561 เข้าเป็น
ผู้สอนร่วมในรายวชิาที่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชาเดิม คือ ผศ. สุพจน์ 
สิงห์สาย จะเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้รับผิดชอบหลักของรายวิชาในอนาคตต่อไป 

- คณาจารย์ได้ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาตดิ้วย
งบประมาณจากหลักสูตร ฯ 
1. โครงการบูรณาการการศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ร่วมกับFaculty of Art and Design, Tokoha University, 
Japan เพื่อประกวด Nika Design Section 2018 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561)   
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   
 

แบบรับรอง
การ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงาน
ภาควิชาฯ 
คร้ังที่ 
5/2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
     สืบเนื่องจากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art 
and Design, Tokoha University, Japan  จัดท าโครงการบูรณา
การการศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art 
and Design, Tokoha University, Japan เพือ่ประกวด Nika 
Design Section 2018 (โดยไดม้ีการจัดโครงการฯตั้งแต่ปี 2015 – 
2017 เป็นระยะเวลา 3 ปี) ขึน้เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ภาควิชาฯ และ
นักศึกษาที่มีผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชาเรียนจากหลักสูตรการเรียน
การสอนที่โดดเดน่ เผยแพร่สู่ระดับสากล โดยจะได้รบัรางวลั และ
ได้รับจัดพิมพ์เผยแพรล่งสูจบิัตรและแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ 
ณ โตเกียว และจัดแสดงต่อเนื่องทั่วประเทศญีปุ่่น 
คณาจารย์ภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 3 คน 
- อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   ผลงานภาพประกอบ “ The 
Dromedary” 
- รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์  ผลงานโปสเตอร์ “A Duel foe The 
Remote” 
-  อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี   ผลงานโปสเตอร์ “Thaitone 
Color 1” 
การประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์ 

- กระบวนการติดตาม และมอบหมายภาระงานเปน็ไปตามระบบ มี
การน าเสนอผลการด าเนินงานผา่นการประชุมหลักสูตร 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
- กระบวนการเตรียมความพร้อมในการสอนของอาจารย์ใหม่ มี

ผลดี อาจารย์ใหม่มีความรู้ ความเข้าในใจระบบการเรียนการสอน  
กิจกรรม และการด าเนินงานของหลักสูตร โดยได้รบัการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากคณาจารย์ภาควิชาฯ 

 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
1) ใหทุนสนับสนนุอาจารยท าวจิัย ผลิตผลงานสรา้งสรรค์ จาก

กองทุนวิจัยของคณะฯ และการสนับสนนุจากภาควชิาฯ 
2) ให้ทุนสนับสนนุอาจารย์ศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา  
3) สนับสนนุให้อาจารย์ลาเพิ่มพูนความร ู เพื่อท าผลงานวิชาการ 
4) สนับสนนุใหอาจารย์ขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ โดยมี

งบประมาณสนับสนนุการท าผลงานฯ จากภาควชิาฯ 
5) สนับสนนุใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ทัง้

ภายในและภายนอกสถาบันฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
สืบเนื่องจากปี 2559 มีอาจารย์ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ

จ านวน 3 ท่าน โดยยืน่ขอเสนอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 ทา่น 

แผน
งบประมาณ
แผ่นดิน
ภาควิชาฯ 
ปีงบประมาณ
2561-2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
และผู้ชว่ยศาตราจารย์ 1 ท่าน  

ปี 2560 มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 
ท่าน  คือ รศ. โชติวฒัน์ ปุณโณปถัมภ์ และรศ. อาวิน อินทรังษ ีส่วน
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์นัน้อยู่ระหว่างการพิจารณาระดับ
มหาวิทยาลยั 

ปี 2561 มีอาจารย์ได้รับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน  คอื 
ผศ. ดร. อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ ซึง่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  
- ยังมีความลา่ชา้ในเร่ืองผลของการขอต าแหน่ทางวชิาการ ซึ่งมี

ผลกระทบกบัหลักสูตร จึงเสนอคณะฯ ให้มีระบบการติดตามผลและ
แจ้งความคืบหนา้ในการขอต าแหน่งทางวชิาการแก่อาจารย์ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งเปน็ระยะ ทุก3-6 เดือน เพื่อตรวจสอบและตรวจทาน
ความถูกต้องของขั้นตอน เพื่อใหส้ามารถแก้ไขได้ทนัท่วงที 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
สืบเนื่องจาก ปี 2560 ที่การเปิดภาคการศึกษาที่ไมส่อดคล้องกับ

ปีงบประมาณ ท าให้คณะฯ ไม่สามารถประมาณการงบประมาณ ใน
ส่วนของทุนพฒันาบุคคลากรให้หลักสูตรฯ ได ้

ในปี 2561 นี้ ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมเพื่อจัดสรร
งบประมาณ ให้เป็นทนุพัฒนาบคุลากรแก่คณาจารย์  

- หลักสูตรจะด าเนนิการให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึน  

 

 
 
 
ส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้ง ผศ. 
ดร.อนุชา 
โสภาคย์วิจิตร ์

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 2  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
2 x 100/ 5 = 40.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ  
2 x 100/ 5 = 40.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร  
(0+2.40) x 100/ 5 = 48.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 2 ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาโท ร้อยละ 60.00  
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 40.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบท่ีมีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบท่ีมีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 40.00  
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1.67  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
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4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 1 0.40 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 5 5.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 6 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.40 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

108.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

27.00 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 256.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 108.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)  

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
ปี 57  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 58 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 59 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 60 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 61  ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีแนวโน้มที่ด ี

ค าสั่งแต่งตัง้ฯ 

 ความพึงพอใจของอาจารย ์
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.34 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.96  

ผลจากการ 
วิจัยของคณะ 

 
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 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 2 4 4 
4.2    รวม 13.33/ 3 = 4.44 

4.2 (1) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 40.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40.00 3.33 
4.2 (3) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 108.00 5.00 
4.3 ระดับ 3 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11.44/3  = 3.81 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพ 
2. คณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็นศิษย์เก่าของคณะมัณฑนศิลป์ ท าให้มีเครือข่ายในวงการวิชาชีพ ที่สามารถเชิญมา 
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะฯ และภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทั้งในการด าเนินการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต 

2. คณะฯ และภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ และการเผยแพร่บทความ
วิชาการ 
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

081 102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/61 16 8 9 3 4 4 4 2      50 48 

083 104 กีฬาศึกษา 1/61 44       1      45 44 
084 106 วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน 

1/61 38 5 2           45 45 

082 109ดนตรีวิจักษ์ 1/61 22 10 10 8          50 50 
081 101 ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร 

2/61 7 18 17 5 2 1        50 50 

081 103 การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

2/61 16 7 10 6 3 1 5 2      50 48 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

วิชาแกน                 
360 101 การออกแบบ1 1/61 9 31 10           50 50 
360 103 วาดเส้น 1 1/61 4 15 29 2          50 50 
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/61 5 11 33 1          50 50 

360 107 การเขียนแบบ
เบื้องต้น 

1/61 6 9 18 15 2         50 50 

360 102 การออกแบบ 2 2/61 1 6 21 15 8 1    1    50 49 
360 104 วาดเส้น 2 2/61 5 15 19 11          50 50 

360 106 ศิลปะปฏบิัติ 2 2/61 15 7 27 1          50 50 
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 2/61 18 15 12 5          50 50 
วิชาบงัคับ                 
362 102 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 2 

1/61 1 11 32 1          45 45 

362 105 วาดเส้น
สร้างสรรค์ 

1/61 4 20 18 3          45 45 

362 106 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงาน
ออกแบบ 

1/61 12 26 7 1          46 46 

362 107 การถา่ยภาพ
เบื้องต้น 

1/61 9 23 13           45 45 

362 110 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ศิลปะและการออกแบบ 

1/61 3 13 25 4          45 45 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

362 201 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 4 

1/61 27 9 - 1 2         39 39 

362 203 ศิลปะไทยเพื่อ
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 

1/61 29 7 3     1      40 39 

362 204 การใช้แสงและ
เสียง 

1/61 2 4 20 9 4  1       40 40 

362 206 การวิจัยเพือ่การ
สร้างสรรค์ 

1/61 23 18 9           50 50 

362 208 โครงการพิเศษ
ด้านวิชาชีพ 

1/61 24 16 9 1 1         51 51 

362 101 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 1 

2/61 11 14 23 2          50 50 

362 103 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 3 

2/61 10 21 11 3          45 45 

362 104 การใช้สี 2/61 31 9 5           45 45 
362 108 การออกแบบและ
จัดวางตัวอกัษร 

2/61 - - 31 10 4         45 45 

362 109 ภาพประกอบ 2/61 13 29 3           45 45 
362 202 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 5 

2/61 10 17 10 2          39 39 

362 205 การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

2/61 6 7 14 5 3 2 3       40 40 

362 209 ศิลปนิพนธ์ 2/61 12 19 17 1 1         50 50 

วิชาเลือก                 
362 211 การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ 

1/61 1 7 14 2          24 24 

362 213 การออกแบบ
เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 

1/61 4 - 4           18 18 

362 217 การก ากบัศิลป์ใน
งานโฆษณา 

1/61 - 5 - - 1         6 6 

362 219 การออกแบบการ
น าเสนอข้อมูล 

1/61 4 1 - 1          6 6 

362 221 การออกแบบสื่อ
ออนไลน์ 

1/61 3 1 8 5 5   1      23 22 

362 222 การถ่ายภาพ
แฟชั่น 

1/61 7 1            8 8 

362 225 การถ่ายภาพ
สร้างสรรค์ 

1/61 7 6 1 2 1 1        18 18 

362 227 ภาพประกอบ
หนังสือส าหรับเด็ก 

1/61 5 6            11 11 

362 228 ภาพประกอบ
หนังสือ 

1/61 8 5            13 13 

362 229 ภาพประกอบที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน 

1/61 3 5 9           17 17 

362 233 การเขยีนบท 1/61 11             11 11 
362 236 แอนิเมชั่นสองมิติ 1/61 7 3 3 2          19 19 
362 239 ธุรกิจการ 1/61 25 11 1  2         39 39 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

ออกแบบ 
362 212 การออกแบบ
สิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค 

2/61 6 3 4 3 3         19 19 

362 215 การออกแบบภาพ
ข้อมูล 

2/61 3 3 1 2          9 9 

362 218 กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์งานโฆษณา 

2/61 1 2 8           11 11 

362 223 การถ่ายภาพสาร
คด ี

2/61 4 - 1           5 5 

362 224 การถ่ายภาพ
โฆษณา 

2/61 12 4            16 16 

362 230 การออกแบบ
คาแรคเตอร์ 

2/61 14 2            16 16 

362 234 การก ากบั
ภาพยนตร์ 

2/61 5             5 5 

362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ 
1 

2/61 5  2       1    8 7 

 
สรุปผลรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

362 245 คอนเซปต์อาร์ต
ส าหรับเกมและแอนิเมชั่น 

1/61 
3 6 3           12 12 

362 242 จิตรกรรม 2/61 11 9 2       1    23 22 

362 243 วาดเส้นกายวิภาค 2/61 4 4 5 2          15 15 
362 244 คอมมิคส์ 2/61 3 2 3 1          9 9 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวชิา 
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1) กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรออกแบบ
นิเทศศิลป์ ปี 2560 
1. ภาควิชาฯ ตั้งคณะท างานร่างหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรทุกคน เป็นคณะท างาน 
เพื่อได้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. มีการจัดประชุมกรรมการหลักสูตร  5 คร้ัง ประมวลข้อมูลการจัดการศึกษา 
เนื้อหาสาระของรายวิชา และลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
ปี 2555 เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปี 2560 
3. เก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรฯ จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อก าหนดแนวทางการร่างสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย  และสอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4. ภาควิชาฯ ได้วิพากษ์รา่งหลกัสูตร โดยผู้ทรงคุณวฒุิทั้งจากสายวิชาการ 
และสายวิชาชีพ 
5. แก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
6. ด าเนินการต่อตามกลไกการขออนุมัติหลักสูตรจนเสร็จสิ้น 

และในปี 2561 หลักสูตรได้มีการพัฒนา ปรับปรุงสาระของรายวิชา 
ในหลักสูตร ดังนี ้
1. มีการเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวน 1 
รายวิชา คือ 362 241 การออกแบบนิเทศศิลป์กับพนัธะทางสังคม เพื่อให้
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยัฯ  

2. คณะกรรมการหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาคณจารยโ์ครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis”ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการด าเนนิงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – QA) ที่น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning 
Outcome) เป็นแนวทางออกแบบหลักสูตร ซึ่งมหาวทิยาลัยก าหนดให้
หลักสูตรนี้ใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน 
จากกระบวนการฯ ข้างตน้ ท าให้ได้หลักสูตร พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มเติม
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างเปน็สากล และมีการ
เพิ่มเติมรายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์กับพนัธะทางสังคม เพื่อให้นักศึกษา
เกิดส านึกในด้านจิตอาสา ประเด็นทางสังคม ปัญหาและความตอ้งการของ
สังคม ก่อให้เกิดกิจกรรมการออกแบบนิเทศศิลป์ที่สร้างปฏิสัมพนัธ์กับสังคม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลกระทบต่อสังคมได้ 
 
 

 
 
การประชุม
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมอ.08 
 
 
 
 
ไฟล์โครงการ 
โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา
คณะ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การประเมินกระบวนการ 
จากการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ร่วมกันทุกขั้นตอน ท าให้
กระบวนการฯ เปน็ไปตามก าหนด สามารถใช้ได้ในปีการศึกษา 2560  
ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปทีี่ 2 สามารถพัฒนาทักษะทางดา้น
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
- ได้ข้อมูลจากผู้เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรได้ครบถ้วนมากข้ึน  

การจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต 
   - แผนการเรียนรู้รายวิชามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
- ขั้นตอนกระบวนการได้มาของข้อมูล ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้ศิษย์เก่า
และนักศึกษาปัจจุบัน ท าให้ได้ความเห็นที่รอบด้านมากข้ึน 
 

2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยฯ 

1. หลักสูตรได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา เพื่อน าผลที่
ได้มาปรับปรุงสาระรายวิชาฯ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาน าผลการทวนสอบฯ มาปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอน 

3. จัดทวนสอบฯ ครั้งที่ 2 รายวชิาเดิมในปีการศึกษาถัดไป เพื่อดูผลจาก
การปรับปรุงสาระรายวิชา ตามผลจากการทวนสอบคร้ังที่ 1  

ผลการด าเนนิงาน 
เนื่องจากปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่ใช้รายวชิาในหลักสูตรใหม่ จึงได้

จัดทวนสอบรายวชิาแกน จ านวน 8 รายวิชา  
ในปีการศึกษา 2561 นี้ ภาควิชาได้จัดทวนสอบรายวชิาแกนรอบที่ 2 

จ านวน 8 รายวิชา  และทวนสอบฯ รายวิชาเฉพาะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) จ านวน 10 รายวิชา  โดยมีการด าเนินการ ดังนี ้

- หลักสูตรได้ด าเนนิการทวนสอบฯ รายวชิาแกนร่วมกับคณะฯ โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากษ์ ผ่านด้วยดี ได้แนวทางการเรียนการสอน
ในรายวิชาเดียวกันจากภาควิชาต่างๆ มาประยุกต์ พฒันาการเรียนการสอน 

- หลักสูตรได้จัดทวนสอบรายวชิาเฉพาะ จ านวน 10 รายวชิา โดยมี
คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเปน็ผูว้ิพากษ์ ผา่นไปด้วยความเรียบรอ้ย  ผลการ
ทวนสอบฯ มีความเหมาะสม รายวิชามีการวางแผนการเรียนให้ไปในทิศทางที่
เหมาะสมร่วมกัน  

การประเมินกระบวนการ 
- การทวนสอบรายวิชาแกนร่วมกัน ท าให้ใช้เวลาด าเนินการสั้นลง สามารถ

เปรียบเทียบการพฒันาของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะมัณฑนศลิป ์

มัณฑนศิลป์ 
“AUN-QA 
Implementa
tion and 
Gap 
Analysis” 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
- การน าความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีมุมมองหลากหลาย  ท าให้ได้

ข้อมูลที่เหมาะสมในการปรับปรงุเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
- ผลทวนสอบรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ท าให้ผู้สอนได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ และมีความเข้าใจในเนื้อหาการสอนของแต่ละรายวชิารว่มกันมากข้ึน 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนให้สอดคล้องกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามหลักสูตรฯ ยิง่ขึ้น 
 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
- ท าให้ระยะเวลาด าเนนิการสั้นลง  และได้ผลสัมฤทธิ์กับผู้สอนและการ

จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

1) การก าหนดผู้สอน 
กระบวนการก าหนดผู้สอน 

- หลักสูตรมีการสรุปรายวชิาที่จะเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา และ
ก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา ในแผนงานของหลักสูตร น ามาพิจารณา
ทบทวนในการประชุมภาคฯ ร่วมกับแผนพฒันาบุคลากร ของภาควิชาฯ และ
ภาระงานของคณาจารย์ในภาคการศึกษานั้น เพื่อให้ได้ผู้สอนทีม่ีความ
เชี่ยวชาญ และสามารถดูแลการเรียนการสอน ได้เต็มที่ รวมทั้งมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบแทน ในกรณีที่ผู้สอนอยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ หรือ
เพิ่มพูนความรู ้

- ในรายวิชาที่ต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาบรรยาย จะมี
การพิจารณาประสบการณ์การท างาน และความช านาญของอาจารย์พิเศษให้
สอดคล้องกับแผนการสอนตามความเหมาะสม 

- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนหลักใกล้เกษียณอายุราชการ ให้มีการจัดผู้สอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบรายวิชาต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน 
การเตรียมอาจารย์ใหม่เพื่อรับผฺดชอบรายวชิาแทนอาจารย์ผู้สอนที่ใกล้
เกษียณอายุราชการ 

- อาจารย์วรรณฤทธิ์ กะรินทร์ สอนร่วมในรายวชิาที่ ผศ.สุพจน ์สิงห์สาย 
(ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี 2563) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก จ านวน  6 

 
 
1.รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงานฯ 
 
ประกาศรับ 
อาจารย์ใหม่ 
ภาควิชา 
ออกแบบ 
นิเทศศิลป ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
รายวิชา และรับผิดชอบเดี่ยวในรายวิชา 362 243 Figure Drawing ซึ่งเคย
เป็นรายวชิาที่ต้องเชญิอาจารยพ์ิเศษจากภายนอก 

การประเมินกระบวนการ  
กระบวนการเปน็ไปด้วยดี   

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
 - อาจารย์วรรณฤทธิ์ กะรินทร์ เดิมเคยเป็นอาจารย์พิเศษ ได้รับเข้าเป็น
อาจารย์ประจ า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืน้ฐานทางศิลปะ จิตรกรรม 
ประติมากรรม และการออกแบบ ท าให้เนื้อหาของการเรียนการสอนมีความ
ต่อเนื่องครบถ้วน สามารถลดการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก 
- มีการก าหนดโจทย์การฝึกปฏบิัติงานตามความเชี่ยวชาญของผู้สอน และ
สอดคล้องกับวิชาชีพในปัจจบุัน ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนได้
อย่างเต็มที่ นักศึกษามีผลงานเปน็ที่ประจักษ์ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 

2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และมคอ.4) และการจัดการเรยีนการสอน 
กระบวนการ 

- ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัส่ง มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษา   
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาภาระงานสอน แผนการสอน 
การเชิญอาจารย์พิเศษ และส่งมคอ. 4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2560 เพื่อก าหนดการปฐมนิเทศฝึกงานให้กับนักศึกษา โดยสง่ให้เจ้าหน้าที่
ภาควิชาฯ รวบรวมและส่งให้หัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณา 

- สรุปและจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษ 
วิทยากรบรรยาย และการศึกษานอกสถานที่ของแต่ละภาคการศึกษา 

- น าประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษ และการศึกษานอก
สถานที่ของแต่ละภาคการศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีป่ระชุมหลักสูตรฯ  

ผลการด าเนนิงาน 
ที่ประชุมหลักสตูรฯ ได้แจ้งก าหนดวันส่งมคอ. ดังนี้  
มคอ. 3 ภาคการศึกษาต้น วันที ่ 31 กรกฎาคม 2561 
มคอ.3 ภาคการศึกษาปลาย วนัที่ 3 มกราคม 2562 

การประเมินกระบวนการ  
ด าเนินตามกระบวนการไดต้ามก าหนด 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
     สืบเนื่องจากปี 2560 มีการส่งมคอ.3 ล่าช้ากวา่ก าหนด  
ในปี 2561 นี้ ภาควิชาฯ ติดตามการส่งมคอ.3 โดยการท าสรปุรายวิชา และ
เจ้าหน้าที่ภาควชิาฯ แจ้งเตือนเมื่อใกล้ก าหนดส่ง หากอาจารยไ์ม่สามารถส่ง
ตามก าหนด จะไม่อนุมัตงิบประมาณเชิญอาจารย์พิเศษและการศึกษานอก
สถานที่ในรายวชิานั้นๆ ซึ่งท าให้ได้มคอ. 3 ในรายวิชาที่มีการเชญิอาจารย์

- แผนการ 
ด าเนินงาน 
ของภาควิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บันทึก
ข้อความแจ้ง
ก าหนดการส่ง
มคอ. 3 ภาค
ต้น / 2561  
-สรุปรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
ธ.ค.61 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
พิเศษและการศึกษานอกสถานที่ได้ตามก าหนด  
 

3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กระบวนการ 

แยกเป็น 2 ส่วน คือ การบูรณาการกับงานที่อยู่ในแผนด าเนนิงาน
ภาควิชาฯ และนอกแผนด าเนนิงานภาควิชาฯ 

 
1. โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานภาควิชาฯ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณารายวชิา
ที่จะบูรณาการในการประชุมภาควิชาฯ 
    -  ที่ประชุมฯ พิจารณารายวชิาที่จะบูรณาการและจัดสรรงบประมาณ 
     - อาจารย์ด าเนนิโครงการและรายงานผลการด าเนินการ 
     - สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ให้ที่ประชุมภาควชิาฯ รับทราบ 
2. โครงการที่อยู่นอกแผนภาควิชาฯ เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
งานท านฯุ ที่มีการติดต่อมาที่ภาควิชาฯ หรือคณาจารย์  
   - มีการหารือร่วมกันในการประชุมภาควิชาฯ เพื่อก าหนดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผนการสอน และพิจารณาบรรจุกิจกรรมนั้นๆ ลงในรายวิชาที่
เหมาะสมในภาคการศึกษา 
    - กรรมการหลักสูตรฯประชุมพิจารณารายวิชาที่เหมาะสมกบักิจกรรม
บูรณาการฯ ก าหนดผู้รับผดิชอบโครงการ และจดัสรรงบประมาณ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ด าเนินโครงการและรายงานผลการด าเนินการต่อ
หลักสูตร 
  

ผลการด าเนนิงาน 
ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานฯ ตามขั้นตอนได้ตามก าหนด  
มีกิจกรรมปี 2561 ดังนี้ 
1. โครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงานภาควิชาฯ 

  - โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราช
วรมหาวิหารและ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ประธานด าเนินงาน  อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
บูรณาการกับรายวิขา 

   362 102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 (Visual Communication 
Design II) 

   362 201 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 (Visual Communication 
Design IV) 

   362 203 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์1 (Thai Art for Visual 
Communication Design1)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แผน
ด าเนินงาน
ภาควิชาฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
   362 204 การใช้แสงและเสียง (Usage of light & Sound)  
   362 206 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ (Research for Creative Works)  
   362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ (Professional Special Project) 
   362 211 การออกแบบสิ่งพมิพ์ (Basic Publication Design)  
   362 213 การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ (Graphic Design for 

Packaging) 
   362 219 การออกแบบการน าเสนอข้อมูล (User Interface and 

Content Designs) 
   362 227 ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก (Children's book 

Illustration)   
   362 228 ภาพประกอบหนังสือ (Book Illustration)   
   362 229 ภาพประกอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน (Self Expression 

Illustration) 
   362 231 ภาพต่อเนื่อง (Sequential Art)  
   362 236 แอนิเมชั่น 2 มิติ (2D Animation) 
   362 239 ธุรกิจการออกแบบ (Entrepreneurship)  
   362 243 วาดเส้นกายวิภาค (Figure Drawing) 
   362 244 คอมมิค (Comics) 
   362 245 คอนเซปต์อาร์ตส าหรับเกมและแอนิเมชั่น (Concept Art for 

Game and Animation) 
 
 - โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา

หัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ประธานด าเนินงาน  อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี 

บูรณาการกับรายวิชา 362 203 Thai Arts for Visual communication 
Design  

 
- โครงการ Animation Bootcamp 2018 บูรณาการกับรายวชิา 362 

230 Character Design และ 362 236 Animation 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ประธานด าเนินงาน  อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
  
- โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Institute Seni Indonesia (ISI), 
Yogyakarta, Indonesia ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2561 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารยช์นิศา ชงัดเวช   
บูรณาการในรายวิชา 362 235 Character Design รายวิชา 362 236 2D 
ANIMATION รายวิชา 362 245 CONCEPT ART FOR GAME AND 
ANIMATION 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
- โครงการบูรณาการการศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับ Animation 
Department Graduate School of Film and New Media, Tokyo 
University of the Arts (Student Exchange 2019)  
เมษายน – มิถุนายน 2562 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารยช์นิศา ชงัดเวช   
จ านวน 3 รายวิชา ดังนี ้
360 108 SURVEY OF THAI ART  
362 208 PROFESSIONAL SPECAL PROJECT 
362 223 EDITORIAL PHOTOGRAPHY 
   
- โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งาน “Thailand Toy Expo 
2019” 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารยช์นิศา ชงัดเวช   
รายวิชา 362 230 CHARACTER DESIGN  และ รายวชิา 362 244 
COMICS 362 245 CONCEPT ARTS   
 
2. โครงการที่อยู่นอกแผนด าเนินงานภาควิชาฯ 
   - โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Tokyo University of the Arts 
กิจกรรม Digital Cinema Production Workshops in Malaysia 
2018 จัดที่ Multimedia University (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย 
วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2561   
บูรณาการในรายวิชา 362 207 Professional Special  รายวิชา 362 236 
2D ANIMATION  รายวิชา 362 245 CONCEPT ART FOR GAME AND 
ANIMATION 
 
   - โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข บรูณาการการศึกษากับรายวชิา 362 213 
Graphic Design for Packaging 
 
การประเมินกระบวนการ 

 จากการด าเนนิงานตามกระบวนการในปี 2561 พบว่า มบีางโครงการฯ 
อยู่นอกแผนฯ อาจารยน์ าเสนอข้อมูลโครงการฯ เข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อ
พิจารณาร่วมกัน ท าให้แผนการสอนของรายวิชาที่ไดท้ าแลว้เสร็จ มีการปรับ
แผนการสอนเพิ่มเติม 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
     ให้น ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรม ที่อยู่นอกแผนฯ เสนอเข้าที่
ประชุมหลักสูตรฯ ล่วงหนา้ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม และการ
จัดสรรงบประมาณก่อนด าเนินโครงการฯ 

 
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 / 

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กระบวนการ 
- เบื้องต้นเป็นการประเมินตามแผนประเมินผลการการเรียนรู้ ที่ผู้สอน

ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดยแต่ละ
รายวิชาจะใช้วิธีการสอน และวธิีการประเมินผลที่แตกต่างกนั ซึ่งผู้สอนจะเป็น
ผู้ด าเนนิการในขั้นตอนนี้ แล้วรายงานผลในรปูของคะแนนดบิ และแบบ
ประเมินผลการศึกษา 

- ประธานหลักสูตร ตรวจสอบความผิดปกติของเกรด ร่วมกับผลประเมิน
การสอนที่นักศึกษาท าในระบบออนไลน์  

- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนในรายวชิาแกนและ
รายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ปีละ 1 ครั้ง โดยผลทวนสอบฯ ให้ผูส้อนน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และจัดท า มคอ.5  

วิชาแกน 
หลักสูตรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิทั้งสายวชิาการและสายวิชาชีพ เปน็ 

คณะกรรมการ โดยพิจารณาจากแผนการสอน ผลงานของนักศึกษา สื่อการ
สอน และการให้คะแนนของผู้สอนในแบบประเมินผลการศึกษา รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนโดยตรง 

วิชาเฉพาะ  
กรรมการหลักสูตรร่วมด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน

ในรายวิชาเฉพาะ 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนในรายวชิาแกนและรายวิชา

เฉพาะของหลักสูตร ปีละ 1 ครัง้ 
 

มคอ.3 
 
 
ผลประเมิน 
ออนไลน์ของ
นักศึกษา 
มคอ.5 และ 7 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนนิการหลักสูตร 

ทั้งหมดข้างต้นมารายงานผลใน มคอ.7 

ผลการด าเนนิงาน 
- ผู้สอนมีการประเมนิผลการการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
- ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน 

รายวิชาแกน ซึ่งเปิดสอนเป็นคร้ังแรกในหลักสูตร 60  
- ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน 

รายวิชาแกน ครั้งที่ 2 เพื่อน าผลการทวนสอบฯ มาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา
ก่อน และจัดทวนสอบฯ รายวิชาเฉพาะ 10 รายวิชา ซึ่งเปิดสอนเป็นคร้ังแรก
ในหลักสูตร 60  

การประเมินกระบวนการ 
   - กระบวนการผลการประเมนิผลการเรียนรู้ฯ เปน็ไปได้ดว้ยดี เห็นภาพรวม
ของการเรียนการสอน และผลสมัฤทธิ์ในรายวิชาตามหลักสูตร 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
 - การจัดทวนสอบวิชา ปลีะ 1 คร้ัง ช่วยให้คณะกรรมการทวนสอบ ฯ เห็น
ภาพรวมของการเรียนการสอน และความต่อเนื่องของเนื้อหาในแต่ละรายวชิา 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  
 
2) การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7) 

- ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัส่ง มคอ.5 ในแต่ละภาคการศึกษา หลัง
ภาคการศึกษา 1 เดือน เพื่อพิจารณาผลการด าเนนิงานเพื่อน ามาปรับปรุง
มคอ. 3  

- สรุปผลประเมินจากการฝึกงาน และจัดท า มคอ. 6 หลังสิ้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน เพื่อรวบรวมผลฯ มาใช้ประกอบการวางแผนการเรียนการ
สอนในรายวชิาที่เก่ียวข้องในภาคการศึกษาถัดไป 

ผลการด าเนนิงาน  
ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัสง่มคอ. ดังนี้  
มคอ. 6  ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2561  
มคอ. 5 ภาคการศึกษาต้น     มกราคม 2561 
มคอ. 5 ภาคการศึกษาปลาย  กรกฎาคม 2562 

การประเมินผลกระบวนการ 
  ด าเนินการได้ตามกระบวนการ 
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 

สืบเนื่องจากปี 2560 ได้เพิ่มข้ันตอนการติดตาม โดยท าสรุปรายวิชาที่ขาด
ส่ง เพื่อส่งให้ครบก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
 
 
 
 
-สรุปการ
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
11/61  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  สรุปรายงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  แฟ้มรวบรวมมคอ. 
ภาควิชา 

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

  แฟ้มรวบรวมมคอ. 
ภาควิชา 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

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

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  สรุปทวนสอบ
รายวิชาปีการศึกษา 
2561 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว  

  ไฟล์รวบรวม มคอ. 
ภาควิชา 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  ไฟล์โครงการพัมนา
บุคลากรใหม่ 
ภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป ์

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  ตารางกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของ

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

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

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.99  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.98  ส ารวจโดย น.ส.
สุธาสินี วาจนะวินิจ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   
ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12   
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100.00   

 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  10 จาก 11 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  12 จาก 12 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 11 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 11 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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การบริหารหลักสูตร  
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผ์ล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

- -   
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  

รหัส / ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

       
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 
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คุณภาพของการสอน  
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 360 101 การออกแบบ1 1/61    ผลการ  
2 360 103 วาดเส้น 1 1/61    ประเมินใน 
3 360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/61    ระบบ 
4 360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 1/61    Reg.su.ac.th 
5 360 102 การออกแบบ 2 2/61     
6 360 104 วาดเส้น 2 2/61     
7 360 106 ศิลปะปฏบิัติ 2 2/61     
8 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 2/61     
9 362 102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 1/61     
10 362 105 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1/61     
11 362 106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงาน

ออกแบบ 
1/61     

12 362 107 การถา่ยภาพเบือ้งต้น 1/61     
13 362 110 ภาษาอังกฟษเพื่อศิลปะและการ

ออกแบบ 
1/61     

14 362 201 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 1/61     
15 362 203 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนเิทศศิลป์ 1 1/61     
16 362 204 การใช้แสงและเสียง 1/61     
17 362 206 การวิจัยเพือ่การสร้างสรรค์ 1/61     
18 362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ 1/61     
19 362 101 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 2/61     
20 362 103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 2/61     
22 362 104 การใช้สี 2/61     
23 362 108 การออกแบบและจัดวางตัวอกัษร 2/61     
24 362 109 ภาพประกอบ 2/61     
25 362 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 2/61     
26 362 205 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 2/61     
27 362 209 ศิลปนิพนธ์ 2/61     
28 362 211 การออกแบบสิ่งพิมพ ์ 1/61     
29 362 213 การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 1/61     
30 362 217 การก ากบัศิลป์ในงานโฆษณา 1/61     
21 362 219 การออกแบบการน าเสนอข้อมูล 1/61     
32 362 221 การออกแบบสื่อออนไลน์ 1/61     
33 362 222 การถ่ายภาพแฟชั่น 1/61     
34 362 225 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ 1/61     
35 362 227 ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก 1/61     
36 362 228 ภาพประกอบหนังสือ 1/61     
37 362 229 ภาพประกอบที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน 1/61     
38 362 233 การเขยีนบท 1/61     
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
39 362 236 แอนิเมชั่นสองมิติ 1/61     
40 362 239 ธุรกิจการออกแบบ 1/61     
41 362 212 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค 2/61     
42 362 215 การออกแบบภาพขอ้มูล 2/61     
43 362 218 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา 2/61     
44 362 223 การถ่ายภาพสารคดี 2/61     
45 362 224 การถ่ายภาพโฆษณา 2/61     
46 362 230 การออกแบบคาแรคเตอร์ 2/61     
47 362 234 การก ากบัภาพยนตร์ 2/61     
48 362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ 1 2/61     
49 362 245 คอนเซปต์อาร์ตส าหรับเกมและแอนิ

เมชั่น 
1/61     

50 362 242 จิตรกรรม 2/61     
51 362 243 วาดเส้นกายวิภาค 2/61     
52 362 244 คอมมิคส์ 2/61     
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

จากปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02  

ปีการศึกษา 2560 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.19 

ในปีการศึกษา 2561 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.04 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม - มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ของนักออกแบบ นักศึกษามีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานรายวิชารวมทั้งการเผยแพร่
ผลงาน ที่เป็นไปตามกฎฟหมายลขิสิทธิ์และ
มีการแสดงความคดิเห็นเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี  

-  มคอ.3 

ความรู ้ นักศึกษาสามารถน าทฤษฎีและเทคนิคท่ี
เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

-  มคอ.3 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาสามารถฝึกวิเคราะห์ปัญหาจาก
โจทย์ที่ไดร้ับมอบจากอาจารยผ์ู้สอน และ
หาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- มคอ.3 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่ างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 ผู้สอนมอบหมายการท างานกลุ่ม ท าให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่น และรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างกัน มีการคดิงานท่ีกว้างขึ้น
และเกดิกระบวนการพัฒนางานออกแบบ
ร่วมกัน จนสามารถท าใหผ้ลงานส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างด ี

- มคอ.3 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้อง
กับรายวิชาให้นักศึกษาปฏิบตัิงาน  

- มคอ.3 

ทักษะพิสัย นักศึกษาสามารถใช้ทักษะปฏิบัตทิางศิลปะ
และการออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองได้ดีและมเีอกลัษณ ์

- มคอ.3 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี    ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ : 1   จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  : 1 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ ประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

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

5 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสายวิชาการ
ระหว่างประเทศ 

สูจิบัตร 

โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
คณะมณัฑนศลิป์  
“AUN-QA 
Implementation and 
Gap Analysis” 
ในระหว่างวันท่ี 28-29 พ.ย.
2561 
 

5 1 คณาจารย์กรรมการหลักสูตร มีความรู้ 
ความเข้าใจในงานประกันมากขึ้นฯ  

ก าหนดการและ
โครงการฯ 

The art instructors’ art 
work exhibition and 
publication project, 
Under the academic 
collaboration between 
the Faculty of 
Decorative Arts 
Silpakorn University 
Thailand and the 
College of Design 
Kookmin University 
South Korea, 2019. 21 – 
23 พ.ค. 62 
 

10 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสายวิชาการ
ระหว่างประเทศ 

สูจิบัตร 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 3 3 
5.2 ระดับ 3 4 4 
5.3 ระดับ 3 3 3 
5.4 12 จาก 12 ข้อ 5 5 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
15/4 = 3.75 คะแนน 
ระดับคุณภาพ :  ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. สาระรายวิชาในหลักสูตรมีความกว้าง ครอบคลุมศาสตร์ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์อย่างทั่วถึง ท าให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้หลากหลายสาขาอาชีพ 

2. ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น Project Base ช่วยเตรียมความพร้อมใน 
ปฏิบัติงานในวิชาชีพจริง และเอ้ือให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันมากกว่าการเรียนแบบ 
Lecture Base 

3. การเรียนการสอนมีการเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้หลายด้าน ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางสังคม โดยมีนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ออกแบบ กลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ
การสื่อสารแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชาสามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ 
การจ้างงาน อีกท้ังยังสามารถใช้กับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพหลักสูตรได้ เช่น ลิขสิทธิ์ผลงานออกแบบ  

หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งมีการบรรจุโจทย์ของการประกวด เข้าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระของรายวิชาสอดคล้องกัน 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
กระบวนการ 
- หัวหน้าภาควิชาฯ ได้รบัแจ้งยอดงบประมาณแผ่นดิน (หมวดวสัดุ) จาก
คณะฯ และน าเข้าแจ้งในที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อจัดสรรรงบประมาณ
การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่
ละรายวชิา  
- อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ และประเมิน
จ านวนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อพิจารณา
ร่วมกันในที่ประชุมหลักสูตรฯ  
- จัดท าแผนเสนอขอครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ตามความ
จ าเป็นของหลักสูตร 

ผลการด าเนนิงาน  
 ปี 2561 หลักสูตร ได้รับอนุมัตงิบครุภัณฑ์จากมหาวทิยาลัย จ านวน 3 
รายการ  ประกอบด้วย 
1. เครื่อง LCD Projecter 2 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีและขาวด า 1 เคร่ือง 
3. ชุดเคร่ืองขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไรส้าย 2 ชดุ 

การประเมินกระบวนการ 
-สมารถด าเนนิการได้ตามขั้นตอน 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
- นักศึกษาได้ใชป้ระโยชน์จากสิง่สนบัสนนุที่ภาควิชาฯ จัดให้ 
- มีการวางแผนการปรับกระบวนการจัดซื้อวัสดุ โดยให้คณาจารย์น า

ใบเสนอราคามาเสนอที่ประชุมหลักสูตรฯ พิจารณาร่วมกันและ จัดส่งใบ
เสนอราคาตามขัน้ตอน เพื่อให้คณะฯ ด าเนนิการไดต้ามก าหนด 

โครงการ
บูรณาการ
การศึกษา
ร่วมกับวัด
มหาธาตุฯ 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม 

 
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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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

6.1 ระดับ 3 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4/ 1 = 4 .00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรให้ความส าคัญกับการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยภาควิชาได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สิ้นเปลืองที่จ าเป็น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. วิทยาเขตวังท่าพระ มีการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค คาดว่าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  
จะมีระบบสารสนเทศในวิทยาเขตดีข้ึน และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ 

2. หลักสูตรมีการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ทใช้ในการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา      
ที่อาคารเรียนวัดมหาธาตุฯ   
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน หรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
1. เสนอให้มีการท าหนังสั้นแนะน าภาควิชาฯ เพื่อ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 

น าไปพิจารณา อยู่ในระหว่างการด าเนินการวางแผนเพื่อ
ประชาสมัพันธ์การรับรักศึกษาใหม่ ในปี 

2563 
2. ควรมีการรวบรวมข้อมลูและปญัหาในการรบั
นักศึกษาในระบบ TCAS เช่น การจัดสอบภาคปฏิบตัิ 
การใช้ผลคะแนนวิชาสามญั ฯลฯ เพื่อให้สามารถ
คัดเลือกนักเรียนได้คณุสมบัตติามที่หลักสูตรต้องการ 
และระบุในรายงาน มคอ. 7 

รับทราบ คณะมณัฑนศลิป์ก าลังด าเนินการในการ
รวบรวมข้อมลูปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยผ่านกรรมการ

คณะฯ ในปี 2562 

3. การเตรยีมความพร้อมของนักศึกษา อาจ
เปรียบเทยีบนักศึกษาท่ีรับเข้าในแต่ละปี และแผน
รองรับการจดัการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาเฉพาะ
แต่ละรุ่น 

รับทราบ มีการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับ
พื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบ

ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 

4. ควรแสดงการติดตาม มคอ. 3 และ มคอ.5 ให้ส่งได้
ทันตามระยะเวลา 

รับทราบ ได้มีการตดิตามมคอ. ให้ได้ทันก าหนด 

5. ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย งานบริการ
วิชาการ และงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ท่ีมี
เป้าหมายพัฒนานักศึกษา ใหส้อดคล้องกับการเรียน
การสอน (สามารถระบุใน มคอ.3) 

รับทราบ โครงการบรูณาการการเรียนการสอนมี
ระบุในมคอ. 3 โดยรายละเอียดและวัตถุ

ประสงคื อยู่ในเอกสารโครงการ 

6. ท าความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการ
ให้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

รับพิจารณา พิจารราให้เหมาะสมและไมสุ่่มเสี่ยงกับ
ผลประโยชน์จากธุรกิจภายนอก 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

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

1. นักศึกษาได้ลงภาคปฏิบตัิและใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยสีมัยใหม่มากขึ้น 
เพื่อสัมผสักระบวนการท างานจริงและเข้าใจได้ดีขึ้น 
2. สอนการใช้โปรแกรม After effects และ Premiere Pro และมีวชิา
เกี่ยวกับแอนิเมชั่นเพิ่มข้ึน 
3. เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
4. เปิดกว้างให้มีโปรเจคงานท่ีให้นักศึกษาได้แสดงความคดิสร้างสรรค์ตาม
ความช่ืนชอบมากขึ้น 
 

 
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อวิพากษ์ และน าไป
ปรับปรุงแผนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
1. มีการเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร พ.ศ. 2560 แล้ว 
2. มีการเพิ่มการสอนโปรแกรม Premiere Pro ในรายวิชา 362 231 Sequential Art เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูเ้บื้องต้น 
3. หลักสูตรฯ มรีายวิชาที่เปิดกว้างให้นักศึกษาได้สร้างสรรคผืลงานในหัวข้อท่ีสนใจอยู่แล้ว เช่น รายวชิาเลือก และรายวิชา
บังคับ คือ 362 208 Specail Project 362 209 Arts Thesis  
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน (ผูส้ ารวจ น.ส.สุธาสนิี วาจนะวนิิจ) 
- เก็บรวบรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ข้อมูลนายจ้าง สถานท่ีท างาน 
- ท าแบบสอบถามนายจ้างเรื่องความพึงพอใจของผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิต 
- ผู้ส ารวจ แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบณัฑติส่งข้อมูลใหน้ายจ้าง/ ผู้บังคับบญัชาช้ันต้น ฯลฯ ตอบแบบส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้นหรือเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ  

1.1 การตลาด และทักษะอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การคิดค่างาน การค านวณภาษี 
ความเป็นผูป้ระกอบการ การสื่อสารกับลูกค้า ความรู้เรื่องลิขสิทธิ ์

1.2 ควรมอบโจทย์งาน/Assignment ที่ทันสมัย แน้นความคดิสร้างสรรค์ 
กระบวนการคดิเพื่อพัฒนานักศึกษา 

1.3 มีโปรแกรมในการท างานจริงหลากหลาย ให้นักศึกษาได้ลองปฏิบัติขณะเรยีน 
1.4 หานักออกแบบท่ีอยูในหลากหลายวิชาชีพมาแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษา 

เพื่อให้รู้แนวทางการท างาน 
2. จรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ 

2.1 ความคิดสรา้งสรรค์ การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
2.2  ความมีวินัย การตรงต่อเวลา  
2.3  การเข้าสังคมร่วมกันคนอ่ืน 

3. ความเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
3.1 เน้นทักษะการใช้โปรแกรมและเทคโนโลยตี่างๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น และปูพื้นฐาน

ตั้งแต่เรียนปี 1 
3.2 เชิญผู้ที่ประกอบวิชาชีพจริงมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ นศ.เหน็ทางเลือกอาชีพ

ที่หลากหลาย และเส้นทางที่เจริญเติบโตต่อไปได้ 
3.3 มี Service Center ที่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานให้บริการ เช่น Printer 

สตูดโิอ และอุปกรณต่่างๆ ให้ยืมใช้บริการ 

หลักสตูรฯ พิจารณาในการด าเนินการ
ปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสม 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
- พิจารณาปรบัปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มากข้ึน โดยมีความเหมาะสมกับหลักสูตร 

 
  



63 
 

หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. การปรับปรุงกายภาพมหาวิทยาลัยท าให้นักศึกษาต้องย้ายสถานที่เรียน 
2. อุปกรณ์การเรียนการสอนส่วนกลางของคณะไม่ได้คุณภาพ 
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน / เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแนะ
แนวการท าศิลปนิพนธ์ ภาค
ปลาย/61 
 

พฤษภาคม 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช 
(ประธานหลักสูตร) 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (พ.ค. 62) 

2. โครงการบูรณาการทาง
การศึกษาร่วมกับ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาหตัถ
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง 2561 

มีนาคม 2562 อ.ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธ ี
รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณป
ถัมภ ์

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (มี.ค.62) 

3. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

มิถุนายน 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช 
(ประธานหลักสูตร) 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (มิ.ย.62) 

4. โครงการจัดประกันคณุภาพ
การศึกษา และจัดท า SAR 
2561 

สิงหาคม 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช 
(ประธานหลักสูตร) 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (ก.ค. 62) 

5. โครงการนิเทศกฝ์ึกงาน  
ปีการศึกษา 2561 

กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการฝึกงาน
ภาควิชาฯ 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (มิ.ย.62) 

6. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ร่วมกับ Faculty of Art and 
Design, Tokoha University, 
Japan เพื่อเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ Nika Design 
Section 2018 

ธันวาคม 2561 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  (ต.ค. 61) 

7. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ร่วมกับ Faculty of Art and 
Design, Tokoha University, 
Japan เพื่อประกวด Nika 
Design Section 2019 

กรกฎาคม 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

10. โครงการบูรณาการ
การศึกษาร่วมกับ วัดมหาธาตุ  
ยุวราชรังสฤษฎิร์าชวรมหาวหิาร 
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี 4  
(ต.ค. 61) 

กันยายน 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน / เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

12. โครงการบูรณาการ
การศึกษาร่วมกับ Tokoha 
University, Japan แลกเปลี่ยน
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

กันยายน 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (มิ.ย.62) 

14. โครงการ Animation 
Bootcamp ASEAN 2018 in 
Thailand 

กันยายน 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (ม.ค.62) 

15. โครงการบูรณาการ
การศึกษาWorkshop ด้านแอนิ
เมช่ันและภาพประกอบ ร่วมกับ 
Institute Seni Indonesia, 
Yogyakarta  (ธ.ค.61) 

กันยายน 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (ม.ค.62) 

16. โครงการ Toy Expo 2019 
(พ.ค.2562) 

พฤษภาคม 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด (พ.ค. 62) 

17. โครงการเผยแพร่การ์ตูน
ไทย ร่วมกับหอสมุดวังท่าพระ 
 

กันยายน 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหนว่ยกิต รายวชิาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
- ไม่มี - 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาฯ) 

       -  
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน     

 -  
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562  
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
1. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแนะ
แนวการท าศิลปนิพนธ์ ภาค
ปลาย/62 

พฤษภาคม 2563 อ. คณิตา มีชูบท ระยะเวลาด าเนินงาน 

2. โครงการบูรณาการทาง
การศึกษาร่วมกับ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาหตัถ
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง 2562 

มีนาคม 2563 อ.ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธ ี
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

3. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2562 

มิถุนายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช (หัวหน้าภาควิชา) ระยะเวลาด าเนินงาน 

4. โครงการจัดประกันคณุภาพ
การศึกษา และจัดท า SAR 
2561 

สิงหาคม 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช (หัวหน้าภาควิชา) ระยะเวลาด าเนินงาน 

5. โครงการนิเทศกฝ์ึกงาน  
ปีการศึกษา 2562 

กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการฝึกงานภาควิชาฯ ระยะเวลาด าเนินงาน 

6. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ร่วมกับ Faculty of Art and 
Design, Tokoha University, 
Japan เพื่อเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ Nika Design 
Section 2019 

ธันวาคม 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

7. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ร่วมกับ Faculty of Art and 
Design, Tokoha University, 
Japan เพื่อประกวด Nika 
Design Section 2020 

กรกฎาคม 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

8. โครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับ Tokoha University, 
Japan แลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

9. โครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับ Tokoha University, 
Japan แลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

10.โครงการเชิดชูเกียรติ รศ. กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ ์
11. โครงการ Animation 
Bootcamp ASEAN 2019 in 
Thailand 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

12. โครงการ Toy Expo 2020 
(พ.ค.2563) 

พฤษภาคม 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

13. โครงการเผยแพร่การ์ตูน
ไทย ร่วมกับหอสมุดวังท่าพระ 
(ต.ค.62 ) 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

14.โครงการการต์ูนหน้าพระ
ลาน ครั้งท่ี 7  

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 

15. โครงการกล้องจริง ไฟจริง 
เสียงจริง ตัวแสดงจริง ก ากับ
ภาพยนตรจ์ริง ครั้งท่ี 5   

กันยายน 2563 ผศ. ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ระยะเวลาด าเนินงาน 

16. โครงการ International 
Review Session Animation 
Department, Graduate 
School of Film and New 
Media (ก.พ.63) 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่
น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
1. .................................................................... 

(อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช) 
วันที่ 1 ก.ค.62 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์กัญชลิกา  กัมปนานนท์) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธี) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

(อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช) 
หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

วันที่ 1 ก.ค.62 

.................................................................... 
(อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.62 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

ตารางท่ี 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 น.ส.ชนิศา  ชงัดเวช  18 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

M.F.A. (Illustration) 
 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, 
USA. 

2533 
1993 

1,2,3 

2 ดร.อนุชา  โสภาคยวิจิตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

22 ปี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
M.F.A. (Graphic Design and Illustration) 
 
พธด. (พระพุทธศาสนา) 

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

2528 
1998 
 
2558 

1,2,3 

3 นายอติวรรธน วิรุฬหเพ็ชร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

28 ปี กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ส.พระนครเหนือ 

2531 
2538 

2,3 

4 น.ส.กัญชลิกา  กัมปนานนท์  19 ปี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
M.S. in Building Design (Computer Aided Design) 

ม.ศิลปากร 
Arizona State U., USA. 

2531 
1992 

1,2,3 

5 ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธ ี  2 ป ี ศ.บ. (ประยุกตศลิปศึกษา)  
ศ.ม. (การออกแบบนเิทศศิลป)์ 
ปร.ด. (ทัศนศลิป)์ 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2552 
2559 

1,2,3 

6 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

23 ปี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
M.S. (Communication Design) 
ปร.ด. (วิจยัศิลปะและวัฒนธรรม) 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA.  
ม.ขอนแก่น 

2524 
1985 
2557 

2,3 

7 นายสุพจน สิงหสาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

23 ปี ศ.บ. (ประยุกตศลิปศึกษา) 
ศ.ม. (จิตรกรรม) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2533 

2,3 



 
 

70 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
8 นายอาวิน  อินทรังษ ี รองศาสตราจารย ์ 13 ปี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 

ศก.ม. (นฤมิตศิลป)์ 
ม.ศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2538 
2544 

2,3 

9 น.ส.สุพิชญา  เขม็ทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

12 ปี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
ศ.ม. (การออกแบบนเิทศศิลป)์ 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

2,3 

10 นายอนุชา  แสงสุขเอี่ยม  9 ป ี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
M.S. (Communication Design) 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 

2534 
1996 

2,3 

11 นางสาวคณติา  มีชูบท  3 ป ี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
M.A. (Communications Design) 
 

ม.ศิลปากร 
Central Saint Martins., 
England 

2548 
2011 
 

2,3 

12 นายวรรณฤทธิ์ กะรินทร ์  1 ป ี ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) 
 

ม.ศิลปากร 2561 2,3 
 

หมายเหตุ :   
การท าหน้าท่ีของอาจารย ์
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
(2) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส้อน 
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ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์

ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 รศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ รอง
ศาสตราจา
รย ์

ศิลปิน 
อาจารย์พิเศษ 

38 ปี ศบ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2528 

2 อาจารย์ขรรค์ชัย แจ่มมั่งคั่ง  - ศิลปิน  
- อาจารย์พิเศษ 

25 ปี ศบ. (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2534 

3 อาจารย์พสุกิตต์ จนัทร์แจ้ง  Graphic Designer 8 ปี ศ.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป)์ 
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2555 
2548 

4 อาจารย์ธนาฒย์ ปิติพรเทพิน     รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลท์ ซอร์ส จ ากัด     
5 อาจารย์อุดม  วรประคุณ  ที่ปรึกษาและผู้จัดการ 

บริษัท สยามไลท์ ฟิลม์เซอร์วิส จ ากัด 
    

6 อาจารย์มาดสัมฤทธิ์ พสุภา  อ.ประจ า ภาควิชามีเดียอาตส์ โครงการร่วมบริหาร 
หลักสูตรมีเดียอาตส์ และเทคโนโลยีมีเดีย ม.พระจอม
เกล้าธนบุร ี

8 ปี M.A. (Sonic Art in 
22Department of Music) 
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
 

U. of Sheffield, 
Sheffield, UK. 
ม.พระจอมเกล้า 
ธนบุร ี

2010 
 
2551 

7 อาจารย์สยาม อัตตะวิยะ  Design Director ของ Pink Blue Black & Orange     
8 อาจารย์มณฑกานต์ รังสิพ

ราหมณกุล 
- ผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวฒันธรรม กิจกรรม กองสื่อ 

พรรคอนาคตใหม่ 
36 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
2526 

9 อาจารย์นภนีรา รักษาสุข  Managing driector บริษัท ยนิดี ดีไซน์ จ ากัด  ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 

10 ผศ.อรสา จิรภิญโญ ผู้ช่วย อาจารย์พิเศษ 49 ป ี M. Eng. (Industrial Design) Chiba 1969 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์

ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

ศาสตราจา
รย ์

University.  
Japan 

     B. Eng. (Industrial Design) Chiba 
University.  
Japan 
 

1966 

11 อาจารย์ศรัณยา มะระพฤกษ์
วรรณ 

 อ.ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.
หอการค้าไทย 

14 M.A. 
(Visual Communication) 
 
 
 
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) 

Birmingham 
Inst. of Art and 
Design, 
University 
Central of 
England  
ม.ศิลปากร 

2002 
 
 
 
 
2545 

12 อาจารย์จาตุรงค์ หิรัญญ
กาญจน ์

- -ช่างภาพอาชีพ แฟชั่น, โฆษณา, ให้กับนิตยสารหลาย
ฉบับ  
- ท างานประจ ากับบริษัทโฆษณา 
 

28 ป ี Diploma (Darkroom) Kingston 
University 
ENGLAND. 

2535 

     ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2531 

13 อาจารย์ยศยา อัยศิร ิ  อ.ประจ าสาขา วิชาวรรณกรรม ส าหรับเด็ก คณะ
มนุษยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 

12 ปี M.F.A. (Illustration) 
 

Savnnah of Art 
and Design., 

2006 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์

ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) USA. 
ม.ศิลปากร 

2549 

14 อาจารย์กนกมาศ มัทนารมย
กิจ 

- เจ้าของเพจ Kias Matt : pop up craft design  
- Graphic Designer &  Paper Engineer  

9 ปี กศ.บ. (การสอนชีววิทยา) มหาวิทยาลยับูรพา 2548 

15 อาจารย์จิตรลดา ศรีอดุลย์
พันธุ ์

 Iullstrator ส านักพิมพ์ห้องเรียน 10 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2552 

16 อาจารย์วชิราวรรณ ทับเสือ  Illustrator 20 ปี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร 2538 
17 อาจารย์เปรมา จาตุกัญญา

ประทีป 
 Illustrator  ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
 

18 อาจารย์ยุรวรรณ ชมพล  Graphic Designer 
เจ้าของ Madin Studio 

8 ปี ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2552 

19 อาจารย์วิภาพรรณ วงษส์ว่าง  นักออกแบบเพื่อสื่อสารประเด็นสังคมเป็นอาชีพ 
 ผู้ก่อตั้ง thaiconsent.org 

4 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2558 

20 อาจารย์จิตตินนัทน์ บุษบรรณ - นักออกแบบอิสระ  22 ปี ศม. (.ออกแบบนิเทศศิลป)์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2555 

     ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2534 
 

21 อาจารย์ณัฐกฤตา ศตวรรษ
ธ ารง 

 Managing driector บจก. เอ็กซ์ฮาบชิั่น 12 ปี M.F.A. Savannah 
 

Collage of Art 
and Design 
U.S.A. 

1998 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์

ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

     ศบ.(โฆษณา) มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2537 

22 อาจารย์เอกมล อรรถกมล  คอลัมนิสต,์ เทรนรีพอร์ดเตอร์, คอมเมนเดเดอร์, 
personal stylist 
บรรณาธิการแฟชัน่นิตยสารแพรว 

30 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2532 
 

23 อาจารย์กวิตา ศรีสนัต ์  เจ้าของแบรนดT์ATHATA 9 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2553 

24 อาจารย์จีราภัสร์ อริยบุรุษ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูมังกีส้์ สตูดิโอ จ ากัด 18 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2544 

25 อาจารย์วรฤทธิ์ พรเกิด  Riff Animation / Concept Artist 12 ปี MA. Illustration 
 

Academy of 
ArtUniversity,US
A. 

2011 

     ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2546 
 

26 อาจารย์พงศ์ภวัน อะสีติรัตน ์  ศิลปิน 
อาจารย์พิเศษ 

14 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) ม.ศิลปากร 2547 

27 อาจารย์วงษ์ศวสั วงษ์
ประเสริฐ 

 ศิลปิน 
อาจารย์พิเศษ 

25 ปี ศ.บ. (ศิลปะไทย) ม.ศิลปากร  

28 อาจารย์คมภิญญ์ เข็มก าเนิด  Elephant Studio /Animator  12 ปี ศ.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป)์  
BFA. (Animation)  
 

ม.ศิลปากร  
California 
Institute of the 

2558 
2000 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/ต าแหนง่ 
ประสบการณ์

ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

 Arts ., USA. 
29 อาจารย์ยศวดี ครุฑกล่อม   14 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
2548 

30 อาจารย์ปรมา ทิพย์ธนทรัพย ์  Design Researcher & Trend Analyst 16 ปี วท.ม. (การตลาด) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2555 

     สถ.บ. (สถาปตัยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2545 

31 อาจารย์เอมออร บุนนาค - Client Service Director,  
Manage 
ment Committee, INTAGE Thailand 

30 ป ี MS. (Merchandising) 
 

University of 
North Texas, 
Denton, Texas, 
U.S.A. 

1988 

     ศบ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2533 

32 อาจารย์วิทวัส เสน่ห์จันทร ์   10 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2549 

33 อาจารย์ไตรภัค สุภวฒันา  Freelance  Illustrator 12 ปี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร 2548 

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางท่ี 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. อ.ชนิศา  ชงัดเวช ผลงานวิจัย 
1. โครงการมาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ (สาขาอาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. The Cat. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
2. The Dromedary [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 103TH NIKA ART EXHIBITION 2018 Japan. 
3. Pleng Klom Thai [Edutainment Media]. Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha 
University. Japan 2017 
4. The leggy Octopus [ภาพประกอบ] นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “PACIFIC RIM INTERNATIONAL 
EXHIBITIONS 2017”Kongju National University ร่วมกับคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลปส์ิรนิธร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-
17 พฤศจิกายน 2560 
5. The leggy Octopus / Mommy Long leg [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 
Japan. 
6. Bangkok Road [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016  Japan. 
7. หนังสือเพลงกล่อมไทย [อ านวยการสร้างสรรคส์ื่อการสอนเพลงกล่อมไทย]. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคด์้านการออกแบบ
นิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.31 พฤษภาคม –12 มถิุนายน 2559  
8. Sukhothai Dawn of Happiness [ออกแบบภาพประกอบ]. นิทรรศการและสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ MATRAX 2015  
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ Faculty of Art & Design UiTM มาเลเซีย. 3-4 กันยายน 2558 
9. วาดเพลงกล่อมไทย [อ านวยการสรา้งสรรค์ภาพประกอบ ซีดเีพลง และดีวีดีแอนิเมชั่น].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ 
คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

2. ผศ.ดร.อนุชา  โสภาคยวิจิตร ผลงานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
2.  การเสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรค์ของนักออกแบบโดยรูปแบบการฝึกสมาธิเชิงประยุกต์ (The Enhancement of Designer’s 
Creativity by the Applied Method of Meditation Practice). วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศลิปะ ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 1. มกราคม-เมษายน 2560. หน้าท่ี 303 - 326. 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. Shining Heart.The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. Power of Faith: Mindfulness and wisdom. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ 
ครั้งท่ี 1. ผนังโค้ง ช้ัน 3 - 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไทย. 31 May 2016 - 12 June 2016. 
3. การจัดองค์ประกอบศลิป์เพื่องานสิ่งทอ [สื่อการสอนออนไลน์] วิทยาลัยชุมชน, 2558. 
4. พระพุทธรูป เจดีย์ และศรัทธา [ถ่ายภาพ]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป ์เครือข่ายการออกแบบแห่ง
อาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ 
กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557 
5. พ้ืนฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวาง องค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ [สื่อการสอนออนไลน์] วิทยาลัยชมุชน. พ.ศ. 
2557. 
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3. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพ็ชร ผลงานสร้างสรรค์   
1. Thaphra Palace.The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. LEAF : Direction of the light. Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration : Global Art 
Exhibition. Tokoha University Japan. 19 - 27 พฤศจิกายน 2560. 
3. ในสายพระเนตร (The eyes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560. 
4. Untitled. การประกวดและแสดงผลงาน DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016. Tokoha University , 
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Shizuoka Japan. 14 November 2016. 
5. Lotus [ภาพถ่าย]. โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1. หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร.31 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2559. 
6. ภาพถ่ายผลงานออกแบบคณาจารย์ [ภาพถ่าย]. สูจิบตัรนิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารยค์ณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2558 
โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข ณ หอศลิปะและ การออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558. 
7. ภาพถ่ายผลงานออกแบบคณาจารย์ [ภาพถ่าย]. สูจิบตัรนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์ คณาจารยค์ณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการ
ออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
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4. อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์
 

ผลงานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
2. การออกแบบบรรจภุัณฑ์ทีส่่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น: ตลาดน้ าอมัพวา 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. Let's Explore. The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. ผลงานสร้างสรรค์ 3 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
3. สมุดบันทึก “สะกดิใจให้บินออกจากทุกข์” [ออกแบบรูปเล่ม]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
4. หนงัสือ “ฉลาดในจิต” [ออกแบบรูปเลม่]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
5. หนังสือ “มีอะไรน่าคดิ ชีวิต 50 ปี” [ออกแบบรูปเล่ม]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
6. บัตรมงคล 38 ประการ[ออกแบบกราฟิก]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
7. คู่มือดูแลระยะยาว (Long Term Care) ส าหรับทีมหมอครอบครวั. โครงการเผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ดา้นการออกแบบนิเทศศลิป์ 
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1. ผนังโค้ง ช้ัน 3 - 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. 31 พฤษภาคม 2559 - 12 มิถุนายน 2559. 
8. หนังสือเรียนวิชาภูมศิาสตร์ [ออกแบบรูปเลม่]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรคค์ณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่ง
อาเซียนDesign Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ 
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กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557.  

5. อ.ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธ ี ผลงานสร้างสรรค ์
1. ThaiTone : The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic collaboration 
between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design Kookmin 
University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. Thai Form & Thai Tone. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
3. ออกแบบตราสัญลักษณป์ระจ าชุมชนทั่วไทย. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ 
สืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
4. Chard Daovadung. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร.์ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
5. ผลงานสร้างสรรค์ 3 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
6. RangbundanThai.[ออกแบบโปสเตอร์]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan. 
7. จารึกพระนาม ร.9 [สื่อผสม]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. ณ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ, หน้า 40 – 43, 18 - 22 กันยายน 2560. 
8. ไทยโทน [สื่อผสม]. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาต ิ“PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS 2017”Kongju 
National University ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบตัิการทัศนศิลปส์ิริน
ธร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560 
งานออกแบบ 
1. เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย [กราฟิก]. โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ,  20 – 21 มนีาคม 2560 
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6. รศ.อาวิน  อินทรังษี ผลงานวิจัย 
1. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
2. โครงการพัฒนาและเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ชุมชนให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคีการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจ าปี 2561 
3. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
ผลงานสร้างสรรค์  
1. 24 March 2019 Kill Varanus with your Pen. The art instructors’ art work exhibition and publication project, 
Under the academic collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the 
College of Design Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. Chanya Font. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
3. การออกแบบบรรจภุัณฑส์ าหรบัไข่เค็มไชยา อสม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชน
ต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
4. Royal burden. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร.์ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
5. ภาพในหลวง จาก...หัวใจ (from...our heart). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. 
Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560. 
6. ผลงานสร้างสรรค์ 5 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
7. การออกแบบตราสญัลักษณ์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ประจ าปี 
2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรมสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์. ศนูย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไทย. 15 - 30 กันยายน 2559. 
8. ปฏิทินในหลวง 2560 [ออกแบบนิเทศศิลป์]. รางวัล DEmark awards 2017 กลุ่มกราฟิกดีไซน์ 
9. ฟอนต์ Beloved King. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช้ัน 
1 แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การคา้สยามพารากอน ไทย. 10 ธันวาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559. 
10. ฟอนต์ ChinoSiam. www.siamtype.com 
11. ฟอนต์ BelovedKing. www.siamtype.com 
12. ฟอนต์ Leelas [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ Design Excellence Award 2015 ในงาน BIG+BIH October 2015 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา และนิทรรศการ Good Design Award 2015 (G-Mark 2015) ณ Tokyo Midtown 
ประเทศญี่ปุ่น 
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12. การออกแบบของที่ระลึกจังหวัดน่าน [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการฝากไทย : ถอดรหสัเสน่หข์องที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ณ                 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558. 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
1. การออกแบบนิเทศศิลป์กับการสร้างแบรนด์. กรุงเทพฯ : บริษัท โอเอส พรินติ้งเฮ้าส์ จ ากดั 120 หน้า 

2558 

7. ผศ.สุพจน สิงหสาย 
 

ผลงานสร้างสรรค ์
1. Religion Time and Life. The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. วิถีชุมชนไทยพุทธ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป ์ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนตน้แบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. ด้วยความอาลยัพระองค์ท่าน. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall 
ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
4. Worship-Lotus the Three Gems and Live. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบนานาชาติ “Pacifiv Rim International 
Exhibitions 2017”Kongju National University. หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สริินธร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร,์ หน้า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560 
5. ความสัมพันธ์ที่เร้นลับ/2559 [จิตรกรรมผสมวัสด]ุ. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.
2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559. 
6. ดอกบัวบูชา [จิตรกรรม].  นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศลิปะ
และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 กันยายน 2558. 
7. บัวบูชา [จิตรกรรม]. DESIGN SECTION OF 100TH NIKA ART EXHIBITION 2015  Japan. ได้รบัรางวัลชนะเลิศที่ 2 
8. บัวบูชาพระรัตนตรัย [จิตรกรรม].  นิทรรศการผลงานสรา้งสรรคค์ณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน 
Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศลิปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
, 15 – 27 กันยายน 2557. 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

8. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   โครงการวิจัย 
1. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เพื่อสรา้ง
การรับรูเ้มืองโบราณอู่ทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
2. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
3. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1) 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. New words from IoT # 1.The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. แบบร่างสัญลักษณ์ Dawn of Happiness [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 
2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 
กันยายน 2558. 
3. เตือนสติ 1: คิดก่อนพูด [ออกแบบนิเทศศิลป์].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรคค์ณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบ
แห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

 
2561 

 
2560 

 
2559 
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2558 
 
 

 
2557 

 

9. อ.อนุชา  แสงสุขเอี่ยม ผลงานสร้างสรรค ์
1. Typeface “BUD”. The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2.การออกแบบสูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 2556 [ออกแบบนิเทศศิลป์].  นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรคค์ณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

10. อ.คณิตา  มีชูบท 
 

ผลงานสร้างสรรค ์
1. Chemistry of Love . The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. Telomere: walk of life. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
3. Thinking Media IV. Media Art Exhibition Korea. Sangheo Gallery 1-2, Konkuk University Global Campus, Chungju 
South Korea. 23 - 29 April 2018.  
4. A memory of my beloved King. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. 
Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
5. Six feet under [สื่อผสม] Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha University. Japan. 2017 
6. From dusk till dawn [Painting] Bukruk Urban Arts Festival.2017.Bangkok. 
7. Reincarnation [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan. 
8. Memory of our beloved King. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
9. Untitled. การประกวดและแสดงผลงาน DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016. Tokoha University , 
Shizuoka Japan. 14 November 2016. 
10. Heart revolution [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016  Japan. 
11. The seasons of a soul [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 100TH NIKA ART EXHIBITION 2015  Japan. ได้รับรางวัล
ชนะเลิศที่ 3 
12. จุดก าเนิดแสงเรืองรองสะท้อนอาเซียน [สื่อผสม].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 2558 
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณ
แห่งความสุข ณ หอศลิปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 22 กันยายน 2558. 
13. A garden of illuminating existence [สื่อผสม].  นิทรรศการ Shibukaru Matsuri goes to Bangkok, เดอะแจมแฟคทอรี่ 
กรุงเทพฯ. 19 - 28 มิถุนายน 2558. 
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11. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง ผลงานสร้างสรรค ์
1. ออกแบบชุดบรรจุภณัฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร [ออกแบบนิเทศศิลป์].  นิทรรศการผลงาน
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

สร้างสรรคค์ณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network  Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะ
และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

 
 

12. อ.วรรณฤทธิ์ กะรินทร ์ ผลงานสร้างสรรค ์
1.Old Man in the Dark [Painting] . The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the 
academic collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of 
Design Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019.  

 
2562 

 

*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานพินธ์ ต้องมผีลงานทางวชิาการจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง 

ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

 ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติ 
1……………………………………………………. 
ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ 
1……………………………………………………. 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
**หมายเหตุ  
อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 
 

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)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ 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)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด

ทะเบียน 
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)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
      

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

     
 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / 
เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนัน้จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการ 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 /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / 
เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนัน้จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   

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

/ตารางประกอบ 
     

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
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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) 

1  อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   ฐานข้อมูล RIS 
2  อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี   
3  ผศ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร ์   
4  อาจารย์กัญชลิกา  กัมปนานนท ์   
5  ผศ.อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร   

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 ออกแบบตราสญัลักษณ์ประจ าชุมชนท่ัวไทย อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ 

ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนตน้แบบ สืบ
สานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ด าเนิน 15 - 30 ก.ย.61 

ฐานข้อมูล RIS 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

1     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 The Cat อ.ชนิศา ชงัดเวช 2018 Pacific Rim International 

Exhibitions ณ Hue University Vietnam. 
19 - 24 พ.ย.61 

ฐานข้อมูล RIS 
 2 Thai Form & Thai Tone อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี 

3 Telomere อ.คณิตา มีชูบท 
1 The Dromedary อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช  DESIGN SECTION OF 103 TH NIKA ART 

EXHIBITION 2018 Japan. 
สูจิบัตร 
 2 Thaitone Color 1 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผ่าน   ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ผ่าน ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.20 
3,840 

3.98 3.98 
966 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

85.00 
41 

93.18 4.66 
44 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 8.64/2 = 4.32 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 - 11/3 = 3.67 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 2 - ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ -   13.33/3 4.44 

ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิ 
                 ปริญญาเอก 

20.00 
2 

40.00 5.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง 
                 ทางวิชาการ 

60.00 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
20.00 

5.40 
108.00 5.00 

5 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ ระดับ 3   ระดับ 3 3  
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 - 11.44/3 = 3.81 ด ี

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 - ระดับ 3  3 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

ระดับ 3 - ระดับ 4  4 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3 - ระดับ 3 3  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
               ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ข้อ 

10 
100 5.00 

10 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 - 15/4 = 3.75 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3 - ระดับ 4  4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 4/1 = 4.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 50.08/13 = 3.85 ด ี

 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

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 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 -  -  4.32 4.32 ดีมาก 
3 3 3.67 - - 3.67 ดี 
4 3 3.81 - - 3.81 ดี 
5 4 3.00 4.00 - 3.75 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.63 4.00 4.32 3.85 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดีมาก 
  

 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนา 
1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เป้าหมายที่ 1  เป็นมหาวิทยาลัยชัน้น าท่ีมี
มาตรฐานสากล 
 

     

เป้าหมายที่ 2  การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิ

 
  

   

เป้าหมายที่ 3  การบรหิารจดัการ (ให้เป็น      
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
มหาวิทยาลยัที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 

 
 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

เป้าหมายที่ 1   
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมี
มาตรฐานสากล 
 

ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตรให้กับนักศึกษา 

 

ส่งเสริม พัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและเผยแพร่สู่
ภายนอก 

สร้างบณัฑิตที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
โลก 

เป้าหมายที่ 2   
การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน  
สังคมและประเทศชาต ิ
 

ส่งเสริมการสรา้งสรรค์งานและ
แสดงงาน exhibition ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

บูรณาการการวิจยัและการ
สร้างสรรค์ เขา้กับบริการ
วิชาการ 

บูรณาการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

เป้าหมายที่ 3   
การบริหารจัดการ (ให้เป็น 
มหาวิทยาลยัที่พร้อมต่อการ 
เปลี่ยนแปลง) 
 
 

พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ตนเอง เพิ่มพูนความรู้อยู่
เสมอ 

วางแผนการพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 


