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         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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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินผลตนเองของภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) ซึ่งภาควิชา ฯ ได้มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ  
  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ท าการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของสังคมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ของภาควิชา เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้นตามศักยภาพต่อไป 
 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ท าให้หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นประเด็นที่จะน าไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ.2517 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามรอบ
หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2560)  ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาคงอยู่ 139 คน มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 14 คน และสายสนับสนุน จ านวน 3 คน และมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถประยุกต์น าศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต ธุรกิจและการตลาด มาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญการค้นคว้า และเป็นนักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ มี
จรรยาบรรณ และส านึกต่อสังคม 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน    
สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง  6 องค์ประกอบได้ระดับคะแนน  3.57 คะแนน ประกอบด้วย   
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  (5 ข้อ)  ผ่านตามเกณฑ์ 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    ตัวบ่งชี้ 2.1 ได้คะแนน  4.39 คะแนน 
                                                      ตัวบ่งชี้ 2.2 ได้คะแนน  3.24 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ตัวบ่งชี้ 3.1  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 3.2  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 3.3  ได้คะแนน 3 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ตัวบ่งชี้ 4.1  ได้คะแนน 3 คะแนน   
      ตัวบ่งชี้ 4.2  ได้คะแนน 2.78 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 4.3  ได้คะแนน 4 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ 5.1  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 5.2  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 5.3  ได้คะแนน 3 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 5.4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      ตัวบ่งชี้ 6.1  ได้คะแนน 3 คะแนน 



 

 

 

 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

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

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25500081106631 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน 1. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน ครั้งที่ 2/ 2562 วันที่ 13 ก.พ.62 
ครั้งที่ 5/ 2562 วันที่ 15 พ.ค.62 
ครั้งล่าสุด ผ่านสภาวิชาการเมื่อวันที่ 19 
มิ.ย.62 และอยู่ระหว่างด าเนินการ รอมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย 2. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ * 
3. อ.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล 3. อ.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล 
4. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ * 4. อ.อาสา  วุฒิคะโร * 
5. อ.อาสา  วุฒิคะโร * 5. อ.นัชชา สวสัดิ์ชัย 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1.  ผศ.ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 
2.  ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3.  ผศ.อินธนู ฟ้าร่มขาว 
4.  ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 

5.  ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ 
6.  รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
7.  อ.ดร.ตรีชฏา  โชติรัตนาภนันท์ 
8.  อ.สุขุมาล  สุริย์จามร (บรรจุเมื่อ 17 ก.ย.61) 

 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น 
 
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. อ.ดร.นนท์  อัครประเสริฐกุล   
2. อ.ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ 
3. อ.เกวลิน  ศักดิ์สยามกุล 

4. ร.ศ.ฤทธิรงค์  จิวากานนท ์
5. อ.ชลธร รักด ี
6. อ.พรเพ็ญ  กุลคาธร

 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท

ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2557 – 2561 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
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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 
 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 5 คน โดย
หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 3 คร้ัง 
คร้ังแรก สาเหตุที่ปรับเนื่องจาก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้ายสาขา 1 ท่านและ 
ลาออก 1 ท่าน คือ ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ 
และ ดร.ชิตชัย ควรเตชะคุปต์ โดยปรับเปน็ 
อาจารย์ชาคร ผาสวุรรณ และอาจารย์
อาสา วฒุิคะโร ตามล าดับ ได้รับการอนุมัติ
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 
คร้ังที่สอง สาเหตุที่ปรบัเนื่องจาก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  1 ท่านลาเพิ่มพูน
ความรู ้คือ ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว โดย
ปรับเป็น ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย ได้รบั
การอนุมัติเมื่อวันที่ 15 พ.ค.62  
คร้ังที่สาม สาเหตุที่ปรับเนื่องจาก ผศ. 
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย เปน็อาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ปี 2557 ซึ่งอยู่ในรอบปรับปรุง
ในปี 2561 เปลี่ยนจากเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 (ซึ่งหา้มไม่ใหเ้ป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร) เป็น 
พ.ศ. 2558 ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑไ์ด้ จึงปรับจาก ผศ.ภาคภูมิ บุญ
ธรรมช่วย เป็น อาจารย์นชัชา สวัสดิ์ชัย 
โดยที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 19 
มิ.ย.62 มีมติเห็นชอบ และอยู่ระหว่าง
เสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย โดยใน
การปรับชื่อผู้รับผิดชอบทุกรอบ หลักสูตร
ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบท่าน
ใหม่ดูแลนักศึกษาต่อจากท่านเดิมทุกรอบ 

ตารางที่ 1.1-1 
-เอกสารการขอปรับ
ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทัง้ 5 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับวิชาที่เปิดสอน โดยมี
ผลงานวชิาการทีไ่ด้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 5 คน ระดับ
ปริญญาโท 3 คน ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับวชิาที่เปิดสอน และมีผลงาน
วิชาการทีไ่ด้รเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ า 
ระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับวชิาที่สอน และมีผลงาน
วิชาการทีไ่ด้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ป ี
 
-อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานที่
เก่ียวข้องกับงานออกแบบ ในวิชาทีส่อนไม่
น้อยกว่า 6 ปี และมชีั่วโมงสอนไม่เกิน 
50% โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

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

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ี

 

ก าหนดปรับปรุงตามรอบฯ ในป ีพ.ศ.2560 
(ครั้งล่าสุด พ.ศ.2555) ท าการปรับปรุง
หลักสูตรจนเสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง จากสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 

หลักฐานการอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง
จากสภา
มหาวิทยาลยั เมื่อ
วันที่ 14 มิ.ย.60 

 
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 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนมีศักยภาพครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มีผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี ทั้งที่ก าลัง
ด าเนินการ และด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้  

- ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน มีโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานบริหาร
งานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ทั้ง
ระดับชาติ และระดับสถาบัน (ตารางท่ี 4.2-6) 

- อ.ชาคร  ผาสุวรรณ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และมีงาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ตารางท่ี 4.2-6) 

- อ.อาสา  วุฒิคะโร มีผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ตารางท่ี 4.2-6) 
- อ.ศรีนาฎ  ไพโรหกุล มีผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ตารางที่ 4.2-6) และ 

ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการท างานวิจัย โดยเงินงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2560 
-อ.นัชชา  สวัสดิ์ชัย มีผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน และระดับชาติ (ตารางที่ 

4.2-6) 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มคุณวุฒิ และต าแหน่งวิชาการ 
2 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2559 2560 2561 

2556 37 32 2 - 86.49 - 3 - 
2557 40 - 38 - 95.00 1 1 2.50 
2558 40 - - 33 82.50 4 3 10.00 
2559 40 - - -  35 5 87.50 
2560 36 - - -  32 4 88.89 
2561 36 - - -  35 1 97.22 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

1 นักศึกษาท่ีรับมาปีการศึกษา 57-59 ที่ระบุว่ารับมา  40 คน แต่มีนักศึกษาเข้าเรียนไม่เต็ม 
จ านวน เนื่องจากนักศึกษาใหม่บางคนมาสอบสัมภาษณ์ และรักษาสิทธิ์ไว้แต่ไม่เข้ามาเรียน 
ตั้งแต่แรกรับเข้าชั้นปีที่ 1 โดยในปี 2559 มีจ านวน 2 คน 

2 นักศึกษาท่ีรับใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 57-59 ทุกปีมีนักศึกษาคงอยู่ตามจ านวนทุกชั้นปี โดยไม่
มีนักศึกษาลาออกระหว่างศึกษา  

3 นักศึกษาท่ีรับเข้าปี 2560 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยืนยันสิทธิ์แต่ไม่มาลงทะเบียน และไม่เข้า
เรียน 1 คน ลาออกระหว่างศึกษาจ านวน 2 คน เนื่องจากต้องการไปศึกษาต่อสาขาอ่ืน 

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าปี 2561 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยืนยันสิทธิ์แต่ไม่มาลงทะเบียน 1 คน 
 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - 2 32 - - 34 
2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 37 37 - - 37 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 5.41 86.49 - - 91.89 
 จ านวนจบในรุ่น - 38 - - - 38 

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น - 40 - - - 40 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 95.00 - - - 95.00 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น 33 - - - - 33 
2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 40 - - - - 40 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 82.50 - - - - 82.50 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 40 - - - - 40 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น 36 - - - - 36 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น 36 - - - - 36 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  

นักศึกษารุ่นรหัสปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติจบปี 2559 จบครบทุกคนจ านวน 32 คน มีนักศึกษาตกค้าง
จากรุ่นก่อนจบอีก 1 คน  

นักศึกษารุ่นรหัสปี 2557 ที่จบปี 2560 มีนักศึกษาจบแล้ว 37 คน และ อยู่ในระหว่างลงทะเบียน
ภาคฤร้อน 2 คนโดยรวมถึงนักศึกษาตกรุ่นจากรุ่นเก่าอีก 2 คนที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อนด้วย (โดยนักศึกษา
ตกรุ่นมีปัญหาลาพักการศึกษาจากการรับงานนอกมากเกินไปทั้ง 2 คน) 

นักศึกษารุ่นรหัสปี 2558 ที่จบปี 2561 มีนักศึกษาที่จบแล้ว 33 คน 
 

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) 
2,304 21 25 4.39 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 345 3 25 4.60 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด้านความรู ้ 321 3 25 4.28 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 312 3 25 4.16 2560 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 335 3 25 4.47  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

529 5 25 4.23  

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 462 4 25 4.62  
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 41   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

25 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

60.98 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.15  เกณฑ์ประเมิน  :  4.15  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.39  เกณฑ์ประเมิน  :  4.39  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ  25 ธ.ค.61    

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 41 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 40 97.56 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

24 96.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 1 4.00 
- ตรงสาขาที่เรียน 16 64.00 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 9 36.00 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

1 4.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 5.00 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

25-1 

40-2-0-0-1 
64.86 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 82.76  เกณฑ์ประเมิน  :  4.14  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 64.86  เกณฑ์ประเมิน  :  3.24 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 85.00   ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
จากการประเมินพบว่า ทั้งร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี และ ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน

ความพึงพอใจของนายจ้างของบัณฑิตที่จบปี 2560 มีค่าสูงขึ้นกว่าของปี 2559  
โดยร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปีของบัณฑิตที่จบปี 2560  คิดเป็นร้อยละ 96  ซึ่งมากกว่า

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าของบัณฑิตที่จบปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ารับร้อยละ 82.76  
และ ค่าเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างของบัณฑิตที่จบปี 2560 มีค่าเท่ากับ 4.39 

(จากคะแนนเต็ม 5)  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างของบัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 
2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.15 (จากคะแนนเต็ม 5)   

ผลการประเมินฯ แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของการได้งานท าในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีสูง ขึ้น
กว่ารอบประเมินก่อนชัดเจน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.39 4.39 
2.2 ร้อยละ 85 ร้อยละ 64.86 3.24 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7.63/ 2  =  3.82  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. แนวโน้มของการได้งานท าของบัณฑิต ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่สูง 
2. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะ และ ธรรมชาติของวิชาชีพเป็นสหวิชา (Multidisiplne)  

ที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาต่างๆมาใช้อย่างกว้างขวาง ด้วยธรรมชาติของวิชาชีพดังที่กล่าวนี้ ท าให้บัณฑิตที่
จบในสาขานี้มีแนวโน้มจะสามารถปรับตัวไปประกอบอาชีพอิสระ หรือ เปิดกิจการเองได้ง่าย ท าให้บัณฑิต
สามารถปรับตัวได้ดีแม้ในสภาวะที่การจ้างงานมีน้อยก็ตาม 
 
โอกาสในการพัฒนา 

เนื่องจากศาสตร์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะของวิชาชีพเป็นสหวิชา (Multidisiplne) 
ดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้การศึกษาในศาสตร์สามารถแตกแขนงเป็นศาสตร์ย่อยสาขาต่างๆ หรือ แยกเป็นวิชา
ใหม่ๆได้ง่าย ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ศาสตร์นี้มีโอกาสในการพัฒนาสูงมาก 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

ระบบกลไกการรับนักศึกษา 
      การรับนักศึกษา เป็นการด าเนินงานร่วมกับคณะวิชา 
โดยการด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ใน
ระบบ SU-TCAS แบ่งได้เป็นการรับ 3 รอบดังนี้  
      รอบแรก Clearing House รอบ1/2 หลักสูตร
เปิดรับจ านวน 30 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจาก  
      คะแนนผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา 
      Portfolio ผลงาน 
      คะแนนวิชาเฉพาะมัณฑนศิลป์ 
      การสอบสัมภาษณ์ 
      รอบสองโควตา 28 จังหวัด หลักสูตรเปิดรับจ านวน 
8 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจาก 
      การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
      คะแนนวิชาเฉพาะมัณฑนศิลป์ 
      การสอบสัมภาษณ์ 
      รอบสุดท้าย หลักสูตรเปิดรับจ านวน 2 คน โดยมี
เกณฑ์คัดเลือกจาก 
      การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
      คะแนนวิชาเฉพาะมัณฑนศิลป์ 
      การสอบสัมภาษณ์ 
 

การด าเนินงาน 
    รอบ Clearing House รอบ1/2  
    รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 
2561 
    สอบวิชาเฉพาะมัณฑนศิลป์ 8-10 มีนาคม 2561   
    สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2561 
   รอบโควต้า 
   รับสมัครวันที่ 2 ก.พ. 2561- 30 มีนาคม 2561  
   สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 เมษายน 2561 
   รอยสุดท้าย 
   รับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน – 9 ก.ค. 2561 
   สอบวิชาเฉพาะมัณฑนศิลป์ 15 กค 2561 
   สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
 

การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาจากปัญหาที่
พบในรอบการประเมินครั้งก่อน และ ได้ด าเนินการใน
รอบการประเมินครั้งนี้ 
    

ผลการด าเนินงาน 
       รอบ Clearing House รอบ1/2 มีผู้สมัคร 259 คน 

- เอกสารการสอบรับตรง
ของคณะมัณฑนศิลป ์
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
- รายงานการประชุม
กรรมการคณะฯ (ข้อมูล
ส่วนกลาง) 
- เอกสาร มคอ 2 
 



16 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผ่านเกณฑ์ 33 คน ยืนยันสิทธิ์  30 คน 
รอบสอง 
   รอบโควต้า มีผู้สมัคร 76 คน ผ่านเกณฑ์ 8 คน ยืนยัน
สิทธิ์  3 คน 
   รอบสุดท้าย ผ่านเกณฑ์ 5 คน ยืนยันสิทธิ์ 2 คน 
 

       ปัญหาที่พบ 
        -ผู้สมัครด าเนินการสมัครทางonline   ไม่ครบ
ขั้นตอนท าให้ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับพิจารณาเพื่อคัดเลือก 
        -อุปสรรคในการประสานงานระหว่างศูนย์คอมฯ 
คณะฯ และ กองบริการการศึกษา ท าให้ระบบข้อมูล
online มีการซ้ าซ้อน และ บางส่วนขาดข้อมูล 
        - เงื่อนไขการสมัครให้มีการยื่น portfolio คนละ 1 
ชุดแต่ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาในคณะฯได้มากกว่า 1 
สาขา ท าให้ต้องหมุนเวียนกันดูในการคัดเลือกซึ่งเป็น
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
        

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อและ การปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
    จากปัญหาที่พบในปี 2561 ท าให้ประเมินได้ว่า ข้อ
ปัญหาที่ควรพิจารณาน าไปปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ในปีถัดไปสรุปได้ดังนี้ 
- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ คณะ

วิชาให้มากขึ้น และ ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ก าหนดการรับนักศึกษา และ วิธีการรับ
นักศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายแต่เนิ่นๆให้มีความเข้าใจชัดเจน 

 

แผนการรับนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์
(อ้างอิงจาก มคอ.2) 

ชั้นปทีี ่ จ านวนนักศึกษาแตล่ะปีการศึกษา 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ชั้นปทีี่1 40 40 40 60 60 
ชั้นปทีี่ 2 - 40 40 40 60 
ชั้นปทีี่ 3 - - 40 40 40 
ช ้นปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 180 200 
จ านวนคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
       

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
               คณะฯ  และ ภาควิชาฯ ก าหนดแผนการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  

- เอกสารการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่  
-เอกสารจากงานทะเบียน 
เร่ืองส่งรายชื่อนักศึกษาใหม่
พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 โดยมีการด าเนินงานในระดับภาควิชาดังนี้ 

- ภาควิชามีการจัดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 
2 ท่านต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

- ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อติดต่อ
ประสานงานระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา และ 
ผู้ปกครอง 

- การจัดปฐมนิเทศระดับภาควิชาประกอบด้วย 
- แนะน าหลักสูตร วิชา การเรียนการสอน สถานที่

เรียน การใช้ชีวิตในสถาบัน  
- แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใหม่ 

 

ผลการด าเนินงาน 
       คณะวิชาจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2561 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดย เป็นการจัดร่วมกัน
ระหว่าง คณะวิชา กับ ภาควิชา โดยเป็นการจัดปฐมนิเทศ
ระดับคณะครึ่งวันเช้า และ แยกปฐมนิเทศระดับภาควิชา
ช่วงบ่าย 
 

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป  
       ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ในรอบประเมินนี้พบว่า ความพึงพอใจด้าน
ต่างๆ ในรอบประเมินนี้มีค่าต่ ากว่าในรอบประเมินปีที่แล้ว
เล็กน้อยดังนี้  
- ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่จะได้รับ: ปี 61 มี

ค่ า เฉลี่ ย  3.99 แต่ ในรอบประเมินปี  60 มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 

- ความพึงพอใจด้านการจัดการ: ปี 61 มีค่าเฉลี่ย 
4.07 แต่ในรอบประเมินปี 60 มีค่าเฉลี่ย 4.09 

- ความพึงพอใจโดยรวม: ปี 61 มีค่าเฉลี่ย 4.03 
แต่ในรอบประเมินปี 60 มีค่าเฉลี่ย 4.08 

  จากผลการประเมินข้างตน้ ท าให้สรุปได้ว่าความพึง
พอใจที่มีต่อการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 
-เอกสารรายงานการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
 
-เอกสารการส ารวจความพึง
พอ ใ จ ในกา รปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาใหม่ปี 2561 
 

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

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 
การวางแผน และ การด าเนินงานเพื่อค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 
     1. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีละ 2-3 ท่าน โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เร่ืองการลงทะเบียน การเลือกเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตร
จนครบจนกว่านักศึกษาในชั้นปีนั้นจะจบการศึกษา 
       2. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนของ
นักศึกษา 
        3. หลักสูตรมีการแต่งตั้งให้มีกรรมการฝึกงาน และ มี
การจัดการนิเทศการฝึกงาน เพื่อให้ค าแนะน านักศึกษาชั้นปีที่ 
3 ในการ เลือกสถานที่ฝึกงาน รวมทั้งการปฎิบัติตัวในการ
ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน นอกจากนี้
ภาควิชายังได้จัดท าฐานข้อมูลบริษัทที่เคยรับนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกติดต่อได้ด้วย 
        4. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการท า
ศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา
ศิลปนิพนธ์โดย อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแล และ 
ให้ค าแนะน าในการท าศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษาในการดูแลจน
จบวิชาศิลปนิพนธ์ 
การด าเนินงาน 
 กรณีที่นักศึกษามีปัญหาในการจัดการศึกษาของตนเอง

เช่น การขอลงทะเบียนช้า, การเพิ่ม-ถอน, Drop, ลา
พักการศึกษา และ อื่นๆ นักศึกษาจะต้องขอความเห็น
และ ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า
วิชา และ หัวหน้าสาขาให้เห็นชอบทุกครั้ง 

 มีการจัดท ากลุ่ม facebook และ line ทั้งกลุ่มรวมใน
หลักสูตร และ กลุ่มย่อยๆในรายวิชาต่างๆเพื่อเป็น
ช่องทางในการให้ค าการปรึกษา นัดหมายต่างๆ
ระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษา ทั้งในเรื่องการการ
ลงทะเบียน และ ปรึกษาในเชิงวิชาการ  

ผลการด าเนินงาน 
    ระหว่าง ส.ค. 61 -ก.ค. 62 อาจารย์ปรึกษาทางวิชาการได้
ให้ค าแนะน าและ ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาในมีปัญหาใน
การจัดการศึกษาส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 

 นักศึกษาที่พ้นสภาพทั้งหมดระหว่างปี 61-62 มี 1

- ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษา (ข้อมูล
ส่วนกลาง) 
 
- ค าสั่งแต่งตัง้
กรรมการฝึกงานของ
ภาควิชาฯ (ข้อมูล
ส่วนกลาง) 
 
-ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการ
ศิลปนิพนธ์ (ข้อมูล
ส่วนกลาง) 
 
-มคอ 3 
-จัดท าฐานข้อมูล
บริษัทที่เคยรับ
นักศึกษาฝึกงาน 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
- copy ของหน้า 
facebook และ line 
กลุ่มต่างๆ 
- ข้อมูลการขอ
ลงทะเบียนชา้  
ขอลาพักการศึกษา 
ขอลงทะเบียนน้อยกว่า
ปกติ 
ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
-เอกสารการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561-62 
- หนังสือแจ้งการพ้น
สภาพของนักศึกษา  



19 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คน 1 คนเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ปี 1 เทอมสอง 
สาเหตุการพ้นสภาพเนื่องจากนกัศึกษาขาดเรียนเกิน
ก าหนดในทุรายวชิาที่ลงทะเบียนและ เม่ือหลักสูตร
ทราบเหตุดังกล่าวกไ็ด้แจ้งนักศึกษาให้ไปถอน
รายวิชาขาดเรียนเกินก าหนดแลว้ แต่นักศึกษาคน
ดังกล่าวไม่ไปด าเนนิการ  

 ขอกลับเข้าศึกษาใหม่หลังจากลาพักการศึกษา 1 
กรณี (นักศึกษาตกค้างจากหลักสูตรเก่า) 

 นักศึกษาปี 1 ขอลาออก 1 กรณีแบ่งเป็น: 
-จากสาเหตุต้องการไปสอบเข้าคณะใหม่สาขาใหม่ 1 กรณี 
- นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต้องการลาออกจากปัญหา

ส่วนตัว 1 กรณีแต่เมื่อให้ค าปรึกษาแล้วสามารถยับยั้งและ 
ค าแนะน าได้ทัน ท าให้นักศึกษาเรียนต่อไปตามเดิม  
 ขอลงทะเบียนมาก หรือ น้อยกว่าเกณฑ์ 15 กรณี 
 ขอถอนรายวิชา 4 กรณี 
 ขอลงทะเบียนช้า 13 กรณี 
 ย้ายไปภาควิชาประยุกต์ศิลป์ 1 กรณี 
 พักการศึกษา 2 เทอม 1 กรณี 

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
     หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561-62 พบว่า จาก
การประเมินผลความพึงพอใจต่อ “ด้านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิขาการ” “ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อหลักสูตร” ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 จากผู้ตอบแบบ
ส ารวจทั้งสิ้น จ านวน 30 คน  ซึ่งจ าแนกเป็นรายละเอียดได้ 
ดังนี้ 
        1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีคะแนน
เฉลี่ย 3.73  
        2. การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.67 
        3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผล
การเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตาม
หลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย3.47 
        4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่น 
ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่น ๆ แก่นักศึกษาตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.40 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      หลักสูตรมีวิธีการสร้างให้ เกิดทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ต่อนักศึกษา 2 วิธีการดังนี้ 
- การส่งเสริมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
Student-Centered 
-การส่งเสริมน าการศึกษาในหลักสูตรเข้าสู่การเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับการเปลียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ เทค
โนโลยี่ในปัจจุบันด้วยการผสานความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก 
     ผลการด าเนนิงาน 
-ผลการก าเนินงานด้านการส่งเสริมด้านวิธีการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้น Student-Centered  
        วิธีการเรียนการสอนในวิชาปฎิบัติการออกแบบใน
หลักสูตรฯเน้นการเรียนแบบ Student-Centered โดยมีการ
วางแผนการสอนให้มีการก าหนดกรอบกว้างๆของเนื้อหาการ
สอนแต่เมื่อเริ่มปฎิบัติการออกแบบนักศึกษาจะมีโอกาสเลือก
ท าโครงงานในเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยได้รับค าแนะน าจาก
อาจารย์ผู้สอนอีกคร้ังหนึ่ง 
      ด้วยการวางแผนการสอนวิธีดังกล่าวนี้ ท าให้การเรียน
การสอนวิชาปฎิบัติการออกแบบต่างๆมีกิจกรรมการเรียน
แบบ Active Learning ด้วยการให้ผู้เรียนได้ท างานทั้งเดี่ยว 
และเป็นทีม, และ ให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิง
วิเคราะห์  ภายใต้ค าแนะน าและ การวิพากวิจารณ์จาก
อาจารย์ประจ าวิชา 
      วิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนลักษณะดังกล่าวนี้
ครอบคลุมวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการออกแบบเกือบ
ทั้งหมดในหลักสูตรเช่น วิชา การออกแบบสามมิติ , การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-6, การออกแบบกราฟิก, การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ และ วิชา ศิลปะนิพนธ์ เป็นต้น 
 

-ผลการก าเนินงานด้านการส่งเสริมน าการศึกษาในหลักสูตร
เข้าสู่การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลียนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี่ในปัจจุบันด้วยการผสานความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
ประกอบด้วยการด าเนินงาน 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 
          1. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 ทุกคนต้องผ่านการท างานกับหน่วยงานภายนอกทางการ

-มคอ 3 
รายงานการประชุม
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
-รายงานการประชุม
กรรมการคณะฯ 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
-เอกสารขออนุมัติ
โครงการ Open 
House: Product 
Design 2018 
-เอกสารโครงการ 
Design for Life 
-หลักฐานการประกวด
ในโครงการต่างๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ออกแบบจริง ประมาณ 2 เดือนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน  
          2. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประกวด
ระดับชาติและ นานาชาติที่ได้น าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา
รายวิชาประกอบด้วย  
          รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2:  ประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ Seagull Design Contest 2018:The 
Survivor 24 ชั่วโมงประลองความคิด โดยมีผู้ได้รับรางวัล
ดังนี้ 
       นายพีระศิลป์ หุตะแพทย์ นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัลชมเชย 
       น.ส.มิณรัศยากุณ ธนพงศ์วัฒนา นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัล
ชมเชย 
       น.ส.ปิยนุช ศิริอุดมไพศาล นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัลชมเชย 
       น.ส.จิณห์นิภา กุลไพบูลย์ นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัลชมเชย 
       น.ส.นภสร สกุลชัยวานิช นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัลชมเชย 
       นายสุธิวัฒน์ ศรีสุข นศ.ชั้นปีที่2 รางวัลชมเชย 
       นายอวิโรจน์ ฉมาเมธากุล นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัลชมเชย 
 

     รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ: ประกวด
ออกแบบและผลิตแว่นตา Slimo Bangkok Eyewear 
Design Cotest 2018 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 
       นายพีระศิลป์ หุตะแพทย์ นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ 
       นายเธนศ รุ่งวิริยะวงศ์ นศ.ชั้นปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ 
อันดัย 1 
       น.ส.มิณรัศยากุณ ธนพงศ์วัฒนา นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัล
ชมเชย 
       นายศุภโชค โชติตันกุล นศ.ชั้นปีที่ 3 รางวัลชมเชย 
 

    รายวิชา การออกแบบยานพาหนะ: ประกวดออกแบบ 
EV Bus Innovation Design Contest 2018 โดยมีผู้
ได้รับรางวัลดังนี้ 
     นายอวิโรจน์ ฉมาเมธากุล นศ.ชั้นปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ 
 

  รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ :  ประกวดระดับ
นานาชาติ Asian Student Package Design 
Competition 2018 Tokyo (ASPAC 2018) 
    น.ส.กุลิสรา สมบัติพิบูร น.ศ.ชั้นปีที่ 4 รางวัลชนะเลิศ
(Grand Prize) 
    น .ส .สิ ตานันท์  บุณยโยธิน  น .ศ .ชั้ นปี ที่  4  รา งวั ล 
Japanese Foundation Award รางวัลชมเชย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
          3. การน าโจทย์ทางการออกแบบที่สัมพันธ์กับความ
ต้องการขององค์กรต่างๆเหล่านั้นมาให้นักศึกษาฝึกฝนปฎิบัติ
จริงในรายวิชาที่เรียนอยู่ในหลักสูตร 
     รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5: โครงการ Design 
for Life ครั้งที่ 2: ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนคนตา
บอดมงกุฎคีรีวัน นครราชสีมา 
    รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย : 
โครงการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
          4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่      
     รายวิชา มนุษยปัจจัยเพื่อการออกแบบ : เข้าชม
นิทรรศการ Dialogue in the Dark จามจุรีย์แสควร์ และ 
เข้าชม Motion Capture ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5: เข้าชมบริษัท เอส 
บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
   รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑืเชิงพาณิชย์ : เข้าชม 
บริษัท เอสซีจีเปเปอร์ จ ากัด เป็นต้น  
        5. การน าผลงานนักศึกษาร่วมแสดงกับองค์กร
ภายนอก 
    ร่วมแสดงงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018 จัดโดย TCDC 8-
16 ธ.ค.61 
    แสดงงาน โครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ Future Vehicle 
ในงานมหกรรมยานยนต์ (Motor Expo 2018) 10-28 ธ.ค.
61  
 
  การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ในรอบการประเมินที่ผ่านมา หลักสูตรได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
ค่อนข้างรอบด้านทั้งการเรียนรู้ฬนห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ 
และ  การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม
ร่วมกับองค์กรภายนอกเป็นจ านวนมากและ สม่ าเสมอ 
รวมทั้งได้ด าเนินการในทุกรอบๆการประเมิน ท าให้เห็นได้ว่า 
หลักสูตรพยายาม Update ความรู้และ ประสบการณ์ให้
นักศึกษาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ 
เทคโนโลยีตลอดเวลา 

ผลการประมินการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.37 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยู่ 
 

 

 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

(2) 

   

   
     

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 

จ านวนที่คง
อยู่สิ้นปี

การศึกษา 
2561 
(3) 

จ านวนที่ออก
ระหว่างเรียน

จนสิ้นปี
การศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู ่
   

   
  X 100 

 2559 2560 2561 

2556 37 32 2 - 86.49 - 3 - 
2557 40 - 38 - 95.00 1 1 2.50 
2558 40 - - 33 82.50 4 3 10.00 
2559 40 - - -  35 5 87.50 
2560 36 - - -  32 4 88.89 
2561 36 - - -  35 1 97.22 

 

อัตราการคงอยูข่องนักศึกษา: 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 87.50 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 88.89 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 97.22 
      โดยภาพรวม พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีลักษณะไม่คงที่ ซึ่งเกิดจากผลของจ านวนนักศึกษาออก
กลางคันและการเข้าเรียนไม่ครบตามก าหนด ซึ่งหลักสูตรได้ท าการชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษารับฟัง
ปัญหาของนักศึกษาทั้งด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เพื่อหลักสูตรจะได้เข้าใจและช่วยนักศึกษาได้ทันก่อนที่จะถูกรี
ไทม์หรือลาออกกลางคัน เป็นต้น 
 - การส าเร็จการศึกษา  

นักศึกษารุ่นรหัสปี 2556 ที่จบปี 2559 จบครบทุกคน
จ านวน 33 คน มีนักศึกษาในรุ่นตกค้าง 1 คน  
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2557 ที่จบแล้วปี 2560 นี้ปัจจุบันมี
นักศึกษาจบแล้ว 37 คน และ จบการศึกษาภาคฤดูร้อนใน
ปีเดียวกัน 4 คน (เป็นนักศึกษารุ่น 2557 2คน และ
นักศึกษาตกรุ่นจากรุ่นเก่าอีก 2 คน) 
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2558 มีนักศึกาท่ีจบแล้ว 33 คน   

 

  - การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
กลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรมีการจัดท าช่องทางรับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 

-ข้อร้องเรียนผ่าน
แบบประเมนิ 
online  
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3  ช่องทางหลักคือ 
-เสนอข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
โดยตรง 
-เสนอข้อร้องเรียนผ่านแบบประเมิน online เมื่อนักศึกษา
เข้าไปตรวจสอบเกรด 
-ช่องทางรับข้อร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการทางช่องทาง
อื่นๆเช่น การร้องเรียนในกลุ่มทาง online ที่จัดท าขึ้น ทั้ง
ระดับกลุ่มรวมและ ระดับรายวิชา 
       จากผลการด าเนินงานในรอบประเมินที่แล้วพบว่า 
การตั้งกลุ่มทาง online ระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา 
ท าให้นักศึกษา และ อาจารย์มีช่องทางติดต่อสื่อสารกัน
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น  ดั งนั้น  ในรอบการประเมินนี้ 
หลักสูตรจึงส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าวิชาต่างๆจัดท ากลุ่ม 
online เพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับแต่ละรายวิชาเพิ่มข้ึน 
 

ผลการด าเนินงาน 
        เนื่องจากการเรียนการสอนในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมการน าเสนอ
ผลงาน และรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ ท า
ให้อาจารย์ และ นักศึกษามีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว มีจัด
กลุ่ม onlineเพื่อติดต่อสื่อสาร รับข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ทั้งระดับกลุ่มรวมและ ระดับรายวิชา ท า
ให้ข้อร้องเรียนที่เป็นทางการจากนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนมีน้อยมาก 
          ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่พบที่เป็นเพียงการซักถาม
ข้อสงสัยเร่ืองเกรด ทางonline และการเสนอข้อคิดเห็นใน
แต่ละรายวิชาทาง online 
 

การตรวจสอบกลไก 
ในปีการศึกษา 2561-62 หลักสูตรได้ประเมินความพึง

พอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.17 

  

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
       จากผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาในรอบประเมินนี้(2561-62)ที่ได้
คะแนนอยู่ ระดับปานกลาง ต่ ากว่ารอบการประกัน
คุณภาพครั้งก่อน (2560) เล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับ
เดียวกันคือ ปานกลา ท าให้พิจารณาได้ว่า ภาควิชาฯควรมี
การปรับปรุงในกรณีข้อร้องเรียนให้ดีขึ้น 

- copy ของหน้า 
facebook และ 
line กลุ่มต่างๆ 
 
ความพึงพอใจ
ย้อนหลัง 3 ปี
เท่ากับ 
ปี 2559 = 3.28 
ปี 2560 = 3.22 
ปี 2561 = 3.17 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 2 2 

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

ระดับคุณภาพ  ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. มีแผนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยฝึกฝนให้นักศึกษา
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันในกระบวนการออกแบบ 

2. มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กับสถาบันภายนอก 
3. มีกระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีคุณภาพ 
4. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร  มีงานท าสูง 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, การแลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ระบบกลไก 
     - หลักสูตรมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีการประชุมและวางแผน การคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร
โดยค านึงถึงคุณสมบัติตามที่ สกอ ก าหนด 
     - หลักสูตรมีระบบกลไกการตรวจสอบการท างานของอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
     - ในรอบการประเมินปี 2561-62 ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุม
เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา เพื่อให้การด าเนินการดูแลและบริหารงานหลักสูตร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนจากสาเหตุจ าเป็นหลายประการ
ตลอดรอบการประเมิน โดยภาควิชาฯได้มีมติปรับชื่ออาจารย์
ผู้ดูแลหลักสูตรจ านวน 3 คร้ัง สรุปดังนี้ 
 

การปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคร้ังแรก 
สาเหตุที่ปรับเนื่องจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้ายสาขา 1 
ท่าน คือ ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์ และลาออก 1 ท่าน คือ ดร. ชิตชัย 
ควรเตชะคุปต์ จึงท าการปรับจากเดิม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ        คุปตะวาทิน* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู   ฟ้าร่มขาว* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท    ปลื้มชูศักดิ์* 
4. อาจารย์ศรีนาฎ    ไพโรหกุล* 
5. อาจารย์ ดร.ชิตชัย   ควรเดชะคุปต์ 
เป็น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ        คุปตะวาทิน* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู   ฟ้าร่มขาว* 
3. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ 
4. อาจารย์ศรีนาฎ    ไพโรหกุล* 
5. อาจารย์อาสา วุฒิคะโร   
โดยได้รับการอนุมัติเมื่อ 13 ก.พ.62 
 

การปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่สอง 
สาเหตุที่ปรับเนื่องจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  1 ท่านลา
เพิ่มพูนความรู้ คือ ผศ.อินทรธนู ฟ้าร่มขาว จึงท าการปรับจากเดิม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ        คุปตะวาทิน* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู   ฟ้าร่มขาว* 
3. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ 

- ตารางที่ 1.1-10 
1. รายงานการประชุม
ภาควิชาฯ 
2. ค าสั่งอนุมัติการ
เปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
3. สมอ.08 
4. ผลการประเมินความ
พึงพอใจ 
2561-62 
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4. อาจารย์ศรีนาฎ    ไพโรหกุล* 
5. อาจารย์อาสา วุฒิคะโร 
เป็น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ        คุปตะวาทิน* 
2. ผศ. ภาคกูมิ บุญธรรมช่วย 
3. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ 
4. อาจารย์ศรีนาฎ    ไพโรหกุล* 
5. อาจารย์อาสา วุฒิคะโร 
ได้รับการอนุมัติเมื่อ 15 พ.ค.62  
 

 การปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่สาม 
สาเหตุที่ปรับเนื่องจาก ผศ. ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปี 
2557 ซึ่งอยู่ในรอบปรับปรุงในปี 2561 เปลี่ยนผ่านจากการใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ปีสุดท้าย (ซึ่งห้ามไม่ให้เป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร) เป็น พ.ศ. 2558 และยังคงมี
นักศึกษาในความดูแลตกค้างอยู่  ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ จึงปรับจาก ผศ.
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย เป็น อาจารย์นัชชา สวัสดิ์ชัย 
จึงท าการปรับจากเดิม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ        คุปตะวาทิน* 
2. ผศ. ภาคกูมิ บุญธรรมช่วย 
3. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ 
4. อาจารย์ศรีนาฎ    ไพโรหกุล* 
5. อาจารย์อาสา วุฒิคะโร 
เป็น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ        คุปตะวาทิน* 
2. อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ 
3. อาจารย์ศรีนาฎ    ไพโรหกุล* 
4. อาจารย์อาสา วุฒิคะโร 
5. อาจารย์นัชชา สวัสดิ์ชัย 
โดยที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 มีมติเห็นชอบ และ
อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัต่อไป 

การตรวจสอบกลไก 
     - การติดตามผลการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ การประเมินภาระงานโดย 
KPI  
     - การส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ 
การประเมินมาปรับปรุงกลไก 
     -ภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
รอบประเมินครั้งก่อนเล็กน้อยดังนี้ รอบประเมินในปีนี้ 61-62 มี 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 แต่ในป ี60-61 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์สรุปได้ดังนี้การ
ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์มีความสอดคล้องได้ระดบั
คะแนน 4.45  

การวางแผนด้านอัตราก าลงัของอาจารย์คะแนน 4.55 

 

 - การบริหารอาจารย์ และ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ระบบกลไก 

      ระบบกลไกการบริหารอาจารย์และการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ สรุปได้ดังนี้ 
       - การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
รายงานการวางแผนงานที่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
งานบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท (ต่างประเทศ) 

 โครงการส่งเสริมการจัดการและเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ทางวิชาการ 

 โครงการทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ และ บุคลากรสาย
สนับสนุทางวิชาการ 

 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ(online)ปี
ที่1 

 โครงการสนับสนุนวิ จั ย /วิ จั ยสร้ าสรรค์ / เอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารประกอบค าสอน/ต าราเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

             รายบุคคลของคณาจารย์ภาควิชาฯ 
       - หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์และ งานที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องด าเนินการ รวมทั้ง ชี้แจงก าหนดการ
และ ตารางเวลาในการท างาน เช่น การจัดส่ง มคอ.3และ มคอ.5 
และ เป็นต้น 
       -มีการจัดประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความ
จ าเป็น และ เหตุการณืที่เหมาะสมเพื่อให้การดูแลบริหารงาน
หลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน  
       - มีการจัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์ผู้สอนในการบริหารงานและการปรับปรุง
หลักสูตร 
       - หลักสูตรมีเจ้าหน้าที่ประจ า (น.ส.หทัยกานต์  ประสิทธิ์) 
เพื่อช่วยติดต่อประสานงานระหว่าง อาจารย์ผู้สอน, อาจารย์พิเศษ

1. รายการประชุม
คณะกรรมการภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอาจารย์ 
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3. แผนการด าเนินงาน
ภาควิชา 2561 
4. เอกสารรายงานภาระ
งานอาจารย์ (KPI) 
5. เอกสารขออนุมัติเงิน
สนับสนนุ 
บุคลลากร 
6. เอกสารการขอปรับชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 

, และ คณะวิชาฯเพื่อให้การด าเนินงานในหลักสูตรเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

ผลการด าเนินงาน 
- การบริหารอาจารย์ 
      ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุมระหว่างผู้ดูแลหลักสูตร และ 
อาจารย์ทุกท่านเพื่อวางแผนปฎิบตัิราชการประจ าปีร่วมกัน โดยใน
ปี 2561 ได้ด าเนินการประชุมเมื่อ  29 พฤศจิกายน 2561 
      ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุมระหว่างผู้ดูแลหลักสูตร และ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ แลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดการ
สอน โดยอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านมีส่วนร่วมเดือนละ 1 คร้ัง  
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อท าต าแหน่ง

วิชาการ จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินธนู ฟ้า
ร่มขาว 

 มอบสนับสนุนการท าต าราแก่อาจารย์จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 
ผศ อินทิรา นาควัชระ จ านวน 30,000 บาท  
ผศ ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย  จ านวน 30,000 บาท  
ผศ ปนท ปลื้มชูศักดิ์    จ านวน 30,000 บาท 

การตรวจสอบกลไก 
        กลไกการตรวจสอบของอาจารย์และ การบริหารงาน
อาจารย์ของหลักสูตรประกอบด้วย:การใช้แบบรายงานประเมิน
ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (KPI) โดยได้ท าการประเมิน
ช่วง 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562 คือ เพื่อจัดส่งให้หัวหน้า
ภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ 

     หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
โดยใช้แบบประเมินของภาควิชาฯ  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 

- การส่งเสริม และ พฒันาอาจารย์ 
ภาควิชาฯมอบสนับสนุนการท าต าราแก่อาจารย์จ านวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 
ผศ อินทิรา นาควัชระ จ านวน 30,000 บาท  
ผศ ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย  จ านวน 30,000 บาท  
ผศ ปนท ปลื้มชูศักดิ์    จ านวน 30,000 บาท 
การประเมินมาปรับปรุง 

ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการวางแผนและ 
อัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ย  4.55 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
0 x 100/ 5 = 0 

ตารางที่ 1.1-1 

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

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(0+3.60) x 100/ 5 = 72.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน - ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ -  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 0  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ 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 1 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 1  
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 40.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.33  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

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 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

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 4 1.60 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 2 2.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.60 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

72.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

18.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 160.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 72.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2561-62 ถึงแม้จะมีเหตุการณ์
อาจารย์ลาออก ย้ายสาขา และ ลาเพิ่มพูนความรู้
แต่คณะกรรมการหลักสูตรก็ได้มีการประชุม
วางแผน ปรับเปลี่ยนผู้รับชอบหลักสูตรให้ครบตาม
จ านวน 5 คน ทุกครั้ง เพื่อให้การด าเนินงานดูแล
หลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่าอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ระบบกลไก  

หลักสูตรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ด้วยแบบสอบถามทุกปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปี 2561-62 สามารถจ าแนกรายการ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าต่อการมี

-แบบประเมนิความพึง
พอใจของอาจารย์ 
2561-62 
 
ระดับความพงึพอใจฯ 3 
ปีย้อนหลัง เปน็ดังนี ้
ปี 2559 = 3.65 
ปี 2560 = 3.90 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และ 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.64 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างชัดเจนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45 

3. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.64  

4. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อด้านการวางแผนอัตราก าลังและ ภาระ
งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 

ผลการประเมินเพื่อและการวางแผนมาปรับปรุง
ในรอบต่อไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ด้วย
แบบสอบถามโดยรวมพบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความพึงพอใจให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากข้ึนดังนี้ 
 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการ

ประชุมวางแผน ติดตาม และ ทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 
4.4 ในรอบประเมิน ปี 60 เป็น 4.64 ใน
รอบประเมินนี้  

 ความพึงพอใจต่อการจัดแผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.85  
ในรอบประเมิน ปี 60 เป็น 4.45 ในรอบ
ประเมินนี้  

 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อด้านการวางแผนอัตราก าลังและ ภาระ
งาน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.73 ในรอบ
ประเมิน ปี 60 เป็น 4.55 ในรอบประเมินนี้  

        ในรอบประเมินปีนี้มีเพียงความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้้านเดียวเท่านั้นที่มีค่าต่ ากว่ารอบประเมินปี
ที่แล้วเพียงเล็กน้อยคือ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.67 
ในรอบประเมิน ปี 60 เป็น 3.64 ในรอบประเมินนี้ 
         เมื่อวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดของแบบ
ประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อน ามา
ปรับปรุงต่อไปพบว่า  

ปี 2561 = 4.04 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
         อ า จ า ร ย์ ใ ห้ ค ะ แ น น ด้ า น ก า ร รั ก ษ า
สภาพแวดล้อม และ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  3.36 
        รองลงมาคือ ด้านห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ, 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้, และ 
ด้านการใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการสอน ต่ า
รองลงมาคือ 3.64 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
4.2   รวม 8.33/ 3 = 2.78 

4.2 (1) ร้อยละ 12.00 ร้อยละ 0 0.00 
4.2 (2) ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 40.00 3.33 
4.2 (3) ร้อยละ 12.00 ร้อยละ 72.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.78/ 3  =  3.26  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
2. มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ด้วยการแลกเปลียนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
3. อาจารย์มีผลงานสร้าสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน และ ระดับชาติ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านมี connection กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศท าให้มีศักยภาพใน

การพัฒนาการแลกเปลียนความร่วมมือ หรือ ท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
2. มีอาจารย์หลายท่านที่มีคุณสมบัติครบตาม เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ท าให้มีแนวโน้มการเ พ่ิมของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการภายใน
ภาควิชาเพ่ิมข้ึน 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบี
ยน 

สอบ
ผ่าน 

081 102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/61 3  7 3 5 3 9 5      35 30 

081 101 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

2/61 5 8 14 5 3 5  1      41 40 

081 103 การ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2/61 2 4 5 4 2 6 6 10      40 39 

083 102 จิตวิทยา
กับมนุษย์สัมพันธ์ 

2/61      1        1 1 

085 101 
ศิลปากรสร้างสรรค ์

2/61 31 1            32 32 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 101 Design I 1/61 2 7 8 3 8 6 1       35 35 

360 103 Drawing I 1/61 1  4 3 20 7        35 35 

360 105 Art Studio I 1/61 1 3 6 14 10 1        35 35 

360 107 Basic 
Technical Drawing 

1/61 8 4 12 8 3        
 

35 35 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 101 History of 
Product Design 

1/61 2 11 16 4 2        
 

35 35 

363 102 Model 
Making 

1/61 2 2 5 10 10 4 1      
 

35 35 

363 106 Art of 
Computer Modeling 

1/61 11 7 11 2 1        
 

32 32 

363 107 Product 
Design II 1/61 6 10 11 4  1       

 
32 32 

363 108 Three 
Dimensional Design 1/61 4 3 4 5 4 4 5      

 
29 29 

363 109 Material 
and Production 
Methods I 

1/61 10 17 3 1 1        
 

32 32 

363 110 Human 
Factors for Design 

1/61  1 3 5 16 2 3 2     
 

32 30 

363 201 Product   
Design IV 

1/61 5 27 3          
 

35 35 

363 202 Marketing 
and Cousumer 
Behavior 

1/61 4 6 13 12 1 1       
 

37 37 

363 203 Research 
Methords for 
Product Design 

1/61 9 9 11 5   1      
 

35 35 

363 204 Structural 
Design 

1/61 15 14 5 1         
 

35 35 

363 209 Product 
Design VI 

1/61 10 10 14          
 

34 34 

363 210 Industrial 
Management 

1/61 14 22           
 

36 36 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 211 Design 
Seminar 

1/61 21 13           
 

34 34 

363 213 Graphic 
Design II 

1/61 10 6 5 3 1        
 

25 25 

363 215 Creative 
Package Design 1/61 6 4 1 1 3 1 1  1    

 
18 17 

363 217 
Conceptual 
Package Desing 

1/61 1            
 

1 1 

363 219 Set and 
Stage Design 

1/61 4 9 8 4         
 

19 19 

363 220 Production 
Design for 
Exhibition 

1/61 1 2           
 

3 3 

363 221 Home 
Decorative and 
Accessory Design 

1/61 8 2 9 2   1 1     
 

23 22 

363 222 Furniture 
Design 
Fundamentals 

1/61 8  6 1         
 

15 15 

363 225 Furniture 
Design for The Mass 

1/61 5 1           
 

6 6 

363 226 Vehicle 
Design I 

1/61 1 1 2          
 

4 4 

363 236 Individual 
Project I 

2/61 1  2      1 1   
 

5 3 

363 237 Individual 
Project II 2/61 1      

 
 
 

  1   
 

2 1 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 238 Individual 
Project III 

1/61 7 3 2 7 5  1  1    
 

26 25 

363 246 Surface 
Design 

2/61 8  1          
 

9 9 

363 256 Individual 
Project I 

1/61             
 

  

360 102 Design II 2/61 6 4 1 6 11 5  3 1 1    38 37 

360 104 Drawing II 2/61 1 1 2 5 14 7 3 2      35 33 

360 106 Art Studio 
II 

2/61 3 1 5 10 6 8 1 1     
 

35 34 

360 108 Survey of 
Thai Art 2/61 1 7 3 1 6 7 7 3     

 
35 32 

363 103 Product 
Design I 2/61 14 4 5 7 4   1     

 
35 34 

363 104 Technical  
Drawing 

2/61 3 6 12 7 2 2 2 1     
 

35 34 

363 105 Computer  
Aided Product 
Design 

2/61 17 14 3       1   
 

35 34 

363 112 Product 
Design III 

2/61 4 2 2 6 1   3  14   
 

32 15 

363 113 Materials 
and Production 
Methods II 

2/61 10 10 5 3 2 1 1      
 

32 32 

363 114 Graphic 
Design I 

2/61 1 13 3     2  13   
 

32 17 

363 115 Design 
Fundamental of 
Built Environment 

2/61 9 4 7 10 2        
 

32 32 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 116 Mechanical 
Product Design 

2/61 14 13 2 3         
 

32 32 

363 205 Product 
Design V 

2/61 15 19 3          
 

37 37 

363 206 Concept 
Creation in Product 
Design 

2/61 9 10 12 4         
 

35 35 

363 207 
Introduction to 
Design Business 

2/61 1 8 10 12 6   1     
 

38 37 

363 212 Art Thesis 2/61 11 10 11 1          33 33 

363 214 Graphic 
Design III 

2/61 15            
 

15 15 

363 216 
Commercial 
Package Design 

2/61 9            
 

9 9 

363 218 Spatial 
Identity Design 

2/61  2 4 1 1        
 

8 8 

363 223 
Expermental 
Furniture Design 

2/61 1 4 2 1      4   
 

12 12 

363 224 Systematic 
Furniture Desing 

2/61 4 2 1 1      1   
 

9 9 

363 227 Vehicle 
Desig II 

2/61          4   
 

4 4 

363 232 Product 
Design in Thai Style 

2/61 1 2 8 1         
 

12 12 

363 236 Individual  
Project I 

2/61 2  2      1    
 

5 4 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 237 Individual  
Project II 

2/61 1        1    
 

2 2 

363 239 Identity 
Package Design 2/61 2            

 
2 2 

363 241 Toy Design 2/61 1 2 1  1         6 5 

363 246 Surface 
Design 2/61 8 1           

 
9 9 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ระบบกลไก 
      ในรอบการประเมินครั้งนี้หลักสูตรได้เตรียมในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไปดังนี้ 
-การหาข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบหลักสูตรในอนาคตจาก
ผู้เกี่ยวข้องเช่น บัณฑิต และ ผู้ว่าจ้างงาน 
-การเตรียมความพร้อมด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – QA) ที่น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Learning Outcome) เป็นแนวทางออกแบบหลักสูตร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตรนี้ใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี
การศึกษา 2564  
 

ผลการด าเนินงาน 
-ผลการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆของบัณฑิตจากผู้
ว่าจ้างงานพบว่า 
ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.15 และความพึงพอใจด้าน
ความสามารถตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด มีค่าสูงสุดคือ 4.22 
ส่วนด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 4.01 แต่ก็ยังถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  
 

-การเตรียมความพร้อมด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ

- มคอ 2 
- มคอ 3  
- มคอ 5 
- รายงานการประชุม
ภาคฯเพื่อจัด
ตารางสอน และ
ก าหนดตัวผู้สอนปี
การศึกษา 2561-62 
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจจากนายจ้าง
บัณฑิต 
- เอกสารการอบรม 
AUNQA 
- รูปถ่ายการน าเสนอ
ผลงาน และ การให้
ข้อเสนอแนะโดย 
อาจาย์ในรายวิชาต่างๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – QA) ด าเนินการโดยเน้นให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการสอนตามแนวคิดของการ
น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) และ 
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

 การส่งเสริมการวางแผนการสอนโดยเน้น Student-
Centered ด้วยการวางแผนการสอนและ เนื้อหาการ
สอนโดยมีการก าหนดกรอบกว้างๆตามค าอธิบาย
รายวิชาแต่ในการท าโครงงานเพื่อฝึกปฎิบัติ เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เลือกค้นคว้าในเรื่องที่ตนเอง
สนใจภายในกรอบเนื้อหานั้น และ ได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์ผู้สอน 

 การส่งเสริมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
Active Learning และ การคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยการ
จัดกิจกรรมการสอนที่มีน าเสนอแนวคิด และ ผลงาน 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ วิพากวิจารณ์
ภายในชั้นเรียน 

 การประเมินผลการเรียนแบบ  Student-Centered
โดยการให้ค าอธิบายถึงข้อดีข้อเสียและ ความแตกต่าง
ในแต่ละระดับคะแนน 
 

การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 
- มีการวิเคราะห์ผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจา้ง  
- มีการตรวจสอบผลการสอนด้วย มคอ 5 และ การทวนสอบ 
 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
 ผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ที่พบว่า ความ
พึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 4.01 นั้น ท า
ให้ประเมินได้ว่า การที่หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารยืผู้สอนวาง
แผนการสอนตามแนวคิดของการน าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Learning Outcome) และ ส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายใน
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น เป็นการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาด้านทักษะ
ทางปัญญาของบัณฑิตตามผลส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
ตามที่ส ารวจมาได้ 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

-แบบสอบ 
ถามนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ระบบกลไก 

เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในการสอนให้สนองความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาททั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
เทคโนโลยี หลักสูตร มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้   
 มีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่

ละวิชาเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง  
 หลักสูตรมีการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการวิชาชีพ เช่น การ
เชิญผู้น าในสาขาวิชาชีพมาบรรยายในวิชาต่างๆ การน า
นักศึกษาไปดูงานกับองค์กรภายนอก และ การร่วม
กิจกรรมประกวดต่างๆกับองค์กรภายนอก 

 มีการประชุมระหว่างอาจารย์ในการปรับปรุงเนื้อหาการ
สอน โดยพิจารณาร่วมกับทิศทางแนวโน้มความก้าวหน้า
ใหม่ๆในศาสตร์ 

 มีการจัดหาอุปกรณ์การฝึกปฎิบัติการออกแบบที่มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการทวนผลสัมฤทธ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
- การเชิญผู้น าในสาขาวิชาชีพมาบนรรยายในวิชาต่างๆในภาค
การศึกษานี้ ตัวอย่างเช่น 
 ดร. นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

ผังเมือง และ Design Thinking อดีตอาจารย์ Sydney 
School of Architecture, Design and Planning, 
University of Sydney, Australia 

 อาจารย์อภิชาต ภูมิสุข นักออกแบบยานยนต์ 
 ผศ.อรสา  จิรภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ 
 อ.จุฑามาศ  บูรณะเจตน์ จากสตูดิโอ o-d-a (object 

design alliance) 
 อาจารย์พีรัช  ษรานุรักษ์ จาก Wizards of Learning 
ผู้พัฒนาบอร์ดเกม 
 อ.เมฆ  สายะเสวี จาก CROSSs STUDIO 
 อ.เกวลิน  ศักดิ์สยามกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ยาสีฟัน

ชนิดเม็ด Cheww.co 
- ภาควิชามีการจัดหาปากกา และ อุปกรณ์ร่างภาพดิจิทอลโดย
เป็นการจัดซื้อเองจ านวน 10 ชุด และ ได้รับมอบโดยได้

-แบบสอบถามอาจารย์ 
-ผลการทวนสอบ 
-เอกสารการประกวด
ต่างๆ 
-เ อ ก ส า ร ก า ร เ ชิ ญ
อาจารย์พิเศษ 
-เอกสารการไปศึกษา
นอกสถานที่ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อนุเคราะห์จาก บริษัท HONDA อีกจ านวน 15 ชุด เพื่อใช้ใน
การร่างแบบ 
-การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น 
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย: เยี่ยมชม
การย้อมผ้าสีธรรมชาติ ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
     ราย วิชา  มนุษยปั จจั ย เพื่ อการออกแบบ:  เข้ าชม
นิทรรศการ Dialogue in the Dark จามจุรีย์แสควร์ และ เข้า
ชม และ เข้าชม motion capture ณ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย  
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5: เข้าชมบริษัท เอส บี 
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
   รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑืเชิงพาณิชย์ : เข้าชม 
บริษัท เอสซีจีเปเปอร์ จ ากัด เป็นต้น 
 

-การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก เช่น 
รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย : โครงการ
ย้อมผ้าสีธรรมชาติ ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
 

การตรวจสอบกลไก 
- มีการประเมินด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักศึกษา 
และ อาจารย์ 
- มีการประเมินสาระของรายวิชาจากนักศึกษาผ่านระบบ 
online 
 

การประเมินมาปรับปรุงกลไก 
- ผลจากการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระบุว่า ควรเพิ่ม
การบูรณาการ  
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านความทันสมัย
และ ความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย 
3.43 
- ผลการประเมินความพึงพอใจขากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับ
ยุคสมัยได้ค่าเฉลี่ย 3.64 
-ผลการปประเมินจากนักศึกษาด้านความทันสมัยของหลักสูตร
ได้ค่าเฉลี่ย 3.43 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

การก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรได้ก าหนดผูส้อนโดยใชก้ลไก ดังนี้ 
กลไกการก าหนดผู้สอน 
       -หลักสูตรมีการประชุมเพือ่จัดตารางสอน และ วางแผนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
       -หลักสูตรมีการติดตามก ากับระบบการจัดผู้สอน สาขาวิชาได้มี
การสรุปรายวชิาที่เปดิสอน และ ก าหนดชื่อผู้สอนร่วมกนัไว้แลว้ในการ
ประชุมหลักสูตร โดยพิจารณารว่มกันทั้งความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญ และภาระงาน 

ในกรณีวิชาที่ต้องเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกจะพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ สอดคล้องตาม 
มคอ 3 โดยในปีที่ผ่านมา  

  

ผลการด าเนินงาน 
ภาคฯมีการประชุมเพื่อจัดตารางสอน และก าหนดตัวผู้สอน การ

จัดท า มคอ 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์เพื่อทราบถึงการ
ออกแบบการสอน และ เตรียมความพร้อมในจัดการระบบการสอน 
การก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประสานงาน หรือ
เชิญอาจารย์ภายนอกสอน 

 

การตรวจสอบกลไก 
- การติดตามผลการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ การประเมินภาระงานโดย KPI 
- หลักสูตรมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆทาง online ทุกครั้งก่อนนักศึกษาเข้าไปดูเกรด 
-หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจจากนักศึกษา และ อาจารย์ 
 

การประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงกลไกต่อไป 
-ภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในภาค

การศึกษาปลายปี 2560-61 เท่ากับ 4.92 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณวุฒิ และ 

ประสบการณ์อาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 4.55 
-ผลการประเมินจากนักศึกษาในรอบการประเมินนี้พบว่า ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนอยู่ระดับดีคือ 
-ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะของ

หลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.10  
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนใน

รายวิชาแกนของหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.84  

-เอกสาร  
มคอ. 3 
-การประเมิน
โดยนักศึกษา 
และ อาจารย ์
-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาเพื่อ
จัด
ตารางสอน 
-เอกสาร
ภาระงาน 
-ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจonline 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.

3 และ มคอ.4) 
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
         หลักสูตรมีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนมคอ 3,4, 5 โดยได้บรรจุไว้วาระการประชุมภาค และ ติดตามการ
ด าเนินงานด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าภาควิชา 
 

ผลการด าเนินงาน 
          การจัดท า มคอ.3, 4 และ 5 ตรงตามก าหนดเวลา 100% 

-มคอ 3 
-มคอ 5 
 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       การวางแผน 
         ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561-62 ได้มีการประชุม
ก าหนดแผนโครงกา ร บริ กา รวิ ช ากา ร  และ  การท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการประกอบด้วย โครงการศิลปวัฒนธรรม  2 
โครงการ และ โครงการบริการวิชาการ 2 โครงการซึ่งได้ด าเนินงาน
เสร็จสิ้นตามแผน 
  

     ผลการด าเนินงาน 
-โครงการบริการวิชาการ 
 โครงการ Design for Life: เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

การบริการทางิชาการและ สังคมจัดขึ้นในรายวิชา 363 205 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และ ปฎิบัติ
การออกแบบ รวมทั้งสร้างต้นแบบในสถานการณ์จริง  โดยได้ท า
การออกออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนคนตาบอดมงกุฎคีรี
วัน นครราชสีมา 

 โครงการเปิดบ้านผลิตภัณฑ์ Future Vehicle ในงานมหกรรม
ยานยนต์ (Motor Expo 2018) 10-28 ธ.ค.61  

    -โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 5 ส, ท าบุญภาควิชา และ พบปะ

ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกัน บ าเพ็ญประโยชน์ และ มี
คว ามรู้ สึ กผู กพัน ธ์ กั บสถาบั น โดยจั ดขึ้ น เมื่ อ วั นที่  3 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงปฎิบัติงานภาควิชาฯ 
 

ผลการด าเนินงานที่น ามาปรับปรุง 
โครงการบริการวิชาการที่นักศึกษามีส่วนร่วมด าเนินการทั้งสอง

โครงการมีผลดีที่สามารถสรุปได้ดังนี้ 
- ท าให้นักศึกษามีแรงผลักดันในการท างานนั้นๆ มากข้ึน 

- มคอ 3 และ 
มคอ 5 
- แผนการ
ด าเนินงาน
ภาควิชาฯ 
- เอกสาร
โครงการ
ต่างๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพการท างานกับองค์กร

ภายนอก 
- ช่วยสร้างความมั่นใจในการท างานตามวิชาชีพให้กับนักศึกษามาก

ขึ้นด้วย 
จากข้อดีทั้งสามข้อที่กล่าวมาแล้วท าให้สรุปได้ชัดเจนว่า ควร

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมิน
ผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
     - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน แต่ละรายวิชามีวิธีการประเมินแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้สอนแต่ละ
รายวิชา 
     - มีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
ผลการด าเนินงาน 
    - ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ครบ 6 ด้านทุกรายวิชา 
    - หลักสูตรมีการทวนผลสัมฤทธิ์ครบทุกรายวิชาในปี 2561-62 
    - มี ก า รด า เนิ น ง าน ให้ เป็ น ไ ปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี มคอ 5 ครบทุกรายวิชา และ มี มคอ 7 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
การประเมิน 
       ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) น าไปปฏิบัติ โดยชี้แจงและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยสรุปผลประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบ TQF และการตัดเกรด ผ่านหัวหน้าภาควิชา 
การปรับปรุง 

มคอ 2, มคอ 3,และ 
มคอ 5 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินผู้เรียนครั้ง

ต่อไป 
 - มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มีการประเมิน 3 วิธีคือ 
- การประเมินจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษาต้องเข้าไป

ท าการประเมินรายวิชาทุกครั้งก่อนจะเข้าไปดูเกรด online  
- การประเมินโดยการทวนสอบ 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการสรุปผลจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษา 
- มีการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบทุกรายวิชาในปี 2561-62 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2562 
ผลการตรวจสอบ และ ประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุง 
    ผลจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
    - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
             ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.11 
             ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 3.88 
    - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู ้
               ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.17 
               ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 3.89 
    - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
               ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.19 
               ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 3.88 
     - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
               ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.17 
               ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 3.92 
     - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ 
              ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.13 
              ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 3.69 
     - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางด้านทักษะพิสัย 
              ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.17 
              ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 3.86 
 

    การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉพาะสาขาจ านวน 10 รายวิชา
สรุปข้อแนะน าได้ดังดังนี้ 
1. งานที่มอบหมายเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน ปริมาณงานที่
มอบหมายตลอดภาคการศึกษา ตามที่ระบุในแผนการสอน มีความ

-รายงานสรุปการ
ทวนสอบ ภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์  
-แบบประเมนิ 
online โดยนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เหมาะสม 
2. การประเมินระดับคะแนน มีความเหมาะสม 
3. มีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับบางรายวิชาที่ส าคัญๆสรุปได้
ดังนี้ 
        3.1 รายวิชาการออกแบบสามมิติ: เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องความ
สวยงามของผลงานเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินด้วยดังนั้นจึงควรเพิ่ม
การแจกแจงเกณฑ์คะแนนในหัวข้อดังกล่าวให้นักศึกษาเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 
        3.2 รายวิชา วัสดุ และ การผลิต 1 และ 2: ถ้าหากมีการบูรณา
การโดยการท า project ร่วมกับรายวิชาอื่นจะสามารถสร้างความเข้าใจ
ให้นักศึกษาได้มากข้ึน 
        3.3 รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3: ถ้าสามารถบูรณาการ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หรือกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเทคโนโลยี่
จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเรียนส าหรับไทยแลนด์ 4.0 มาก
ขึ้น 
       3.4 รายวิชา กลไกงานในออกแบบผลิตภัณฑ์: หากมีการผลิตผล
งานจริงจะท าให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น โดยอาจท าโดยการบูณาการกับ
รายวิชา studio อื่นๆ 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยการประเมินหลักสูตรทุก 2 
ภาคการศึกษา 
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 
-มีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าภาควิชาประสานงาน รวบรวมข้อมูลใน
การจัดท า มคอ 5 และ 7 
-มีการจัดการทวนสอบ 
-มีเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อน ามาใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงในรอบต่อๆ 
ไป เช่น การส ารวจความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามทั้งจาก นักศึกษา 
อาจารย์ และ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต รวมทั้ง การส ารวจความพึงพอใจเมื่อมีการ
จัดแสดงงานของนักศึกษาต่อภายนอก 
ผลการด าเนินงาน 
-มีการจัดท า มคอ 7 
 -มีการส่งอาจารย์ เข้ารับการอบรมที่เก่ียวข้องกับการประเมินเพื่อความ
เข้าใจ และ เตรียมการรองรับการประเมินแบบ (AUN – QA) เพื่อเตรียม
รับการประเมินในปี 2564 
การตรวจสอบ และ ประเมิน 
 -เนื่องจากมีการเปลี่ยนพนักงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ า
ภาควิชา(จากการลาออก และ รับสมัครเข้ามาใหม่) 1 ครั้งในรอบ
ประเมินนี้ ท าให้การรวบรวมข้อมูล และ จัดเก็บข้อมูลในการท า มคอ 7

- เอกสารมคอ. 7  
- เอกสารการอบรม
AUNQA อ.ตรีชฎา 
และ อ.ศรีนาฎ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นในรอบประเมินรอบครั้งต่อไปหลักสูตรควร
จัดระบบการท างานในการจัดเก็บข้อมูล และ เอกสารที่เป็นระบบ และ 
สามารถสานงานต่อได้ง่าย ในกรณีที่มีการลาออกของ เจ้าหน้าที่
ประสานงานฯ 

-ควรเตรยีมการเพื่อเตรียมรับการประเมินแบบAUN-QA โดยในเบื่องต้น
ควรน าแนวคิดการน าผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) 
เป็นแนวทางออกแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความเข้าใจ คุ้นเคย และ น าไปปฎิบัติต่อไป 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มี  รายงานการประชุม
ภาควิชา 

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

มี  -เอกสาร มคอ 2 
-เอกสารการอนุมัติ
หลักสตูร 2560 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี  -มคอ 3 และ มคอ 4 วิชา
ฝึกงาน 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มี  มคอ 5 วิชาฝึกงาน 

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

มี  มคอ 7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มี  เอกสารการทวนสอบ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

มี  มคอ 3 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
มี  เอกสารการ 

อบรบอาจารย์ใหม ่
9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
มี  เอกสารโครงการสัมนา

คณาจารย ์
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
มี  เอกสารการมอบทุนท า

ต ารา และ เอกสาร
โครงการสัมนา 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.96  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.39  ส ารวจโดย น.ส.หทัย
กานต์ ประสิทธ์ิ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  11 จาก 11 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  12 จาก 12 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  10 จาก 10 ข้อ ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  10 จาก 10 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

เนื่องจากการซ่อมแซม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตวังท่าพระ ยังไม่แล้วเสร็จ 
การย้ายมาเรียนทีว่ิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม ท าให้เกิดผลกระทบ
บางประการต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

-การเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากร หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าได้ยากเนื่องจากปัญหาการ
เดินทาง 
-ในการสร้างตน้แบบของนักศึกษาบางครั้ง
ต้องใช้เทคนิควิธีการหรือเทคโนโลยี่เฉพาะ
ซึ่งบางอยา่งไมส่ามารถหาได้ที่จงัหวัด
นครปฐมท าให้นักศึกษาต้องเดินทางไปใน
กรุงเทพฯ 

-ปัจจุบนัอาจารย์
เป็นผู้ขับรถรับสง่
อาจารย์พิเศษ 
วิทยากร หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้วยตนเอง 

       - 
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

-การขนส่งต้นแบบในกรณีที่นักศึกษาไปท า
ที่อื่น การขนส่งตน้แบบมาส่งผลงานต้องเดิน
ทางไกลขึ้น 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่
ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

                   - - - - - 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2561  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - - 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึก
ษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี

360 101 Design I 1/2561 √ 

 -เน้นจุดมุ่งหมายในแต่ละหัวข้อการสอน
ให้แคบลงเพื่อให้นักศึกษามีเป้าหมาย
ชัดเจน 
-เน้นการให้ดูตัวอย่างของรุ่นก่อนๆใน
งานปฎิบัติแตล่ะหัวข้อเพื่อให้นักศกึษา
เข้าใจแนวทางการปฎิบัติงานในแต่ละ

เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึก
ษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
หัวข้อมากข้ึน 

360 103 Drawing I 1/2561 √ 

 -เน้นจุดมุ่งหมายและ หัวข้อการปฎิบัติ
ของรายวิชาด้วยการก าหนดหัวข้อที่
แคบลง เพื่อให้นักศึกษามีเป้าหมาย
ชัดเจน 

เอกสาร มคอ.5 

360 105 Art Studio I 1/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
360 107 Basic Technical 1/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
363 101 
History of Product Design 

1/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 102 Model  Making 1/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
363 106 
Art of Computer Modeling 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 107 Product Design II 1/2561 √ 

 ปรับปรุงหัวข้อโครงงานออกแบบในวิชา
โดยให้โจทย์ที่มีที่มาจากความต้องการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีใกล้เคียงความ
เป็นจริงที่สุดทีเ่กิดขึ้นในช่วงเวลานัน้ 

เอกสาร มคอ.5 

363 108 
Professional Presentation 

1/2561 √ 
 

- 
เอกสาร มคอ.5 
 

363 109 
Three Dimensional Design 

1/2561 √ 
 

 เอกสาร มคอ.5 

363 110 
Material and Production 
Methods I 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 111 
Human Factors for Design 

1/2561 √ 

 ปรับปรุงวิธีการสอนทฤษฎีเพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาให้สนใจมากข้ึน ด้วยการ
ปรับหัวข้อการสอนให้ชัดเจนและ
กระชับ, มีตัวอย่างมากข้ึนม มีกิจกรรม
ประกอบการบรรยายในห้องมากขึน้, 
และ มีการสอบท้ายคาบทุกครั้ง 

เอกสาร มคอ.5 
 
 
 

363 201 Product Design IV 1/2561 √ 

 -เนื่องจากเนื้อหาหลักวิชาเป็นการ
ค้นคว้าเรื่องกลไก(mechanic)ซึ่งเป็น
เนื้อหาท่ีหนัก ดังนั้นเพื่อกันไม่ให้
นักศึกษาเบื่อ ผูส้อนจึงใช้วิธีการสรา้ง
หัวข้อโครงการที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับ
ความสนใจในช่วงวัยของผู้เรียน ทั้งนี้
เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรยีนรูส้นุกกับค้นคว้าใน
หัวข้อมากข้ึนโดยผู้สอนจะแฝงเนือ้หา
เรื่องกลไกอยู่ในเนื้อเรื่องดังกล่าว 

เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึก
ษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
363 202 Marketing and 
Cousumer Behavior 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 203  
Research Methods for 
Product Design 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 204 Structural Design 1/2561 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 213 Graphic Design II 1/2561 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 217  
Concptual Package 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 219 
Set and  Stage Design 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 221 
Home Decorative and 
Accessory Design 

1/2561 √ 
 

- 
เอกสาร มคอ.5 

 
 

363 222 Furniture Design 
Fundamentals 

1/2561 √ 
 เพิ่มทฤษฎีพื้นฐานทางการออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ให้มากข้ึน 
เอกสาร มคอ.5 

363 226 Vehicle Design I 1/2561 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 209 Product Design VI 1/2561 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 210  
Industrial Orgnization and 
Mamagement 

1/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 211 Design Seminar 1/2561 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 243 Furniture and 
Mass Production 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 236 
Individual Project I 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 237 
Individual Project II 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 258 
Individual Project III 

1/2561 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 215  
 Creative Package Design 

1/2561 √ 

 เน้นให้มีงานต่อเนื่อง 1 โครงงานตอ่
เทอมแต่ใช้การพัฒนาแบบไปเรื่อยๆโดย
ให้มีกรรมการภายนอกมาตรวจงาน 2 
ครั้ง โดยเนื้องานจะให้เป็นงานท่ีมคีวาม
สมบูรณ์และ ครอบคลุมหลาย
ผลิตภณัฑ์ที่ นศ สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้จริง เช่น บรรจภุัณฑ์อาหาร 
โดยที่ผ่านมาเนื้อหาการสอนจะเนน้ไปที่

เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึก
ษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ความคิดสร่างสรรคเ์พื่อการประกวดใน
เวทีต่างๆ ท าให้ นศ ได้เรียนเนื้อหาไม่
ครบ และ ไม่ต่อเนื่อง  

363 220 Product design 
for exhibition 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 239 
Cultural Package Design 

2/2561 √ 

 เปิดกว่างกลุ่มผลติภณัฑส์ินค้าให้
มากกว่าแค่สินค้าชุมชน(Otop)ไปจนถึง
ระดับการวิเคราะห์วิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ทั้งในระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และ ระดบั
จังหวัด 

เอกสาร มคอ.5 

360 104 Drwaing II 2/2561 √ 

 -เน้นจุดมุ่งหมายและ หัวข้อการปฎิบัติ
ของรายวิชาด้วยการก าหนดหัวข้อที่
แคบลง เพื่อให้นักศึกษามีเป้าหมาย
ชัดเจน 

เอกสาร มคอ.5 

360 106 Art Studio II 2/2561 √ 

 -เน้นจุดมุ่งหมายและ หัวข้อการปฎิบัติ
ของรายวิชาด้วยการก าหนดหัวข้อที่
แคบลง เพื่อให้นักศึกษามีเป้าหมาย
ชัดเจน 

เอกสาร มคอ.5 

360 108  
Survey of Thai Art 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 102 Design II 2/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
363 103 Product Design I 2/2561 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 104  
Technical Drawing 

2/2561 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 105 Computer Aided 
Product Design 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 112 Product Design III 2/2561 √ 

 -ก าหนดให้นักศึกษาใช้เครื่อง rapid 
prototype ในการท าโมเดลน้อยลง 
เนื่องจากการโมเดลจากเครื่อง rapid 
prototype ท าให้นักศึกษาละเลยการ
ออกแบบในรายละเอียดของผลงาน 
-ลดขนาดผลงานให้เล็กลงให้เหมาะกับ
เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

เอกสาร มคอ.5 

363 113 Materials and 
Production Methods II 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 114 Graphic Design 2/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
363 115 2/2561 √  ปรับปรุงวิธีการสอนทฤษฎีเพื่อกระตุ้น เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึก
ษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
Design Fundamental of 
Built Enviroment 

ให้นักศึกษาให้สนใจมากข้ึน ด้วยการ
ปรับหัวข้อการสอนให้ชัดเจนและ
กระชับ, มีตัวอย่างมากข้ึน, มีกิจกรรม
ประกอบการบรรยายในห้องมากขึน้, 
และ เพิ่มงานปฎิบัติ งานเก็บข้อมลูใน
พื้นที่จริงเพ่ือให้นักศึกษาได้น าทฤษฎีที่
เรียนมาๆใช้ปรับในการท างานจริง เพ่ือ
เพิ่มทักษะการคดิวิเคราะห ์

363 116 Mechanical 
Product Design 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 205 Product Design v 2/2561 √ 

 การด าเนินการโครงการ design for 
life ในภาคปฎิบัติของรายวิชาท าให้
นักศึกษาได้ประสพการณ์ในการ
ออกแบบในสภาพความเป็นจริง แต่ 
โครงการมีขนาดใหญเ่กินไป ในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไปอาจพิจารณาปรับ
ให้โครงงานมีขนาดเล็กลงให้แก่เหมาะ
ท างานในรายวิชา  

เอกสาร มคอ.5 

363 206 Concept Creation 
in Product Design 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 207 Introduction to 
Design Business 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 208  
Professional Practices and 
Cost Estimation 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 214 Graphic Design III 2/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
363 216 Commercial 
Package Design 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 218 
Spatial Indentity Design 

2/2561 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 223 Expermental 
Furniture Design 

2/2561 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 224 Systematic 
Furniture Design 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 227 Vehicle Design II 2/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
363 232 Product Design in 
Thai Style 

2/2561 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 236       
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึก
ษา 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
Individual Project I 
363 237  
Individual Project II 

2/2561 √ 
  

เอกสาร มคอ.5 

363 246 Surface Design 2/2561 √   เอกสาร มคอ.5 
363 229 
Sustainable product deign 

2/2561 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 212 Art Thesis 2/2561 √   เอกสาร มคอ.5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 การสอนโดยรวมเป็นไปตามโครงร่างหลักสูตรที่ก าหนดในเกณฑ์ดี  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณธรรม
จริยธรรม 

อาจารย์ในหลักสูตรทุกทา่นมี
ความเห็นตรงกันว่า วิธีการหนึ่งใน
การสร้างคุณจริยธรรมสามารถ
กระท าได้จากจัดกิจกรรมส่งเสริม
จิตอาสา 

ภาคมีการจัดกิจกรรม 5ส ทุกๆ ปี 
และ มีการบูรณาการศาสตร์เพือ่
ชุมชน ในโครงการ Design for life 
เพื่อ ฝึกให้นักศึกษามีความเสียสละ มี
จิตอาสาและ มีความสามัคค ี

- เอกสาร
กิจกรรม 5 ส. 
- เอกสาร
โครงการ 
Design for Life 
- เอกสารการรับ
งานศิลปนพินธ์ 
2561-62 
- รายชื่อ
นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน
วิชาการ
ออกแบบ
ยานพาหนะ ปี 
2561-62 
- มคอ 2 

ความรู ้      1. ศาสตร์บางสาขามี
นักศึกษาสนใจลงเรียนน้อย แต่
ผู้สนใจแสดงความต้องการอยาก
เรียนในศาสตร์นัน้ๆอย่างมาก
ภาควิชาฯก็พยายามก็เห็นถึง
ความส าคัญ และ พยายามสนอง
ความต้องการด้วยการเปิดวชิา
เหล่านั้นถึงแม่จะมนีักศึกษาลง
เรียนจ านวนน้อยก็ตาม 
    2. สร้างความเชื่อมโยงระหวา่ง
ศาสตร์ต่างๆที่เรียนในหลักสูตร
เดียวกัน 

     1. ตัวอย่างเช่น วิชาการ
ออกแบบยานพาหนะ 1 ผู้ลงเรียน
เพียง 4 คน, และออกแบบ
ยานพาหนะ 2 ผู้ลงเรียนเพียง 4 คน
แต่ภาควิชาฯก็ยงัเปิดให้เรียนถึงแม้
จะต้องเชิญอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกซึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านดังกล่าวก็
ไม่ต่อยมีเวลาวา่งตามตารางสอนปกติ
แต่ ภาควิชาก็พยายามจัดสรรเวลา
การเรียน และ ห้องเรียนนอกเวลาให้ 
     2. มีการบูรณาการโดยการท า
project ร่วมกันระหว่างวิชา 
ตัวอย่างเช่น วชิาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3 และ วิชาวัสดุ และ 
กรรมวิธีการผลิต 2 ที่เรียนในภาค



58 
 

 

 

มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การศึกษาเดียวกัน โดยอาจารยท์ั้ง
สองวิชาได้ท าการตรวจ ให้ค าแนะน า
ใน project ร่วมด้วยกัน 

ทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างทักษะทาง
ปัญญาของหลักสูตรกระท าโดยใช้
เทคนิคการสอนในวิชาที่มีการ
ปฎิบัติทุกวชิามีทีส่่งเสริมให้มีการ
ส่งผลงานแก้ –ซ่อมได้ในการณทีี่
ในบางprojectนักศึกษาบางคนไม่
ถนัด และ ท าผลงานไดไ้ม่ดีเพื่อให้ 
นักศึกษาได้มโีอกาสกลับไปคิด
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงให้ดีข้ึน 

ตัวอย่างวิชาใช้เทคนิคการสอนแบบที่
กล่าวมาแลว้เช่น วชิาการออกแบบ
สามมิต,ิ การออกแบบผลิตภัณฑ์1-6, 
และศิลปนิพนธ์ เป็นตน้  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษาบางคนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ ไม่ตรง
ต่อเวลา กรณีตัวอย่างเช่น 
ในวิชาศลิปนิพนธน์ักศึกษาสง่งาน
ไม่ครบจ านวน มาส่งงานชา้ขาด
การรับผิดชอบ 

 
มีระบบการเก็บงาน ส่งงาน การจัด
คิวเวลาการน าเสนอ และ การหัก
คะแนนผูส้่งงานไม่ครบ 

ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เ ค ราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

 อาจารย์ที่สอนรายวิชาที่มีความ
รับผิดชอบหลักเรื่องทักษะ
ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
พยายามเนน้ทักษะดังกลา่วใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฎบิัติงาน
ในศาสตร์นัน้ๆ 

หลายวิชาในหลักสูตรมีความ
รับผิดชอบหลักเรื่องทักษะทางการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขอยู่แล้ว ทั้งนี้
เพราะ เป็นทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฎิบัติในศาสตร์วิชานัน้ๆเชน่ การ
เขียนแบบ การท าหุ่นจ าลอง 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เป็น
ต้น 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 ท่าน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “ AUN-QA 

8  
ทราบถึงเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพแบบ 

ก าหนดการและรูป
ถ่าย 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
Implementation and Gap Analysis” AUN-QA 
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 
2562 2  

เตรียมความพร้อม
บุคลากรใหม่ และ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แบบตอบรบั
โครงการฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 
ประจ าปี 2562  1  

 ก าหนดการ
โครงการฯ และ 
รูปถ่าย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.4 10 จาก 10 ข้อ 12 จาก 12 ข้อ 5 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
16/ 4  =  4.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรปรับปรุง 2560 มีการปรับหน่วยกิตในการเรียนจบให้น้อยลง ท าให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียน
น้อยลง (จากเดิมหลักสูตร 2555 หน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษา 142 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิตในหลักสูตร
ปรับปรุง 2560) 

2. มีการปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชาให้ทันสมัยขึ้น เช่น วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 เพ่ิมเนื้อหาทาง 
craft และ niche market เป็นต้น 

3 เพ่ิมวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นวิชาบังคับ ท าให้นักศึกษาจะมีโอกาส
แสวงหาความรู้  หรือท างาน ที่ต้องใช้ภาษามีโอกาสมากขึ้น  

 
โอกาสในการพัฒนา 

 การสอนโดยรวมเป็นไปตามโครงร่างหลักสูตรที่ก าหนดในเกณฑ์ดี  
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

- มีการจัดการระบบการด าเนินงานโดยภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
กลไกการจัดการระบบการด าเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ภาควิชาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อดูแลนักศึกษา
อย่างทั่วถึง  โดยแต่ละคนมีหน้าที่ ดังนี้ 
 ภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าในต าแหน่งหัวหน้า

โรงปฎิบัติงานเพื่อดูแล และ บริหารจัดการกิจกรรมทั้ งหมดที่
เก่ียวข้องกับโรงปฎิบัติงาน 
 ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องจักรขนาดเบาประจ าโรง

ปฎิบัติงานโดยมอบหมายหน้าที่ในการดูแลและ ซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร, ให้ค าแนะน าและ ดูแลนักศึกษาในการปฎิบัติงาน
นอกเวลาเรียน และ ดูแลความเรียบร้อยในโรงปฎิบัติงาน 
 ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด และ ดูแลโสตทัศนุ

ปกรณ์ส าหรับห้องเรียนจ านวน 6 ห้องที่อาคารมัณฑนศิลป์ 3 
 มีตารางการท างานเพื่อก าหนดระยะเวลาการตรวจเช็ค

สภาพอาคารสถานที่ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆภายในโรง
ปฎิบัติงานเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 ภาควิชามีแผนการจัดหาวัสดุฝึกส ารองส าหรับวิชาที่ใช้

ล่วงหน้าประจ าปี 
 ภาควิชามีการจัดระบบการขอใช้โรงปฎิบัติงานทั้งใน 

และนอกเวลาเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
-ภาควิชาฯมีการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติมในรอบการประเมิน 
2561-62 ประกอบด้วย 
 เครื่อง Press & Heater รุ่น TH-10100A 
 เครื่องไสชิดไม้ 
 เครื่องดูดฝุ่น 
 เครื่องฉลุไม้ 
 ปากกา และ อุปกรณ์ร่างภาพดิจิทอล 15 ชุด 

 

-สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีอยู่แล้ว และ ใช้งานได้ดี
ประจ า โ รงปฎิบั ติ ง านภาควิ ชาฯ  ปี การศึ กษา  2561-62 

-เอกสารที่
เก่ียวข้องกับ
หัวหน้าโรง
ปฎิบัติงานภาคฯ
เจ้าหน้าที ่
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 
-เอกสารการ
เครื่องจักร และ 
อุปกรณ์ใหม่ 
-เอกสารการขอใช้
โรงปฎิบัตงิาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประกอบด้วย 

 ห้องเรียน  จ านวน  3  ห้อง 
 โรงปฏิบัติงานไม้ 
 โรงปฏิบัติงานโลหะ 
 เครื่องมิลลิ่ง     จ านวน  1  เครื่อง 
 เครื่องเคร่ืองเจาะรูเหลี่ยม  จ านวน 1 เคร่ือง 
 เครื่องตัดโลหะพลาสม่า    จ านวน 1 เคร่ือง 
 เครื่องท าเดือนแนวนอน  จ านวน 1 เคร่ือง 
 จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย)  จ านวน  1 เคร่ือง 
 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จ านวน  3 เคร่ือง 
 เครื่อง CNC ROUTER  จ านวน 1 เคร่ือง 
 เครือ่งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 3 ชุด 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 2 เคร่ือง 
 เครื่องกลึงไม้ลอกแบบ   จ านวน 1 เคร่ือง 
 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก   จ านวน 27 ชุด 
 เครื่องบันทึก 8 ช่อง Raysharp  จ านวน 1 เคร่ือง 
 HDD 2 TB  จ านวน 1  เคร่ือง 
 กล้องอินฟาเรด   จ านวน 8 ตัว 
 จอ LED   จ านวน1 เคร่ือง 
 เครื่องปริ้นเคส   จ านวน 1 เคร่ือง 
 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์   จ านวน 1 เคร่ือง 
 เครื่องเลเซอร์  จ านวน 1 เคร่ือง 
 เครื่องโรตารี่ส าหรับยิงวัสดุผิวโค้ง  จ านวน 1 ชุด 

        นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น 
หอสมุด และที่คณะก็มีศูนย์เรียนรู้ด้วย เป็นต้น 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ย 3.64  
 

 - สรุปผลการประเมินจากนักศึกษาเรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

จากการผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ 

 สภาพแวดล้อมและสถานที่เรียน 3.80 
 โสตทัศนูปกรณ์ 3.78 
 เครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ 3.81 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.79 

- ผลการประเมิน
จากนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมได้ค่าเฉลี่ย 3.79 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
สรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และ จากข้อเสนอแนะจากนักศึกษาด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ความเห็นว่า อยากให้มีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมากข้ึน  
    

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาสรุปได้ว่า 
นักศึกษาสนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ต้องการให้
หลักสูตรจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้และ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงปฎิบัติงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้จัดหาอุปกรณ์ฝึกปฎิบัติงานที่มี
ความทันสมัยเพิ่มขึ้นหลายประการในรอบการประเมินนี้แต่
เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่งจะได้รับมอบในปลายภาคการศึกษา
นี้ ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาปัจจุบันจึงยังไม่ได้ฝึกปฎิบัติด้วยอุปกรณื
รุ่นใหม่ดังกล่าว 

 

- ผลการประเมิน
จากนักศึกษา 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

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

ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนด้านโรงปฎิบัติงานการท าต้นแบบที่มีอยู่เดิมแล้วจ านวนมากซ่ึง
เพียงพอกับความต้องการๆ ใช้งานของนักศึกษาในปัจจุบัน 
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โอกาสในการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประจ าโรงปฎิบัติงานไปศึกษาอบรมเพ่ือให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และ 
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

2. จัดหาอุปกรณ์ฝึกปฎิบัติที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 
3. จดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช่วยในการสอนบรรยายและน าเสนองานให้มีประสิทธิภาพ 

  



64 
 

 

 

หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็น
ของ 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

1. ควรประเมินระบบการรับนักศกึษา ให้
สามารถคงหรือเพิ่มจ านวนนักศึกษา เพื่อให้
จัดระบบการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์
มากขึ้น 

- ในรอบการประเมินทนี้คณะได้จดักิจกรรม Dec 
Camp แนะแนวทางแก่นักเรียนมัธยมที่สนใจใน
สาขาให้เข้าใจการเรียนการสอนของคณะเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนมาสมัคร  

2. อาจวิเคราะห์นักศึกษาทีร่ับเข้ามาว่ามี
คุณภาพเพียงใด เพื่อค้นหาแนวทางการบ่ม
เพาะให้มีทักษะที่ดียิ่งขึ้น เช่น มีคา่ยก่อนเปิด
เทอม จัดโครงการพาไปดูนิทรรศการศิลป
นิพนธ์ เป็นต้น 

เห็นด้วย ปัจจุบันมีกิจกรรมปฐมนเิทศท่ีจัดรว่มกันโดยคณะและ 
หลักสตูรเท่านั้น ที่เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาซึ่งหลักสตูรจะพิจารณากจิกรรมอื่นๆที่
เหมาะสมต่อไป 

3. ควรมีแนวทางที่จะท าใหน้ักศึกษาคงอยู่ 
และส าเรจ็การศึกษาตามเกณฑ์ทั้งหมด 

- หลักสตูรมรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ ยัง
มีอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะนิพนธ์ ท าให้สามารถดูแล
นักศึกษาได้ใกล้ชิด ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่จบตาม
เกณฑ ์

4. กรณีที่อาจารย์ลาออก หรือเกษียณอายุ 
ควรรีบด าเนินการเตรยีมหรือหาอาจารย์
ทดแทน หากจะเปิดรับบรรจุใหม่ เพื่อเพิ่ม
เข้าไปในหลักสูตร ควรท าเป็น สมอ.08 โดย
ตรวจสอบว่า อาจารย์นั้นๆ มีคณุสมบัติของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบถ้วน 

เห็นด้วย หลักสตูรมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผน
บริหารงานหลักสตูรเดือนละ 1 ครัง้ ดังจะเห็นได้จากใน
รอบประเมินนี้ เมื่อมีอาจารยย์้ายสาขา และ ลาออก
หลักสตูรกส็ามารถด าเนินการหาผูร้ับผิดชอบหลักสตูรที่
เหมาะสมมาดูแลแทนได้อยา่งไม่ขาดตอน  

5. ควรวางแผนพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมทั้งติดตามการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม ่

เห็นด้วย หลักสตูรมโีครงการพัฒนาอาจารยต์ามแผนปฎิบัติ
ราชการหลักสูตรวึ่งมีอาจารย์ขอรบัการสนับสนุนทุก
รอบการประเมิน และ เมื่อให้ทนุแล้วอาจารย์ทีร่ับทุน
จะต้องรายงานผลความคืบหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

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

1. บัณฑิตระบุว่า อยากให้เน้นภาษาอังกฤษ  เห็นด้วย โดยในหลักสูตรใหม่ 60 นี้ได้เพิ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑเ์ปน็วิชาบังคับ 

2. ควรสอนเพิ่มเรื่องลิขลิทธิ์ การตลาด ภาษี การดูงาน 
หรือเชิญผูเ้ชี่ยวชาญให้ค าแนะน านักศึกษา 

เห็นด้วย 

3. ควรมีความต่อเนื่องของโปรแกรม 3 มิติที่สอนระหว่าง
ช้ันปีมากกว่านี้ และเน้นกราฟฟิคดีไซน์ ให้สอนลึก เจาะจง 

หลักสตูรมีการสอนกราฟฟิคดไีซนอ์ยู่แล้วซึ่งเพียงพอต่อการ
ใช้ปิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรแต่หากนักศึกษาสนใจเป็น
พิเศษหลักสตูรกเ็ปิดโอกาสให้สามารถเลือกเรียนเพิม่เตมิได้ 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
4. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือในโรงปฏิบัติงาน บางตัว
เก่าแล้ว และให้ฝึกภาคปฏิบตัิมากขึ้น 

หลักสตูรได้ด าเนินการแล้ว 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี  
………………………………………………................................................................................................................. 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

ผู้ส ารวจ (น.ส.หทัยกานต์ ประสทิธิ์) แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือบัณฑิตสง่ข้อมูลให้นายจ้าง/ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ ฯลฯ ตอบแบบส ารวจ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงาน เห็นด้วย 
2. ควรพัฒนาทักษะด้านการประสานงาน การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ความละเอียดรอบคอบ และการท างานเป็นทีม  

ปัจจุบันหลักสูตรไดด้ าเนินการอยูแ่ล้ว โดยแทรกอยู.ในงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา 

3. ควรเรียนรู้เรื่องอารต์ดิจติอลใหม้ากขึ้น เห็นด้วย 
4. ควรพัฒนาความคิดริเริม่สร้างสรรค์ ต้องหมั่นหาความรู้
ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง 

เห็นด้วย 

5. การตลาด เช่น การคิดรูปแบบธุรกิจและการแบ่งปัน เห็นด้วย 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
         1 ผลกระทบจากการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ทั้งวิทยาเขต 
ตั้งแต่ปี 2558 คณะมัณฑนศิลป์จึงจ าเป็นต้องย้ายสถานที่ท าการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดมาสอนท่ีวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
           จากสาเหตุดังกล่าวนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปบัณฑิตออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่เดิมท าการ
เรียนบรรยายทั้งหมด และ ปฎิบัติบางส่วน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของหลักสูตรที่วิทยาเขตวังท่า
พระ ก็ต้องย้ายมาท่ีวิทยาเขตพระราชสนามจันทร์ทั้งหมด ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่ง
ต้องปรับตัวอีกหลายประการ 
           ปัญหาหลักๆ จากการเดินทางมาท าการเรียนการสอนที่ไกลขึ้นดังกล่าว (ถึงแม้คณะจะมีรถรับส่ ไว้
บริการแล้ว) มีผลสรุปได้ดังนี้ 

 อาจารย์ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากข้ึน ท าให้เวลาในการให้ค าปรึกษาระหว่างอาจารย์และ 
นักศึกษามีน้อยลงไปมาก 

 การเชิญอาจารย์พิเศษ ท าได้ยากข้ึน เนื่องจากการเดินทางที่ไกลขึ้น ท าให้เกิดการเช่าสถานที่ส าหรับ 
การเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อรองรับอาจารย์พิเศษ 

 อุปกรณ์ วัสดุและ เทคโลยี่ที่ใช้ในการท างานของนักศึกษาบางประการจัดหาไม่ได้ในจังหวัดนครปฐม  
ท าให้ต้องนักศึกษาต้องเดินทางกลับไปในกรุงเทพฯ เช่น การท าต้นแบบจากlaer cut,และ rapid 
prototype 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากเดินทาง 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษารับใหม่ที่สละสิทธ์บางส่วนระบุว่า สละสิทธ์เนื่องจากสถานที่เรียน

อยู่ไกลขึ้น หรือ ผู้ปกครองไม่อยากให้มาเรียนนครปฐม 
 
      2  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ เทคโนโลยี 

 อิทธิพลจากการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ส่งอิทธิพลให้
ลักษณะสังคมและ ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลังๆท าให้รูปแบบ และ ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อศาสตร์ทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย หลักสูตรจึงต้องปรับตัวโดยแทรกเนื้อหาใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ลงไปด้วยเพ่ือให้วิชาการท่ีสอนทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 การที่จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจ านวนลดลจากรอบการประเมินครั้งก่อนมาก อาจเป็น
ปัญหาต่อหลักสูตรในอนาคตได้ 
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หมวดที่ 9 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
 เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2560 เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพ่ิงมีการเรียนการสอนไปเพียง 4 ภาค
การศึกษา และ การเรียนการสอนส่วนใหญ่ที่ด าเนินการมาแล้วล้วนเป็นวิชาแกน และ วิชาศึกษาทั้วไป ส่วน
วิชาเฉพาะสาขาที่เรียนไปแล้วมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยผลกระประเมินอาจารย์ผู้สอนของวิชาเฉพาะสาขาใน
รอบการประเมินนี้อยู่ในเกณฑ์ดี (ได้ค่าเฉลี่ย 4.10) แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้มีรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง และ น ามาเป็นข้อมูลในวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนระดับรายวิชาทุกๆภาคการศึกษา(ดัง
ระบุไปแล้วในหมวดที่ 5) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ บริหาร
จัดการหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งอย่างสม่ าเสมอ 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที ่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

จัดการประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็น และผลตอบ
รับจากภาคส่วนต่างๆ ใน
การด าเนินงานหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ท าทุกภาคการศึกษา 
ภาคละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการหลักสูตร 
และ อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ก าลังด าเนินการ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา มีการเสนอปรับปรุงวิธีการสอน และ เนื้อหารายวิชา ในวิชาแกน และ 
วิชาเฉพาะสาขาจ านวน 13 วชิาดังรายละเอียดในหมวดที 5  
2. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 -ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตต าราวิชาการ และ งานวิจัยด้วยการให้ทุนสนับสนุน 
 -ส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนมีความมั่นคงในต าแหน่งการงานด้วยการผลักดันให้สามารถ
ได้รับสวัสดิการ และ ต าแหน่งประจ า 
              -ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชากับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนของ
รายวิชาต่างๆในหลักสูตร 

ประชุมอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
และ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ประชุมวางแผนหลักสูตรเพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน AUN-QA 

ประชุมอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
และ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 



68 

 

 

 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

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

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน) 
วันที่ 1 ก.ค.62 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(อาจารย์อาสา  วุฒิคะโร) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(อาจารย์ศรีนาฏ  ไพโรหกุล) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์นัชชา  สวัสดิชัย) 

วันที่ 1 ก.ค.62 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน) 
หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วันที่ 1 ก.ค.62 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.62 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

2,304 
4.39 4.39 

525 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85 
24 

64.86 3.24 
37 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.63/2 = 3.82 ด ี
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 2 2 

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

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 8.33/3 = 2.78  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12 

0 
0 0 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

36 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

12 5.00 
100.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.78/3 = 3.26 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

10 จาก 10
ข้อ 

12 
100 5 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00  
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  46.41/13 = 3.57 ด ี

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 3.82 3.82 ดี 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.26 - - 3.26 ดี 
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.40 3.75 3.82 3.57 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดี   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 

     

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร 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 นายปิติ  คุปตะวาทิน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
7.5 ปี ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 

Master of Arts (Industrial Design)  
ม.ศิลปากร 
Savannah College of Art and 
Design, USA. 

2539 
2547 

1, 3 

2 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

9.8 ปี ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 
Master of Fine Art and Design Furniture Design 

ม.ศิลปากร 
U. of Tasmania, Australia 

2547 
2550 

2,3 

3 นางสาวศรีนาฎ  ไพโรหกลุ  5 ป ี ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 
Master of Arts (Textile Design and Innovation)  

ม.ศิลปากร 
Nottingham Trent U., UK. 

2552 
2554 

1, 3 

4 นายชาคร      ผาสุวรรณ  20 ปี ศ.บ. (จิตรกรรม) 
Master Degree (Industrial Design)  
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม) 

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

2534 
2537 
2553 
 

1, 3 

5 นายอาสา  วุฒิคะโร  1 ปี M.A. (Design Management) 
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

Northumbria U., UK. 
ม.ศิลปากร 

2560 
2554 

1, 3 

6 ดร.ลุย้  กานต์สมเกียรต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

37 ปี อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ)  
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

มทจ. ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
ม.มหาสารคาม 

2525 
2533 
2555 

2, 3 

7 ดร.จริวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

24 ปี ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์)  
Master Degree (Science in Building) 
Ph.D. (Design Art & Design) 

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

2532 
2535 
 
2543 

2, 3 

8 นายภาคภมูิ  บุญธรรมช่วย ผู้ช่วย 13 ปี สถ.บ. (Industrial Design)  มทจ. ลาดกระบัง 2539 2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
ศาสตราจารย ์ Master of Arts (Industrial Design Studios)  U. of Central England in  

Birmingham, UK. 
2544 

9 น.ส.อินทิรา  นาควัชระ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

15 ปี สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มทจ. ลาดกระบัง 
มทจ. ลาดกระบัง 

2541 
2546 

2, 3 

10 ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

13 ปี สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  
คอ.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม)  
(D.F.A.)Doctor of Fine and Applied Arts 

มทจ. ลาดกระบัง 
มทจ. ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2537 
2548 
2554 

2, 3 

11 ดร.รัฐไท  พรเจรญิ รองศาสตราจารย ์ มศก. 12 ปี วท.บ. (ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)  
ศิลปประยุกตด์ุษฎีบณัฑิต (การออกแบบผลติภณัฑ์)  

มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 

2, 3 

12 ดร.ตรีชฏา  โชติรตันาภนันท์  7.5 ปี นศ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)  
Bachelor Degree (Art Design and Environment 
Design)  
Master of Degree (Research) 
Ph.D. (Design) 

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

2546 
2550 
 
2551 
 
2561 

2, 3 

13 น.ส.สุขมุาล  สรุิย์จามร  9 เดือน ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 
MSc. (Integrated Product Design) 

ม ศิลปากร 
Brunel U., U.K. 

2008 
2012 

2, 3 

14 น.ส.นัชชา  สวัสดิ์ชัย  6 เดือน ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 
MA. (Product & Furniture Design) 

ม.ศิลปากร 
Kingston U., London, UK. 

2559 
2561 

1,3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน 
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 อาจารย ์ดร.นนท์  อัครประเสริฐ
กุล 

- ผู้เชี่ยวชาญส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมือง
อัจฉริยะ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

2017 Academic Staff, Sydney School 
of Architecture, Design and Planning, 
University of Sydney 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
 
MS (Architecture and Urban 
Design) 
 
 
MPhil (Modern Chinese Studies) 
PhD (Anthropology) 

มทจ. 
ลาดกระบัง             
Massachusett
s Ins. of Tech. 
The U. of 
Oxford, UK.  
Harvard U., 
USA. 

2007 
 
2010 
 
 
2015 

2 อาจารย์ ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต ์ - อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลป
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

ประสบการณ์สอน / งานสอน  
หลักสตูรศลิปกรรมบณัฑิต 
วัสดุและวิธีการผลติ 1 
มนุษย์ปัจจัยส าหรับการออกแบบ 
การออกแบบเรขศลิป์ 1 
การออกแบบผลติภณัฑ์ 4 
การออกแบบเรขศลิป์ 2 
การออกแบบบรรจภุัณฑ์เชิงสร้างสรรค ์
การออกแบบบรรจภุัณฑ์เชิงอัตลักษณ ์
กระบวนการวิจยั 
การออกแบบผลติภณัฑ์ขั้นสูง 1 
การออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้ันสูง 
การออกแบบเรขศลิป์ขั้นสูง 

Ph.D. (Design Science)  
 
 
 
M.S.  ( Visual Communication) 
 
 
 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)   

Kyoto 
Institute of 
Technology, 
Japan. 
Kyoto 
Institute of 
Technology, 
Japan.  
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหาร
ลาดกระบัง 

2014 
 
 
 
2009 
 
 
 
2548 
 
 
 
 

3 อาจารย์เกวลิน  ศักดิ์สยามกลุ - นักบริหารการตลาด 
Cheww.co 

- ผู้ร่วมก่อตั้ง แบรนดย์าสีฟันชนิดเม็ด 
Cheww.co 

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) ม.ศิลปากร 2554 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

- ผู้ช่วยสอน วิชาการออกแบบอย่างยั่งยืน 
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปี 2561-ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษาด้านกราฟิกดีไซน์ ธนาคารโลก 
(The World Bank) 
ปี 2560-2561 
หัวหน้าแผนกการตลาด ร้านคา้ออนไลน์ใน
เครือเมเจอร์ (Major Store) 
ปี 2559-2561 
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
บริษัท Metacognitions Communication 
Agency 
ปี 2559 
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการสื่อ Optok Onlinbe 
Agency 
ปี 2555-2558 
ผู้จัดการด้านการตลาดดจิิตอล บรษิัท 
Impress Printing 

4 นายฤทธิรงค์  จิวากานนท ์ รอง
ศาสตราจารย ์

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ สถาบันไทยศึกษา  
จุฬาลงกรณ์ ม. 2554-ปัจจุบัน 

ออกแบบการแสดง VN Melody ณ Bai 
Dinh Temple เมือง Ninh Binh ประเทศ
เวียดนาม 30 มิ.ย.- 5 ก.ค.59 

ศศ.บ. (ทัศนศิลป์) 
 
MFA (Drama) 

ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ ิ
Yale U., U.S.A 

2530 
 
2538 

5 อาจารย์ชลธร  รักด ี - 1. ผู้จัดการบริษัท ณัฐนนท์ 1. อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยี B.Eng. (Mechanical Engineering) MAHANAKOR 2541 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

พลาสติก จ ากัด  
รับออกแบบงานด้านวิศวกรรม 
งานพลาสติกและผลติแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก 
2. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท 
เซฟเพาเวอร์พลัส จ ากดั 
3. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท 
เอ-วัน ซีเอ็นจี เทคโนโลยี จ ากัด 
4. ท่ีปรึกษาฝ่าย CAD-CAM 
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 
5. ท่ีปรึกษาฝ่ายแม่พิมพ์ บริษัท 
บางกอกเมลามีน มาร์เกต็ติ้ง 
แอนด์โฮลดิ้ง จ ากัด 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัวลัยลง
กรณ ์
2. อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร  
3. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศลิปะ
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล่าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
4. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ คณะมณัฑนศลิป์ สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

 
 
 
 
M.S. (Industrial Design 
Technology) 
 

N UNIVERSITY 
OF 
TECHNOLOGY 
KING 
MONGKUT’S 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
LADKRABANG 

 
 
 
 

2548 

6 อาจารย์พรเพ็ญ กุลคาธร - Design Managers / Uenglim 
Co.,ltd 

1 ออกแบบตกแต่งภายใน Bear Hug 
Massage, สุขุมวิท 33 
2 ออกแบบตกแต่งภายใน MM Studio 
พัฒนาการ 
3 ออกแบบตกแต่งภายใน Gyproc 
Showroom พัทยา 

ศ.บ. (ออกแบบภายใน)  ศิลปากร 2554 

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 

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

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

1. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน 
 

1. คีรีวัน: ถาดท าจากทองเหลืองสาน (นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2558) 
2. รางวัล Elle Decor International Design Awards (Thailand) ประเภท Seating (2559 
3. โครงการวิจัยและออกแบบจักรยานส าหรับชีวิตสญัจรในเมือง กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร (2560) 
4. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
7. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. บรรจุภณัฑส์เปรย์สมุนไพรก าจดัตัวเรือดและไรฝุ่น (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Cladding Chair. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
10. Packaging design for Inhalant ‘ Rocket ‘ brand. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

2558 
2559 
2560 
2560 

 
2560 

 
2560 

 
 

2560 
2561 
2562 
2562 

1, 3 

2. ผศ.อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว 1. ปิ่นโตเสาไทย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2558) 
2. ระยะ หมายเลข 2 (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 

2558 
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2560 
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2, 3 
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ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

7. Untitled (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Krajung Sluklai Vase. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
9. Zigzag Coaster. 2019  นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

2561 
2561 

3. อ.ศรีนาฎ  ไพโรหกุล 1. โคมไฟจากแนวคดิการสานลวดลายท้องถิ่น (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2558) 
2. การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพ้ืนผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ในผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 
2559) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. เลียนแบบ (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Imitation. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
9. Tie-Dyed. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

2558 
2559 

 
2560 

 
2560 

 
 

2560 
 

2560 
      2561 

2561 
2562 

1, 3 

4. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ 1. Chakorn pasuwan; and other.(2015), An assessment on artificial nest construction for hornbills in Budo-
Sungai Padi National Park,  Malayan Nature Journal Volume 67, No. 2, Malaysian Nature Society,P.O.Box 
10750,50724 Kuala Lumpur,MALAYSIA, page 100-117 
2. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
3. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560 
4. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
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2560 
 

1, 3 



78 

 

 

 

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

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

5. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. พระแห่งกาญจนบุรี (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
7. Buddha in the celestial castle. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

2560 
 

2561 
2562 

5. อ.อาสา  วุฒิคะโร 1. อเวกา นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561 
2. Pliksi – Dual – purpose table. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

2561 
2562 

1, 3 

6. ผศ.ดร.ลุ้ย  กานตส์มเกยีรต ิ 1. การออกแบบผลิตภณัฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2558) 
2. โครงสร้างดึง: รูปแบบซุ้มเพื่อการพักผ่อนในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
3. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2560) 
4. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
7. หมู่บา้นวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. ไผ่เมืองกาญจน์กับการสร้างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Kiosk in Product Design. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2562 

2558 
2559 
2560 
2560 
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2560 
2561 
2562 
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7. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) 
2. The Fundamental Research Methodology for  the Doctor of Philosophy Program in Design Arts, Faculty of 
Decorative Arts: instruction Merhods through Program Case Studies.(2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
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โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณศีึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎีบณัฑิต
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2560 
 

2560 
 

2560 
 

2559 
8. ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย 1. Grow in the morning (นิทรรศการร่วมกับ MATRAX MALAYSIA-THAILAND ART EXCHANGE 2015, Universiti 

Teknologi MARA (UiTM) และนทิรรศการประจ าปี 2558) 
2. โคมไฟลอยน้ า (Floating Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. สัตว์บูชา : รากเหง้าทางจิตวญิญาณดั้งเดิมเรื่องการเคารพธรรมชาติของบรรพชนแห่งอารยธรรม ลุม่น้ าโขง สู่การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เพื่อชุมชนบ้านเชียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจยั ครั้งท่ี 4 อัตลักษณ์ศลิปกรรมจากรากสู่โลก. รร.อวา
ธานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์. หน้าที่ 229 - 230. 13 - 14 กรกฎาคม 2561 
8. Untitled (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Protect Blanket. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
10. Standing Table. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าป ี2562 
11. The Holy Animal: Belief of Respective Natural Spirit from The Mekong River Civilization to Local Product 
Design for Banchiang Community นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
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9. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 1. โครงการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์กระดาษแบบพับแบนราบได้เชิงสร้างสรรค์ (รวบรวมจัดท าเป็นหนังสือเผยแพร่ส าหรับ
นักศึกษาและนักออกแบบ ประจ าปี 2559) 
2. Product design project from factory waste (2560) 
3. ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ บรษิัทยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (2560) 
4. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
7. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทีผู่้สูงอายุท าขึ้นเองส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบผลติภณัฑ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย (2561) 
9. THE FRENCH ALTERNATIVE. THE FRENCH ALTERNATIVE. โรงแรมดุสติธานี หัวหิน, มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนว
รัฐ เชียงใหม่ , สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.อโศกมนตรี ไทย. 1 - 12 June 2018. 
10. การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีรองแก้วและที่รองจานจากเศษกากอ้อยแห้งพร้อมบรรจุภัณฑ์ นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 
2561) 
11. Paper-Package Structure Design Inspired from Thai Musical Instruments. 2018 Pacific Rim International 
Exhibitions 
12. Material Sheet Experiment from Pineapple Peel. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
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10. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์ 1. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
2. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
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4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. ณ ภูพาน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Puparn. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
9. FOP (Flexible Opening Packag) นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2562 
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2561 
2561 
2562 

11. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 1. ท่ีนั่งแบบขยายได้ (ไดร้ับสิทธิบตัรหมายเลข 1002003591 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559) 
2. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560 
4.กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรกึษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลติภัณฑ์อย่างยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศลิปกรรม
วิจัย ครั้งท่ี 4 
8. ไผ่เมืองกาญจน์กับการสร้างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9.Portable Air Filter. 2019, นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
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12. อ.ดร.ตรีชฏา  โชตริัตนาภินันท ์ 1. Bamboo for Life: An Exploration of Bamboo Craft Practices in Thailand. In M. Ferris (Ed.) Making Futures: The 
Crafts as Change-maker in Sustainably Aware Cultures. Vol 2. Plymouth: Plymouth College of Art. ISSN 2042-
1664 2013 
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2. Designing curriculum interventions for teaching sustainable design in Thailand. In B. Westerlund (Ed.) NORDES 
2015 Design Ecologies: Challenging anthropocentrism in the design of sustainable futures conference 
proceedings. Stockholm: Konstfack. ISSN 1604-9705 
3. First practical step to achieve education for sustainable development in the context of Thailand's design 
education: Exploring a transformative pedagogical approach. In M. Chatoney (Ed.) Plurality and complementary 
of approaches in design and technology education (PATT29) conference proceedings. pp. 88-97. Marseille: 
Presses Universitaires de Provence. ISBN 978-2-85399-994-6 
4. Transformative learning for a shift towards sustainability in Thailand's design education. PhD thesis, 
Goldsmiths College, University of London, UK. 
5. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
7. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กบั นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560)  

2559 
 
 

2559 
 
 
 

2560 
 

2560 
 

2560 
 

2560 
 

2560 

13. อ.สุขุมาล สรุิย์จามร In My Opinian. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 2562 2, 3 
14. อ.นัชชา  สวัสดิ์ชัย 1 Folding Tray Table 2559 งานแสดงผลงานจากโครงการประกวดนวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที 2 ณ 

การบินไทย ส านักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต 9 กรกฎาคม 2559 
2 Unfolded. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

2559 
 

2562 

1, 3 

*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 
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ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อาจารย์นนท์  อัครประเสริฐกุล ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพร่ระดับนานาชาต ิ
1 Gentrification and its contentment: An anthropological perspective on housing, heritage and urban social 
change in Shanghai. Urban Studies, Published online January 18 2017, 1-17 
2.The abrupt rise (and fall) of creative entrepreneurs: socio-economic change, the visitor economy and 
social conflict in a traditional neighbourhood of Shanghai. In Claire Colomb, Johannes Novy (Eds.), Protest 
and Resistance in the Tourist City, (pp. 282-301). Abingdon, UK: Routledge. 
3. Mobility in a global city: Making sense of Shanghai's growing automobile-dominated transport culture. 
Urban Studies, 54(10), 2232-2248 
4. Gentrification from within: urban social change as anthropological process. Asian Anthropology, 15(1), 1-
20 
5. The social poetics of urban design: rethinking urban design through Louis Kahn's vision for Central 
Philadelphia (1939-1962). Journal of Urban Design, 21(6), 731-745 
6. In Praise of the "Coffin": Urban Sociality in the Japanese Capsule Hotels. In Lu Pan, Heung Wah Wong, 
Karin Ling-fung Chau (Eds.), Politics and Aesthetics of Creativity: City, Culture and Space in East Asia, (pp. 
93-117). Piscataway, NJ: Bridge21 Publications. 

 
    2017 

 
2017 

 
 

2017 
 

2016 
 

2016 
 

2015 

3 

2. อาจารย์ ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคปุต์ ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
1. A Study on Thai and Japan Traditional Handicraft Objects 
and Design Process, Glocal (Global + Local) Art Exhibition and International 
Symposium of Art and Design, Tokoha University, Shizuoka, Japan.  
2. Towards the Integration of Everyday Life Objects and 
Traditional Crafted Design: A Conceptual Framework for Understanding the Design 
Process of Aesthetic and Functional Objects, International Conference for 
Academic Disciplines, Venice, Italy 
งานวิจัย 
1. ผู้ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑส์ าอางจากผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด: กล้วยหอม

 
2017 

 
 

2017 
 
 
 
 

2560 

3 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

ทอง ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2. หัวหน้าโครงการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ชุมชนในโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ร่วมกบัไปรษณีย์ไทย 
3. หัวหน้าโครงการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. ผู้ร่วมวิจัยพัฒนาศักยภาพของผลิตภณัฑผ์้าท้องถิ่น: กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผลงานสร้างสรรค ์
1. นิทรรศการผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหว่างวันท่ี 15 -17 สิงหาคม 2559 
2. นิทรรศการ ผลงานวิจัยและสรา้งสรรค์ ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหว่างวันท่ี 11-13 สิงหาคม 2559 
3. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ณ หอศลิปะและการออกเบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระหว่างวันท่ี15 กันยายน 2558 
4. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ณ หอศลิปะและการออกเบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระหว่างวันท่ี 15 กันยายน 2557 
5. ประธานโครงการนิทรรศการผลงานออกแบบผลติภณัฑ์ร่วมกับ Kyoto Institute of Technology ณ หอศลิปะและการ
ออกแบบคณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ ระหวา่งวันท่ี 21 -24 มกราคม 2557 

 
2560 
2560 

 
2559 

 
 

2559 
 

2559 
 

2558 
 

2557 
 

2557 

3. รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท ์ 1. Regional Speaking: Performing Arts in Thailand.เงินทุน Asian Europe Foundation. เสนอในที่ประชุมสัมนา
นานาชาติเรื่อง The 2nd Rapporteur Workshop of Regional Speaking: Navigating Cultures through Personal 
Journey in the Arts ณ ประเทศสิงค์โปร์ 16-23 มกราคม 2560. (หนึ่งในทีมงานวิจัย ASEAN arts mapping and 
dialogue project สนับสนุนโดย ASEF)(บทความวิจัยอยู่ระหว่างการตีพิมพ์) 
2. ออกแบบการแสดง VN Melody ณ Bai Dinh Temple เมือง Ninh Binh ประเทศเวียดนาม 30 มิ.ย.- 5ก.ค. 2559. 

2560 
 
 
 

2559 

3 

**หมายเหตุ  
อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่า
น้ าหนัก 0.20) 

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 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 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 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

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 
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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 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
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)  
ที่ได้รับการตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

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    
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
ที่ได้รับการตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ

ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
ที่ได้รับการตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

/ตารางประกอบ 
     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 เลียนแบบ อ.ศรีนาฎ ไพโรหกลุ นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี  
2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป ์
ร่วมสมัยราชด าเนิน 15 - 30 ก.ย.61 

ฐานข้อมูล RIS 
2 พระแห่งกาญจนบรุ ี อ.ชาคร ผาสุวรรณ 
3 อเวกา อ.อาสา วุฒิคะโร 
4 บรรจภุัณฑส์เปรยส์มุนไพรก าจัดตวัเรือดและไรฝุ่น ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Imitation อ.ศรีนาฎ ไพโรหกลุ 2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue  ฐานข้อมูล RIS 
2 Cladding Chair ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61  
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

2,304 
4.39 4.39 

525 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85 
24 

64.86 3.24 
37 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.63/2 = 3.82 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4  

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3  

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

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 8.33/3 = 2.78  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12 

0 
0 0 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

36 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

12 3.60 
72.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.78/3 = 3.26 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4  
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 4  

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

10 จาก 10
ข้อ 

12 
100 5.00 

12 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  46.41/13 = 3.57 ด ี

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 3.82 3.82 ดี 
3 3 3.33 - - 3.33 ดี 
4 3 3.26 - - 3.26 ดี 
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.40 3.75 3.82 3.57 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดี   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 

     

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 
 

 
  

 


