รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึก ษา จึงกาหนดให๎รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพคูํมือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสู ตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล๎องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 ก.ค.62

1

ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561 ถูกต๎อง
เป็นความจริงทุกประการ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ

.....................................................................
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ปติ ิ คุปตะวาทิน)
หัวหน๎าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่...................................................

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

1 ก.ค.62
1 ก.ค.62
1 ก.ค.62
1 ก.ค.62
1 ก.ค.62

.....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่...................................................

2

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

คานา
รายงานการประเมิ น ผลตนเองของภาควิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร ฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น เพื่ อรวบรวมและรายงานผลการดาเนิ นงานด๎านประกัน คุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) ซึ่งภาควิชา ฯ ได๎มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได๎ทาการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต๎องการของสังคมที่ต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎
มีความรู๎ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท๎อนข๎อเท็จจริงอันจะนาไปสูํการปรับปรุงการดาเนินงาน
ของภาควิชา เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรให๎สูงขึ้นตามศักยภาพตํอไป
สุดท๎ายนี้ต๎องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิช า คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกทําน มา ณ ที่นี้ด๎วยที่ให๎ข๎อมูลอันเป็นประโยชน์ทาให๎หัวหน๎าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได๎เล็งเห็นประเด็นที่จะนาไปพัฒนาภาควิชาฯ ตํอไป
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สารบัญ
การรับรองโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู๎บริหาร
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
ตัวบํงชี้ 1.1 การกากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ตัวบํงชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพรํ
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวดที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข๎อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
หมวดที่ 7 ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู๎ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก๎าวหน๎าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผาํ นมา
ข๎อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหมํสาหรับปีการศึกษา 2562
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล

หน๎า
2
4
5
7
9
9
13
14
14
17
17
20
21
24
24
26
29
31
31
32
33
35
37
41
41
44
44
45
47
47
47
47
47
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
หน๎า
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทตํางๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
49
1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผูท๎ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
51
1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ
51
1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (กรณีเป็นอาจารย์ประจา)
52
1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม (กรณีเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก)
53
1.1-6 อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีเป็นอาจารย์ประจา)
53
1.1-7 อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก)
54
1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษา
54
1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระทีไ่ ด๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี พ.ศ. 2557 - 2561
55
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
59
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
59
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
59
2.2-4 บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
60
2.2-5 บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มํอยูํในฐานข๎อมูล
60
2.2-6 บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติ
61
2.2-7 งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํ
61
หมายเหตุ : ไม่มีตารางที่ 3.x-x ในฟอร์มรายงานฯ
4.2-1 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
63
4.2-2 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได๎รบั การจดอนุสทิ ธิบัตร
63
4.2-3 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
64
4.2-4 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล
64
4.2-5 บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน
65
ข๎อมูลระดับนานาชาติ และได๎รบั การรับรองในรูปแบบอื่นๆ
4.2-6 งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํ
66
สํวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
68
5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
68
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
69
7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
69
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย
70
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎จัดตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการในปี
พุทธศักราช 2517 – 2544 คณะมัณฑนศิลป์ ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะ ระดับปริญญาตรี ไมํมีระดับอนุปริญญา พร๎อมทั้งขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้ น ปัจจุบันคณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิ ลป์ สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขา
การออกแบบเครื่องแตํงกาย ปัจจุบั นภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มีนักศึกษารวมประมาณ 181 คน ประกอบด๎วย
ระดับปริญญาตรี จานวน 148 คน ระดับปริญญาโท จานวน 33 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จานวน 14 คน และสาย
สนับสนุน จานวน 4 คน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอตํอนักศึกษา และภาควิชาฯ ได๎เปิดสอนรวม 2
หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
ภาควิช าฯ มี ความมุํ ง มั่ นที่ จ ะผลิ ตบั ณ ฑิต ให๎เป็ น ผู๎มี ความรู๎ ความสามารถในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
สามารถประยุกต์นาศาสตร์แขนงตํางๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต
ธุรกิจและการตลาด มาใช๎ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎สร๎างสรรค์ เชี่ยวชาญการค๎นคว๎า และ
นักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และสานึกตํอสังคม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบได๎ระดับคะแนน 3.54 คะแนน ประกอบด๎วย
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบํงชี้ที่ 1.1 (11 ข๎อ) ผํานตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 ได๎คะแนน 4.05 คะแนน
ตัวบํงชี้ 2.2 ได๎คะแนน 5.00 คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 ได๎คะแนน 3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 3.2 ได๎คะแนน 2 คะแนน
ตัวบํงชี้ 3.3 ได๎คะแนน 2 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 ได๎คะแนน 4 คะแนน
ตัวบํงชี้ 4.2 ได๎คะแนน 5.00 คะแนน
ตัวบํงชี้ 4.3 ได๎คะแนน 4 คะแนน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ 5.1 ได๎คะแนน 3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 5.2 ได๎คะแนน 3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 5.3 ได๎คะแนน 3 คะแนน
ตัวบํงชี้ 5.4 ได๎คะแนน 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ 6.1 ได๎คะแนน 3 คะแนน
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จุดเด่น/แนวทางเสริม
จุดเด่น
1. ความรํวมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในและตํางประเทศ
2. การมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควิชา ผํานคณะกรรมการตํางๆ เชํน คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎การบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาล ทุกคนมีสํวนรํวมในการพัฒนาภาควิชาฯ และภูมิใจในการพัฒนาการที่ดีขนึ้
แนวทางเสริม
1. หากลไกลและวิธีการเพื่อทาให๎สงิ่ ที่ได๎ดาเนินการไปให๎มีผลตํอการปฏิบัติหรือบรรลุผลตามเป้าหมายที่
กาหนดไว๎
จุดควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
1. การจัดกิจกรรมเพื่อให๎อาจารย์มีผลงานวิจัยมากขึ้นตามสัดสํวนที่เหมาะสม
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25520081106352
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2
1. ผศ.ดร. ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ
2. ผศ.ดร.ปฐวี ศรีโสภา
3. ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ

ปัจจุบนั
1. ผศ.ดร. ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ*
2. ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์*
3. รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ*
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผาํ น
สภามหาวิทยาลัย)
สภา มศก.ครั้งที่ 6/2560

14 มิ.ย.61

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
7. อ.ชาคร ผาสุวรรณ
2. ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ
8. ผศ.อินทรธนู ฟ้ารํมขาว
3. รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
9. อ.ดร.ตรีชฏา โชติรัตนาภินนั ท์
4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
10. ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน
5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ
11. ผศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์
6. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พนั ธุเศรษฐ์
12. อ.ศรีนาฏ ไพโรหกุล14.
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
4. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
2. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
5. อาจารย์ ดร.สาธิต เหลําวัฒนพงษ์
3. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
6. ผศ.ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังทําพระ และพระราชวังสนามจันทร์
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มี อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร 5 คน และไมํ ตารางที่ 1.1-1
เป็นอาจารย์ประจาเกินกวํา 1 หลักสูตร ตารางที่ 1.1-2
ผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมิน

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน

อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ ประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ต ามเกณฑ์
มาตรฐาน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบทั้ง 5 คน
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริ ญ ญาเอกจ านวน 3 คนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาโท 2 คนและ ดารงตาแหนํง
ทางวิ ช าการระดั บ ผู๎ ชํ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 5 คน ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร มี อ า จ า ร ย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ช อ บ หลั ก สู ต ร จ บ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน
ซึ่งสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอยําง
โดยอาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนี้ มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และดารงตาแหนํง
ทางวิชาการผู๎ชํวยศาสตราจารย์ทั้ง 3 คน
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อาจารย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ สกอ.
กาหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎สอน
เป็ น อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าและมี ภ าระ
หน๎าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การอบรมวิจัยค๎นคว๎าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู๎ทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง ใน
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจาต๎องมีคุ ณวุฒิไมํ
ต่ากวําปริญญาโทหรือเทียบเทํา หรือเป็นผู๎
ดารงตาแหนํงทางวิชาการไมํต่ากวําผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาจบการศึกษา
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค๎นคว๎าอิสระ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
และศึกษาวิจัยค๎นคว๎าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู๎ทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง ซึ่ง
มีหน๎าที่รับผิดชอบดังตํอไปนี้
1. ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
ของนั ก ศึ ก ษา ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ โครงรํ า ง
วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ สารนิ พ นธ์ ที่ บั ณ ฑิ ต มี
คาสั่งสอบในแตํละครั้ง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4

ตารางที่ 1.1-5
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เกณฑ์การประเมิน

6

7

8

9

ผลการดาเนินงาน

2. ให๎ คาแนะน าและเป็ น ที่ ป รึ ก ษาแกํ
นักศึกษาเกี่ยวกับ เนื้อหาทางทฤษฎี
แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ติดตามการดาเนินการวิจัยให๎เป็นไปตาม
แผนงานและรับผิดชอบประเมิน ผลการทา
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อส า ร นิ พ น ธ์ ทุ ก ภ า ค
การศึกษาจนกวําจะเสร็จ
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชา อาจารย์พิเศษ
รํวม (ถ๎ามี)
หรืออาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจาต๎องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา
หรือด ารงต าแหนํ ง ทางวิ ช าการไมํ ต่ ากวํ า
รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจาภาควิชาจบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
และมี ก ารเชิ ญ ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
สถาบันมารํวมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
หน๎าที่ดังตํอไปนี้
1. รํวมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์
2.
ให๎ ค วามเห็ น ชอบในการขอสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา
การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผูส๎ าเร็จ
ผลงานของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
การศึกษา
โทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํเป็นปัจจัย
สาคัญ ของคุณภาพของผู๎ สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู๎นา
ทางความคิด ความสามารถ ด๎านการคิดเชิง
วิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการ
วิ จั ย ทั ก ษ ะ แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ใ น ฐ า น ะ
นักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ อาจารย์ผู๎สอนที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มี
การค๎นคว๎าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาระงานตํอภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว๎ คือ
- อาจารย์ประจา 1 คนเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาไมํเกิน 5 คน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-6

ตารางที่ 1.1-7

ตารางที่ 1.1-8

- ตารางที่ 1.15
-แบบประเมิน
ความก๎าวหน๎า
การทา
11

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- อาจารย์ประจา 1 คนเป็นที่ปรึกษาการ
วิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ นศ.ป.โทไมํเกิน 15 คน
การค๎นคว๎า
- ถ๎าอาจารย์ เป็นทั้งที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อิสระ
และการค๎ น คว๎ า อิ ส ระ ให๎ เ ที ย บ นศ.ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน = นศ.ค๎นคว๎าอิสระ 3
คน
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการ ตารางที่ 1.1-9
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
ค๎นคว๎ามีวิจัยตํอเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน
อยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ หลักสูตร ได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตารางที่ 1.1กาหนด
ในปี พ.ศ.2557 จะครบรอบการปรับปรุง 10
หลักสูตรในปี พ.ศ.2561 (หลักสูตรเสนอ
ครั้งแรกในปี 2552 ปรับปรุงผํ าน TQF
และเปิดสอนครั้งแรกในปี 2557)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 6 ข๎อ 7 และข๎อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู๎สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ให๎
ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด๎วย
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
 ผําน
1.1
ผําน
 ไมํผําน

ผลการประเมิน
 หลักสูตรได๎มาตรฐาน
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
2. การมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควิชาฯ ผํานคณะกรรมการตํางๆ เชํน คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎การบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล ทุกคน
สามารถมีสํวนรํวมในการพัฒนาภาควิชาให๎มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึน้
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ประจา เพื่อทดแทนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ในการลาศึกษาตํอในระดับที่
สูงขึ้น
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา

ปี
จานวนที่
การศึกษา รับเข๎า
(1)

2558
2559
2560
2561

13
14

12
3

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(2)
2559 2560 2561
1
-

6
1
-

2
1
-

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จกํอนเกณฑ์)

7.69
7.14
-

จานวนที่ จานวนที่
คงอยูํสิ้นปี ออกระหวําง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2561
ปีการศึกษา
(3)
2561 (4)
1
9
7
3

อัตราการคงอยูํ
X 100

3
3
5
-

7.69
64.29
58.33
100

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : จานวนอาจารย์ประจามีจากัด และขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากสถาบัน
อื่น มีเกณฑ์ในการคัดเลือกเน๎นผู๎ที่เรียนจบด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มีผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข๎า
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่
เริ่มใช๎หลักสูตร)
2558
2559
2560
2561

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

61

60

59

58

57

รวม

จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุํน
จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุํน
จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุํน
จานวนจบในรุํน
จานวนรับเข๎าในรุํน
ร๎อยละของจานวนที่รับเข๎าในรุํน

2
13
15.38
1
14
7.14
12
3
-

6
13
46.15

1
13
7.69
-

-

-

9
13
69.23

1
14

7.14
-

2
14

14.29
12
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : นักศึกษาทางานวิจัยไมํได๎ตามเป้าหมาย/หรือใช๎เวลามากเกินเกณฑ์กาหนด
และนักศึกษาสํวนใหญํเป็นคนทางานซึ่งทาให๎สาเร็จการศึกษาไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ในโครงสร๎างหลักสูตร
นักศึกษาติดค๎างคําลงทะเบียนในการขอขึ้นสอบจบ
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2560
(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงชี้

ผลรวมคํา
คะแนน
(1)

จานวนข๎อ จานวนคน คําเฉลี่ย
ที่ตอบ
ที่ตอบ (4) = (1)
(2)

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง
425
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
66
3
(2) ด๎านความรู๎
62
3
(3) ด๎านทักษะทางปัญญา
60
3
(4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
61
3
(5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
95
5
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
81
4
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน)
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20)

(3)

(2)X(3)

5

4.05

5
5
5
5

4.40
4.13
4.00
4.07

5

3.80

5
11

4.05

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2559

5
45.45

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: คําเฉลี่ย 3.73
เกณฑ์ประเมิน : 3.73 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: คําเฉลี่ย 4.05
เกณฑ์ประเมิน : 4.05 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: คําเฉลี่ย 4.20
ผลการดาเนินงาน  ไมํบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีตํอไป
: คําเฉลี่ย 4.20
เกณฑ์ประเมิน : 4.20 คะแนน
การวิเคราะห์ผลที่ได้
บัณฑิตของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สํวนใหญํยังคงทางานประจาเดิม คือ เป็น
นักออกแบบ Graphic Design / Design Manager, อาจารย์สอนทางด๎านศิลปกรรม, ฝ่ายขาย, สถาปนิก โดยการที่
หลักสูตรฯ พยายามมุํงเน๎นงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถผลักดันตนเองให๎เป็นผู๎ประกอบการได๎นั้น อาจให๎ผลในลักษณะการ
ตํอยอดเพื่อสํงเสริมงานประจาที่ทาอยูํเดิมก็ได๎ โดยไมํจาเป็นต๎องสร๎างกิจการขึ้ นมาใหมํ เห็นได๎จากผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ๎างที่คํอนข๎างสูง มีการเข๎าสูํอาชีพอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง , สาขาหัตถกรรม ราชมงคลวิทยาเขตเพาะชําง, สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร๎างสรรค์ ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต๎น
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพมิ พ์และหรือเผยแพรํ
ผลรวม
หลักฐาน/
ประเภทการตีพิมพ์
คําน้าหนัก จานวน
ถํวง
ตาราง
น้าหนัก
ประกอบ
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.10
ตารางที่ 2.2-1
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
ตารางที่ 2.2-2
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ประเภทการตีพิมพ์

คําน้าหนัก

จานวน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดั บชาติ ไ มํอยูํ ในฐานข๎อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์
0.40
การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
3.3 ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
0.60
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 2
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํ ใ นฐานข๎ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาวํ า ด๎ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร
0.80
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
5.2 บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาวํ า ด๎ ว ย
1.00
หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ การ
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
6.2 ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
1.00
7. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใด
0.20
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
0.40
15
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
0.60
10. งานสร๎า งสรรค์ที่ไ ด๎รับการเผยแพรํในระดับ ความ
0.80
รํวมมือระหวํางประเทศ
11. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาค
1.00
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถํวงน้าหนัก
13. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)
14. ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํของนักศึกษาและ

ผลรวม
ถํวง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-3

ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-4

-

-

6.00

ตารางที่ 2.2-7
-

6.00
11
54.55
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ประเภทการตีพิมพ์

คําน้าหนัก

ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงคําคะแนนที่ได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได๎เทํากับ

จานวน

ผลรวม
ถํวง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

5.00

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ร๎อยละ 36.66
เกณฑ์ประเมิน : 4.16 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 54.55
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 24.00
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 24.00
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 40)
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
คําเฉลี่ย 4.20
คําเฉลี่ย 4.05
2.2
ร๎อยละ 24.00
ร๎อยละ 54.55
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.05
5.00
9.05/ 2 = 4.53 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มีการสารวจความพึงพอใจของผู๎จ๎างงานบัณฑิตผําน Google Form โดยมีการประเมินเป็นรายบุคคล ซึ่ง
เป็นข๎อมูลที่เชื่อถือได๎
2. นักศึกษาสามารถเลือกงานทาได๎ หรือเป็นผูป๎ ระกอบการแสดงการเป็นนักนักออกแบบอิสระมากกวําอยูํใน
ระบบ
3. มีการเข๎าสูํสายการสอน (หรือจบออกไปเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา)
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรพัฒนาบัณฑิตให๎มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
รับนักศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รฯ มี ก ารประชุ ม
วางแผนกาหนดจานวนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561
จานวน 30 คน (มคอ.2) โดยมีคุณสมบัติผู๎เข๎าสมัคร ดังนี้
- ต๎ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม หรือ
- ต๎องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะหรือ
การออกแบบในสาขาอื่น และมีคุณสมบั ติข๎อใด ข๎อหนึ่ ง
ดังตํอไปนี้
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป (ไมํจาเป็นต๎องมี
ประสบการณ์ทางาน) หรือ
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ากวํา 3.00 แตํไมํน๎อยกวํา 2.80 และ
มี ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ ด๎ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บรรจุภัณฑ์อยํางน๎อย 1 ปี
- กรณีมีคุณสมบัติไมํเป็นไปตามเกณฑ์ข๎างต๎น ให๎อยูํในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบํงประเภทการ
รับนักศึกษาในแตํละรอบ จานวน 3 แผนการศึกษา ดังนี้
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (โครงการ
พิเศษ)
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ข”( โครงการพิเศษ)
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2”(ภาคปกติ)
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได๎รับนักศึกษาเข๎า
ศึกษาตํอผํานชํองทางของบัณฑิตวิทยาลัย มีผู๎สมัครที่ผําน
การสอบคัดเลือก จานวน 2 คน ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก
2 และจานวน 1 คน ที่เลือกเรียนแผน ข
โดยผู๎ ส มัครแตํ ล ะประเภทจะต๎ องผํ า นการพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการด าเนิน การสอบคัด เลื อกของหลักสูต ร
ดังตํอไปนี้
- นักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (โครงการพิเศษ)
และ นั ก ศึ กษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (ภาคปกติ )
จะต๎องผํานการทดสอบโดยการสอบข๎อเขียน วิชาความรู๎
พื้น ฐานด๎ านการวิ จั ยและการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งต๎ อง
ผํานการทดสอบได๎ระดับคะแนนไมํต่ากวํา ร๎อยละ 60 ขึ้นไป

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- ประกาศ
เรื่องการรับ
สมัครจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย
ปี 2561
- ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือกเข๎า
ศึกษาใน
บัณฑิต
วิทยาลัย
- มคอ.2
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

และการพิ จ ารณาโดยการสั ม ภาษณ์ โดยผู๎ ส มั ค รจะต๎ อ ง
นาเสนอผลงานด๎วย portfolio และ power point ซึ่งการ
สัมภาษณ์ของคณะกรรมดาเนินการสอบคัดเลือกเป็นการ
พูด คุยเพื่ อสั ง เกตพฤติ กรรม ความพร๎อมด๎ านเวลา ความ
พร๎อมด๎านที่อยูํอาศัย ความพร๎อมด๎ านทุ นสนับ สนุน และ
ความตั้งใจตํอการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจาก
คุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต๎ น หรื อ ประสบการณ์ ใ นการท างานหรื อ
กิจกรรมที่จาเป็นตํอการเรียนในหลักสูตร เป็นต๎น
- นักศึกษาประเภท “แผน ข”
( โครงการพิเศษ) จะต๎องผํานการสอบสัมภาษณ์โดยผู๎สมัคร
จะต๎องนาเสนอผลงานด๎วย portfolio และ power point
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงการพูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม
ความพร๎อมด๎ า นเวลา ความพร๎ อมด๎ า นที่ อยูํ อาศัย ความ
พร๎อมด๎ า นทุ น สนั บ สนุ น และ ความตั้ ง ใจตํ อการเรีย นใน
หลั กสู ต ร รวมถึง การพิ จ ารณาจากคุณ สมบั ติ ขั้น ต๎ น หรื อ
ประสบการณ์ ในการทางานหรือกิจกรรมที่จ าเป็ นตํ อการ
เรียนในหลักสูตร เป็นต๎น
3. คณะกรรมการด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กได๎ อ ธิ บ ายข๎ อ
แตกตํางและความหมายพร๎อมชี้แจงการรับสมัครของแตํละ
ประเภทให๎ผู๎สมัครรับทราบตอนสัมภาษณ์ ดังนี้
- การรับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (โครงการ
พิเศษและภาคปกติ) คือเป็นการทาวิทยานิพนธ์ ไมํน๎อยกวํา
12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา 27 หนํวยกิต
ทั้งนี้เมื่อรวมหนํวยกิตทั้งหมดแล๎วต๎องไมํน๎อยกวํา 39 หนํวย
กิต
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ข”
( โครงการพิเศษ) คือ เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการศึกษา
งานรายวิชาโดยไมํต๎องทาวิทยานิพนธ์แตํต๎องมีการค๎นคว๎า
อิสระไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต แตํไมํเกิน 6 หนํวยกิตและมี
การสอบประมวลความรอบรู๎ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
จานวนนักศึกษาแตํละปีการศึกษา
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ชั้นปีที่ 1
20
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
20
20
30
30
รวม
40
50
60
60
จานวนคาดวําจะสาเร็จการศึกษา
20
20
30
30
- การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
ชั้นปี/ ปี

ปี 2562
30
30
60
30
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการเตรียมความพร๎อม
กํอนเข๎าศึกษาของนักศึกษาใหมํ ดังนี้
1. หลักสูตรได๎จัดประชุมวางแผนการเตรียมความพร๎อมกํอน
เข๎ า ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาใหมํ พร๎ อ มกั บ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี และเสนอตั้ ง งบประมาณในการจั ด
กิจกรรม โครงการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา เชํน
“โครงการเสริมสร๎างพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยในระดับ
มหาบัณฑิตและโครงการมิตรสัมพัน ธ์ออกแบบผลิตภัณ ฑ์
(ครั้งที่ 2)” การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให๎นักศึกษา
ได๎ทากิจกรรม ระหวํางรุํนพี่รุํนน๎องและคณาจารย์ ได๎สร๎าง
ความรั ก ความสามั ค คี ที่ จ ะเกิ ด ประโยชน์ ตํ อ องค์ ก ร
มหาวิทยาลัย รู๎จักการเสียสละ การเป็นผู๎ให๎ ความมีน้าใจ
เอื้ออาทร ที่จะสอดแทรกอยูํในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให๎เกิด
คุณธรรมนาไปสูํการสร๎างบุคคลากรที่ดีในสังคม
2. ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ หลักสูตรได๎จัดรํวมกับทาง
คณะ และภาควิชาฯ โดยครึ่งวันเช๎า จะเป็นการปฐมนิเทศ
รวมกันในทุกหลักสูตรที่มีการเปิดสอน และชํวงบํายจะเป็น
การแยกปฐมนิเทศของภาควิชา ฯ ซึ่ง ประธานหลักสูตรมี
การแนะนาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่สอนในแตํละรายวิชา
และแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลประสานงานในแตํละรุํน
พร๎อมชี้ แ จงกฎระเบี ย บข๎อบั งคับ ที่เกี่ย วข๎องโดยท าความ
เข๎า ใจในกระบวนการจัด การเรียนการสอน สถานที่เรีย น
และสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรมีให๎ รวมทั้งแนะนาเจ๎าหน๎าที่
ประจ าภาควิ ช าที่ ป ระสานงาน เพื่ อ ติ ด ตํ อ ประสานงาน
ระหวํางอาจารย์และนักศึกษา ในกรณีที่มีปัญหา
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได๎มีการตอบข๎อซักถามและชํวย
แก๎ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข๎อสงสัยหรือปัญหาจากการเข๎า
เรียน เชํนสถานที่เรียน การลงทะเบียนเรียนไมํได๎หรือ การ
ลงทะเบียนในแตํภาคการศึกษาลงได๎ไมํเกินกี่หนํวยกิต
4. หลักสูตรให๎นักศึกษาประเมินผลกระบวนการเตรียมความ
พร๎ อ มกํ อ นเข๎ า ศึก ษาและความพึ ง พอใจในการแนะน าที่
เกี่ยวข๎องกับการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
5. คณะกรรมการหลักสูตรได๎ มีการประชุ ม หารือประชุ ม
รํวมกันและได๎พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา และ
ประธานหลักสูตรได๎มอบหมายให๎อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกทํานชํวยชี้แจงปัญหาให๎นักศึกษาเข๎าใจด๎วย

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้

: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์ประเมิน

: 3 คะแนน
: 3 คะแนน
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เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมระบบการดูแลการให๎คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
(ตัวบ่งชี้ 3.2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรดาเนินการควบคุมระบบ
การดูแลการให๎คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
แกํนั กศึกษาตามแผนระบบและกลไกลการให๎คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดให๎นักศึกษาเลื อกอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
จานวน 1 คน และจัดสํงให๎บัณฑิตวิทยาลัยแตํงตั้งให๎เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 นั้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษา ต๎องกากับ ติดตามให๎คาแนะนาและให๎
คาปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งในด๎านวิชาการและชํวยแก๎ปัญหา
ในการทาวิทยานิพนธ์ เชํน ชํวยแก๎ปัญหาเรื่องการหาข๎อมูล
ในการทาวิจัย เพื่อมาประกอบในการทาวิทยานิพนธ์
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได๎มีการประชุมรํวมกัน และได๎
จั ด หาแนวทางเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งที่ ใ ห๎ ค าปรึ ก ษาและ
คาแนะนาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ แนวคิด และทฤษฎี
ระเบียบวิธีการทาวิจัย รวมทั้งแก๎ปั ญหาที่เกิดขึ้น การนา
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงให๎คาปรึกษา เชํน
การสร๎างกลุํมใน Facebook การสร๎างกลุํมใน Line เพื่อให๎
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสามารถตอบข๎ อ ซั ก ถามและสามารถ
แก๎ปัญหาให๎กับนักศึกษาได๎อยํ างรวดเร็วและนามาใช๎จริง
เป็ น อี ก ชํ อ งทางในการให๎ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การท า
วิทยานิพนธ์นั้น
4. กรรมการหลักสูตร อยูํระหวํางสารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ตํ อหลั ก สู ต ร ประจ าปี ก ารศึ กษา 2561 ตํ อ
“การควบคุมระบบการดูแลการให๎คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา” ผํานสื่อออนไลน์ Google From ใน
ประเด็น ดังนี้
1. ความสะดวกในการติดตํออาจารย์ที่ปรึกษาฯ
2. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาฯ มี ค วามรู๎ ค วามสามารถในการให๎
คาแนะนา
3. การให๎เวลาในการให๎คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
4. การให๎ความสนใจติดตามผลการทาวิทยานิพนธ์/ค๎นคว๎า
อิสระอยํางสม่าเสมอ
5. ให๎ค วามชํ ว ยเหลื อ หรื อ ถํา ยทอดประสบการณ์ รับ ฟั ง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ความคิดเห็นและชํวยแก๎ไขปัญหา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
หลั ก สู ต รฯ มี ร ะบบพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา โดย
ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นางาน สหกิ จ ศึ ก ษา และการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. โครงการศึ ก ษาดู ง านภายในประเทศ และ/หรื อ
ตํางประเทศ
3. สํ ง เสริ ม ให๎ นั ก ศึ ก ษาได๎ สํ ง ผลงานเข๎ า ประกวดตํ า งๆ
ประจาปี 2561
4. ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ น วิ จั ย ของทางบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให๎
นั ก ศึ ก ษาได๎ ท ราบ โดยผํ า นกลุํ ม Line เป็ น การน าเอา
เทคโนโลยีมาปรับใช๎ในการแจ๎งขําว
นอกจากนี้ หลั กสู ตรได๎ พิจ ารณาผลการด าเนิน งานจั ด
กิ จ กรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา และทบทวน
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการสํ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
เตรียมข๎อมูลสาหรับจัดทาแผนงานโครงการ ตํอไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 2
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-หนังสือขอ
อนุญาตออก
นอกสถานที่
-ใบประกาศทุน
วิจัยสาหรับการ
ทาวิทยานิพนธ์
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหํงชาติ

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูํคิดเป็นร๎อยละ 64.29
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูํคิดเป็นร๎อยละ 58.33
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูํคิดเป็นร๎อยละ 100
2. เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น พบวํา อัตราการคงอยูํของนักศึกษามีแนวโน๎มสูงขึ้น เนื่องจากผลของจานวน
นักศึกษาลาออกกลางคัน และการทาวิทยานิพนธ์ไมํสาเร็จตามโครงสร๎างหลักสูตรที่กาหนดไว๎
- การสาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2558 มีอัตราการสาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร๎อยละ 7.69
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2559 มีอัตราการสาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร๎อยละ 7.14
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2560 อยูํระหวํางรออนุมัติการ
สาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา
ในภาพรวมอยูํ ใ นระดั บ ดี คิ ด เป็ น คะแนนเฉลี่ ย 3.45
คะแนน
2. ผลการดาเนินข๎อร๎องเรียนนักศึกษา
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาออนไลน์
(Google From) ที่มีตํอหลักสูตรในปีการศึกษา 2561
นักศึกษาไมํ มี ข๎อเสนอแนะ หรือข๎อร๎องเรียนใดๆ แตํ ท าง
หลั ก สู ต รได๎ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ห ากมี ก ารร๎ อ งเรี ย นจาก
นักศึกษา ดังนี้
- ประธานหลักสูตรแตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข๎อเท็จจริง
- อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รรํ ว มประชุ ม หารื อ เสนอ
แนวทางเพื่อแก๎ไขปัญหาและทางออกที่ดีที่สุด
- หลั ก สู ต รอาจท าบั น ทึ ก ชี้ แ จ๎ ง ให๎ นั ก ศึ ก ษาหรื อ แจ๎ ง ให๎
ทราบเป็นรายบุคคลถึงการแก๎ไขปัญหาข๎อร๎องเรียนของ
นักศึกษา เป็นต๎น

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 2
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 2
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

แบบสอบถาม
Google From
(สํวนกลาง)
ระดับความพึง
พอใจฯ 3 ปี
ย๎อนหลัง เป็นดังนี้
ปี 2559 = 4.13
ปี 2560 = 3.22
ปี 2561 = 3.45

เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.2
ระดับ 3
ระดับ 2
3.3
ระดับ 3
ระดับ 2
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
2
2
7/ 3 = 2.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
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จุดเด่น
1. กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปได๎ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มคี ุณภาพ
2. สามารถเข๎าสูํสายการสอนในระดับอุดมศึกษา
3. ผลงานวิจัยสามารถนาไปสูํการเสริมอาชีพตามความต๎องการของนักศึกษาได๎ทั้งเป็นผูป๎ ระกอบการและ
ลูกจ๎าง
โอกาสในการพัฒนา
1. มุํงเน๎นผลงานวิจัยที่มีข๎อแตกตํางจากเดิมสูํการสร๎างแนวทางใหมํ
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให๎มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-เอกสาร การรับ
และแตํงตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(สํวนกลาง)
-บันทึกขอแตํงตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(สํวนกลาง)
-คาสั่งแตํงตัง้
ภายในโดย
คณบดีให๎เป็น
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(สํวนกลาง)
-บันทึกขออนุมัติ
การแตํงตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(สํวนกลาง)
-รายงานการ
สรุปผลการ
ดาเนินการและ
ประเมินผล
(สํวนกลาง)

- การรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ด๎ ว ยในปี ก ารศึ ก ษา 2561 หลั ก สู ต รฯ อยูํ ใ นรอบ
ปรับปรุง (ใช๎เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นปี
สุดท๎าย กํอนเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558) จึงยังไมํมีการ
เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร แตํ เ ตรี ย มการ
สาหรับ ปีการศึกษา 2562 ในรูปของคณะอนุ กรรมการ
พิ จ ารณาหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) โดย
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอยูํในคณะอนุกรรมการชุดนี้ มี
อาจารย์ที่กลับจากสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
รํวมเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรด๎วย อันเป็นผลจากการวาง
ระบบกลไกการบริหารอาจารย์ ดังนี้
1. วางแผนการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยคณะท างานได๎ มี ก ารประชุ ม หารื อ รํ ว มกั น ในการ
วางแผนด๎ า นอั ต ราก าลั ง อาจารย์ ใ ห๎ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยการรับอาจารย์จะต๎องสอดคล๎อง
กับแผนพัฒ นาอัต รากาลัง ซึ่ งการวิเคราะห์จ ะคานึ งถึง
สัดสํวนอาจารย์ตํอนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่ง
มีความเฉพาะทางและสอดคล๎องกับหลักสูตร คือ สาเร็จ
การศึกษาขั้น ต่ าในระดั บ ปริญ ญาโท และสามารถเป็ น
อาจารย์ประจาตลอดหลักสูตร
2. มีการรับอาจารย์ใหมํที่มีความรู๎ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยูํเดิม
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎หลักสูตรมีความเข๎มแข็ง อาจารย์ใน
หลั กสู ต รสามารถสํง เสริม การท างานรํว มกัน อยํ า งเป็ น
ระบบตํอไป
3. การประเมิ น กระบวนการรับและแตํง ตั้งอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร โดยจั ด ให๎ มี ก ารเชิ ญ ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบันมาทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แตํละวิชา
ในแตํละปีการศึกษา
- การบริหารอาจารย์
มคอ.2
ระบบกลไกลการบริหารอาจารย์ใหมํ
แผนปฏิบัติ
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวางแผน เพื่ อ ทบทวน ราชการภาควิชา
บทบาทหน๎าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรจากผลการ
สารวจความพึงพอใจของอาจารย์ตํอการบริหารหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
และจากรายงานผลการปฏิบัติ งานของอาจารย์ ประจ า
หลั ก สู ต รตามภารกิ จ ตํ า งๆ ทั้ ง ด๎ า นการเรีย นการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสํงเสริมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสํงเสริมศักยภาพ
นักศึกษา การฝึกอบรม พัฒนาตนเอง เป็นต๎น
2. หลักสูตรจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และ
งบประมาณรายจํายประจาปี 2561 ซึ่งมีรายการแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการสนับสนุนแผนงานด๎านบริหาร
จั ด การ แผนงานบริ ห ารการจั ด พั ฒ นาบุ ค ลากร แผน
บริหารวิชาการแกํสังคม และแผนวิจัยสร๎างสรรค์และการ
เผยแพรํ ดังนี้
- โครงการสัมมนาคณาจารย์
- โครงการรํวมมือกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศ เพื่อ
การอบรมศึกษาดูงาน
- โครงการศึกษาดูงานพัฒนาหลักสูตร (ตํางประเทศ)
- โครงการสํงเสริมการจัดและเข๎ารํวมประชุม สัมมนา
ทางวิชาการ
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจัดหา
และทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
- โครงการสํง เสริม การขอต าแหนํ ง ทางวิ ชาการ และ
ตาแหนํงอาชีพของบุคลากร
- โครงการสํ ง เสริม การผลิ ต วารสารทางวิ ช าการและ
งานวิจัย เป็นต๎น
การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได๎ใช๎ระบบการสํงเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
1. กรรมการหลั ก สู ต รส ารวจความต๎ อ งการพั ฒ นา
ตนเอง และเปิดโอกาสให๎อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได๎พัฒนาตนเองทั้งทางด๎านวิชาการ/ วิชาชีพ
2. หลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม อาจารย์ รํ ว มกั น เพื่ อ ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยกรรมการหลักสูตรได๎
ชี้แจงวงเงินงบประมาณประจาปี ตามนโยบายที่ คณะฯ
หรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนในการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์
ให๎ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู๎ สร๎ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ
สํงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยอยํางตํอเนื่อง การ
จัดทาตารา เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนด๎าน
การศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรตํางๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยใน
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได๎สํงเสริมการพัฒนาอาจารย์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- แผนปฏิบัติ
ราชการภาควิชา
-เอกสารลา
เพิ่มพูน
ประสบการณ์
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ดังนี้

 มีอาจารย์ผู๎สอนที่ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 1
ทําน คือ ผศ.อินทรธนู ฟ้ารํมขาว
 มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.
2562) สาเร็จการศึกษา ได๎รับวุฒิปริญญาเอก
คือ อ.ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์
 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร ได๎ รับ การสนั บ สนุ น
เพื่อพัฒนาตนเอง ด๎านวิชาการหรือวิชาชีพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว๎
3. กรรมการประจาหลักสูตรวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบ
สารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรตํอการ
บริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยใช๎วิธีการ
ส ารวจออนไลน์ และน าผลฯ มาวิ เคราะห์แ ละใช๎ เ ป็ น
ข๎อมูลในการปรับปรุงการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี
การศึกษา 2562
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 4
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 4
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2

ผลการดาเนินงาน
- ร๎อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
3 x 100/ 5 = 60.00
- ร๎อยละอาจารย์ที่มีตาแหนํงทางวิชาการ
5 x 100/ 5 = 100
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(0.40 + 4.60) x 100/ 5 = 100

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

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)

คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
0
2

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

คน
คน

3
5

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

หน่วยวัด
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จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

ผลการ
ดาเนินงาน
0
40.00
60.00

หน่วยวัด

ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ร๎อยละ 60.00
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 60.00
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 36.00
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 36.00
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป)
สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหนํงทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ร๎อยละ 100
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 100
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 48.00
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 48.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป)

ผลการ
ดาเนินงาน
0
0
5
0
5
5
100

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

หลักฐาน/ตาราง
อ๎างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพรํ
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
0.40

จานวน

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

2

0.40

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
อยูํ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
0.60
TCI กลุํมที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํ ใ นฐานข๎ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ๎ งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แตํ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
0.80
TCI กลุํมที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1
5.1 บทความวิจั ยที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช๎ สั ง คมที่ ไ ด๎ รั บ การประเมิ น ผํ า นการ
1.00
ประเมินตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
1.00
ดาเนินการ

จานวน

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง

ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ํานการประเมินตาแหนํงทาง
1.00
วิชาการแล๎ว
5.8 ตารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ ํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหนํงทางวิชาการ
6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสสูํ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
0.40
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
0.60
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
0.80
ประเทศ
10. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร๎างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

จานวน

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6

4

1.60

3

3.00

ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6

5
2
7
0.40
4.60
8.00
92.00
1.00
11.50

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ร๎อยละ 80.00
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร๎อยละ 100
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ร๎อยละ 24.00
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีตํอไป
: ร๎อยละ 24.00
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 40)
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยูํของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยูํของอาจารย์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
รายงานการ
ประชุมภาควิฯ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ไมํมีการเปลี่ยนแปลง คิด
เป็นร๎อยละ 100
- ความพึงพอใจของอาจารย์
-แบบประเมิน
ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรตํอ ความพึงพอใจ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 3 ปีย๎อนหลัง เป็น ประจาภาควิชา
ดังนี้ ปี 2559 = 3.65
ปี 2560 = 3.90
ปี 2561 = 3.36
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 4
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 4
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 4
4.2
4.2 (1)
ร๎อยละ 36
ร๎อยละ 60.00
4.2 (2)
ร๎อยละ 48
ร๎อยละ 100
4.2 (3)
ร๎อยละ 24
ร๎อยละ 100
4.3
ระดับ 3
ระดับ 4
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4
15.00/ 3 = 5.00
5.00
5.00
5.00
4
13/ 3 = 4.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรได๎คน๎ คว๎าหาความรู๎ตลอดเวลาและอาจารย์ประจาหลักสูตรสํวนมากได๎รับเชิญไป
บรรยายภายนอกอยูํเป็นประจา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีตาแหนํงทางวิชาการทั้ง 5 ทําน (ร๎อยละ 100) อยูํในเกณฑ์ที่ดีมาก
3. อาจารย์ได๎เข๎ารับการฝึกอบรมจากภายนอก
4. อาจารย์มีการนาเสนอผลงานวิจัย และบทความวิชาการในระดับชาติ
5. อาจารย์มีการพัฒนาสร๎างสื่อการเรียนภารสอนในการใช๎เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 3D สูํความเป็นเลิศ
โอกาสในการพัฒนา
1. อาจารย์ควรได๎รับการสนับสนุนให๎ขอผลงานทางวิชาการในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. ควรนาผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงให๎เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 501
สุนทรียศาสตร์สาหรับ
นักออกแบบ
360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร๎างสรรค์
360 504 ระเบียบวิธี
วิจัยสาหรับนัก
ออกแบบ
360 541
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักออกแบบ

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

การกระจายของเกรด
C+ C D+ D

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผําน

A

B+

B

1

1

1

3

3

2

1

3

3

2

2

2

1/2561
1/2561
2/2561
2/2561

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
363 511 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง1
363 521 การ
ออกแบบเครื่องเรือน
ขั้นสูง
363 512 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
363 513 การ
บริหารงานออกแบบ
363 523 การ
ออกแบบเลขนศิลป์ขั้น
สูง

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
1/2561

การกระจายของเกรด
A

B+

2

B

C+ C D+ D

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผําน

2

4

4

1

3

3

3

3

1/2561
2/2561

1

1

2/2561

2

1

2/2561

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรับปรุง - มคอ2
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด๎วยมหาวิทยาลัยและคณะฯ มีนโยบายให๎ทุกหลักสูตร มีการเตรียม
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
ความพร๎อมด๎านการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ
(AUN – QA) ที่นาผลการเรียนรูข๎ องผู๎เรียน (Learning Outcome) มา
เป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร ประกอบกับในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรฯ อยูํในรอบปรับปรุง ในระยะแรกจึงได๎ดาเนินการ ดังนี้
ตารางท๎าย
1. สํงอาจารย์ประจาหลักสูตร และผู๎สอนบางสํวน เข๎ารํวมโครงการ
หมวดที่ 5 :
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUNกิจกรรมการ
QA Implementation and Gap Analysis” ในระหวํางวันที่ 28
พัฒนา
– 29 พ.ย.61
วิชาชีพของ
2. อาจารย์ผู๎ รับ ผิด ชอบหลั กสู ตร (ปรับ ปรุง พ.ศ.2562) ได๎เข๎า รํว ม
อาจารย์และ
โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ AUN-QA ที่
บุคลากรสาย
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นระยะๆ
สนับสนุน
3. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อสารวจความต๎องการของผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย เชํน นายจ๎าง ศิษย์เกํา เพื่อระบุผลการเรียนรู๎ ที่
จาเป็น (Needs) ของบัณฑิต
4. รวบรวมข๎อมูลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของวิชาในหลักสูตร ปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ระหวํ า งท าการเรี ย นการสอน ฯลฯ เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณา แล๎วจึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
5. ปัจจุบัน (ข๎อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค.62) หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมํนี้
ได๎ รับ ความเห็น และข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่ น กรอง
หลักสูตรแล๎ว อยูํระหวํางดาเนินการปรับแก๎ เพื่อเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยตํอไป
- การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชา มคอ.3
นั้นๆ
กลไกลการปรับ หลั ก สู ต รให๎ทั น ทั น สมั ย ตามความก๎ า วหน๎ า ในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ
คณะทางาน มีการปรับปรุงหลักสูตรให๎ ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าใน
ศาสตร์ด๎ านการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ สอดคล๎องตามเกณฑ์ มาตรฐานที่
เกี่ยวข๎องในประเด็นตํอไปนี้
- สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
- จุดเดํนของหลักสูตร
- นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์
- การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันอื่น
- การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ความรํวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอก
- การตลาดนักศึกษา
- การสร๎างเครือขํายศิษย์เกํา และการติดตามผลบัณฑิต
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ความเป็ น ไปได๎ ใ นการออกแบบหั ว ข๎ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
สอดคล๎องกับปัญหาของประเทศหรือมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
การวางระบบผูส๎ อน การกาหนดผู๎สอน
-คาสั่งแตํงอาจารย์
และกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการกาหนดผู๎สอนตามระบบกลไก ดังนี้ ประจาหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน
1. มีการประชุมวางแผนกาหนดตัวผู๎สอน โดยพิจารณาคุณสมบัติผู๎สอน สํวนกลาง
(ตัวบํงชี้ 5.2)
จากคุณวุ ฒิ ภาระงาน ประสบการณ์การสอน หรือการทางานที่ -มคอ.3
เกี่ยวข๎องกับวิชาที่จะให๎สอน
2. กาหนดผู๎ ส อนตามความพร๎ อ มของอาจารย์ ผู๎ ส อน ซึ่ ง ต๎ อ งจั ด ท า
แผนการเรี ย นรู๎ (มคอ.3) สื่ อ การเรี ย นการสอน ที่ ก าหนดให๎
สอดคล๎องตาม มคอ.3 กํอนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์
3. ประเมินผลการกาหนดผู๎สอน โดยหลักสูตรได๎ประเมินจากรายงาน
ประเมินการสอนตามรายวิชา และจากผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ - รายงานประชุม
มคอ.4)
สาขาวิชาฯ
ระบบกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู๎
- มคอ.5
1. หลักสูตรฯ ได๎ประชุมวางแผนจัดการศึกษา การกากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู๎ โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชา
ได๎จัดทารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
มคอ.3 กํอนเปิดภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา
2. ดาเนิน การจั ดการเรียนการสอน โดยผู๎ สอนจั ดท าแผนการสอนที่
สอดคล๎องกับ มคอ.3 และดาเนินการสอนตามกาหนดใน มคอ.3
3. ประเมิ น กระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท า
แผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ด๎วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ชิ้นงานของนักศึกษา
เชิ ญ ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก และคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ คัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
4. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท า
แผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยภาควิช าฯ นาผลการ
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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วิ เ คราะห์ ข องผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาสรุ ป ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ แจ๎งอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาไปปรับปรุงแก๎ไข
ตํอไป
การควบคุมหัวข๎อวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ให๎สอดคล๎องกับสาขาวิชาและความก๎าวหน๎าของศาสตร์
ในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาต๎องกาหนดหัวข๎อเรื่องวิทยานิพนธ์
หรือค๎นคว๎า อิส ระที่ นักศึกษาสนใจในศาสตร์ที่ จะทานั้น พร๎อมเสนอชื่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยขอคาปรึกษาจากประธานหลักสูตรในการเลือก ซึ่ง
พิจารณาจากคุณวุฒิและผลงานวิชาการ ที่สอดคล๎องกับศาสตร์ที่สนใจ โดย
นักศึกษาไปติดตํอกับ อาจารย์ เอง เมื่อได๎อาจารย์ ที่ปรึกษาแล๎ว ทํานก็มี
หน๎าที่แนะนาแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการทาวิทยานิพนธ์
หรือการค๎น คว๎า อิสระให๎สอดคล๎ องกับสาขาวิช าและความก๎าวหน๎า ของ
ศาสตร์นั้น ฯลฯ เป็นต๎น
- การแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญสอดคล๎ อ งหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข๎ อ
วิทยานิพนธ์
1. ประธานหลั กสู ต รให๎คาปรึกษากับ นั กศึกษาแตํ ล ะปี ในการเลื อก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและ
ผลงานวิชาการที่สอดคล๎องกับศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ
2. ประธานหลักสูตรดาเนินการทาเรื่องเสนอแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระมายังคณะฯ ให๎คณบดีลงนาม โดย
เสนอเป็ น วาระเข๎ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต เพื่ อ
พิจารณาหัวข๎อวิทยานิพนธ์และแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หากเห็นชอบ จะผํานเรื่องไปเสนอประธานกรรมการบริหารบัณฑิต
ลงนามอนุ มั ติ และด าเนิ น การตํ อไป หากไมํ เห็ น ชอบ สํ ง กลั บ ให๎
คณะฯ แจ๎งนักศึกษาดาเนินการใหมํ
การชํวยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1. อาจารย์ที่ ปรึกษาฝึกฝนทั กษะการน าเสนอผลงานวิชาการโดยให๎
นักศึกษามีสํวนรํวมในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ ซึ่ง
แนะนาให๎นักศึกษาพบนักวิชาการเป็นการสํวนตัว ในการขอข๎อมูล
นั ก ศึก ษา ออกแบบการวิ จั ย เขีย นข๎ อ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และให๎
อาจารย์ที่ปรึกษาแก๎ไขข๎อเสนอฯ และให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ
โครงรํางวิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาเขีย นรายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ตามคูํมื อ ฯ โดยให๎อาจารย์ ที่
ปรึกษา แนะนาและประเมิ นความก๎า วหน๎า แจ๎ งบั ณฑิ ต วิท ยาลั ย
อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง ในการจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ทุ ก ภาคการศึ ก ษา ให๎
นักศึกษาเขียนบทความเสนอที่ประชุมวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

คาสั่งแตํงตัง้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค๎นคว๎าอิสระ
(บัณฑิตวิทยาลัย)

คาสั่งแตํงตัง้ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค๎นคว๎าอิสระ

-แบบฟอร์มรายงาน
ความก๎าว
หน๎าของการทา
วิทยานิพนธ์
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หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลงานวิทยานิพนธ์ แล๎วให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แจ๎งนักศึกษา
แก๎ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให๎ถูกต๎องตามรูปแบบการพิมพ์ในคูํมือ
3. นักศึกษาทาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์ และให๎อาจารย์ที่ปรึกษากากับ
ให๎นักศึกษาแก๎ไขวิทยานิพนธ์ ตามข๎อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และจัดทาเลํมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู๎เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ
หลักสูตรได๎มีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ฯ และกากับให๎มกี าร
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
1. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได๎มอบหมายให๎อาจารย์ประจา
หลักสูตรดาเนินการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3), เกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ทั้ง 5 ด๎านแกํนักศึกษา
2. อาจารย์ผู๎สอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียน
การสอนในแตํละภาคการศึกษา และดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลตามเกณฑ์วัดและประเมินผลการเรียนรู๎และแจ๎ง
ให๎นักศึกษาทราบผลคะแนนตามชํวงเวลาที่กาหนดไว๎
3. หลักสูตรได๎พิจารณารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) พร๎อม
รายงานผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อพิจารณาความผิดปกติของ
คะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และรวบรวม
ข๎อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในรอบถัดไป
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา
หลักสูตรมีการจัดการและมีระบบกลไกลการประเมินฯ ดังนี้
1. กาหนดเกณฑ์การประเมิน ฯ ให๎นักศึกษามีสํวนรํวม โดยอาจารย์
ผู๎สอนในแตํล ะวิ ชาชี้ แจงเกณฑ์การประเมิน และสอบถาม เปิ ด
โอกาสให๎นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะได๎
2. มีการนาผลการประเมินการเรียนรู๎ โดยใช๎ตามสภาพความเป็นจริง
35

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
เชํน ชิ้นงานที่ได๎รับมอบหมาย เป็นต๎น
3. มีการประเมินการตัดเกรดให๎ชัดเจนสอดคล๎องกับเกณฑ์ที่นักศึกษา
มีสํวนรํวมหรือรับรู๎กันมาตั้งแตํแรก
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยชี้แจงในทีป่ ระชุมให๎อาจารย์
ทราบถึงรายละเอียดและกาหนดการสํงผลประเมินการ
เรียนรู๎ (มคอ.5) กาหนดการสํงแบบรายงานผลการเรียนการ
สอน ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปี/ ภาคการศึกษา
2. อาจารย์ผู๎สอนดาเนินการจัดทารายละเอียดรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
3. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก๎ปัญหาที่
อาจารย์ผู๎สอนชี้แจง ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแตํละวิชา และจัดทารวบรวมข๎อมูลในแตํละภาค
การศึกษา รวมรวมข๎อมู ลเพื่ อใช๎ ส าหรับ การปรับ ปรุง การ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 และรายงานผล
การงานของหลักสูตร (มคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในระหวํางการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ที่
ปรึกษาฯ จะเป็น ผู๎ประเมิ นผลความก๎า วหน๎ าการทาวิทยานิพ นธ์/ การ
ค๎นคว๎าอิสระ ของนักศึกษา เมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษาปกติที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนทา โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP = แสดงสถานะของ
วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค๎ น คว๎ า อิ ส ระ ที่ อ ยูํ ร ะหวํ า งการเรี ย บเรี ย งวํ า มี
ความก๎าวหน๎า
NP = แสดงสถานะของวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระที่อยูํ
ระหวํางการเรียบเรียง ไมํมีความก๎าวหน๎า (รอพินิจ) ถ๎านักศึกษาได๎ NP
สองภาคการศึกษาติดตํอกันจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา (ตามข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542)
ในปีการศึกษา 2561 นี้ ได๎มีนักศึกษาลงทะเบียนในการทาวิทยานิพนธ์
หรือการค๎นคว๎าอิสระ จานวน 18 คน ซึ่งนักศึกษาแตํละคนมีผลประเมิน
มีความก๎าวหน๎าการทาวิทยานิพนธ์อยํางตํอเนื่อง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการสํง มคอ.5
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-แบบ
ประเมินผล
ความก๎าวหน๎า
การทา
วิทยานิพนธ์/การ
ค๎นคว๎าอิสระ
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยํ า งน๎ อ ยร๎ อ ยละ 80 มี สํ ว นรํ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
2) มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎า
มี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
3) ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา
จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
4)
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
5)
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
6) ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ า มี ) อยํ า งน๎ อ ยร๎ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
7) การประเมิ น ผลการเรี ย นรู๎ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว
อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด๎านการ
8)
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
9)
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
10)
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
11)
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
12)
กวํา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบํงชี้ในปีนี้
จานวนตัวบํงชี้ที่ดาเนินการผํานเฉพาะตัวบํงชี้ที่ 1-5
ร๎อยละของตัวบํงชี้ที่ 1-5

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
รายงานการ
ประชุม
เอกสาร มคอ.2

มี
มี

เอกสาร มคอ.3
มี
เอกสาร มคอ.5
มี
เอกสาร มคอ.7

มี

รายงานการทวน
สอบ

มี

เอกสาร มคอ.7
มี
รายงานการ
ประชุม
สาขาวิชาฯ

มี
มี
มี
3.45
4.05

สํวนกลาง
สารวจโดยคุณ
อิญทิรา

12
5
100
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เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
12
100

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
จานวนตัวบํงชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผําน
ร๎อยละของตัวบํงชี้ทั้งหมดในปีนี้

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

หมายเหตุ : อาจารย์ประจาหลักสูตรมีสํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ โดยประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู๎
5 ด๎านตาม มคอ.2 ในมุมมองของผู๎ใช๎บัณฑิต (ปริญญาโท) การสารวจคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการคณะฯ
เก็บข๎อมูลจากผู๎จ๎างงานที่รับบัณฑิตเข๎าทางานหลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ผลการประเมินพบวําผู๎ใช๎บัณฑิต
มีความพึงพอใจตํอคุณภาพบัณฑิต ด๎วยคําเฉลี่ย 4.05 ซึ่งเป็นบัณฑิตจากหลักสูตรกํอนปรับปรุง
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: 11 จาก 11 ข๎อ
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: 12 จาก 12 ข๎อ
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: 10 จาก 10 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีตํอไป
: 10 จาก 10 ข๎อ
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
- ไมํมี -

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
- ไมํมี -

ภาคการศึกษา ความผิดปกติ
-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

-

-

-

-

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

-

-

-

- ไมํมี -

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
- ไมํมี -

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (นามาจาก มคอ.5 แตํละวิชา)
38

รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ทุกวิชาใน
หลักสูตร

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไมํมี
√
ประเมินจากการสังเกตของอาจารยใน
รายวิชา และผูประสานงานรายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
- รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผล
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของ
อาจารยโดยรวมอยูํในเกณฑ์ดีมาก
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู๎
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู๎

ทักษะทางปัญญา

ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข๎อคิดเห็นของผู๎สอน และ
ข๎อมูลป้อนกลับจากแหลํงตํางๆ
- สังเกตจากนักศึกษามีบุคลิก
เรียบร๎อย ดูมีมารยาทในการให๎
เกียรติผู๎ใหญํ
- จานวนนักศึกษามากในชั้นเรียน
การสอนโดยวิธีการให๎นักศึกษามี
สํวนรํวมในการให๎ชิ้นงาน ทาให
จานวนหนึ่งที่ต๎องการดูแลเป็น
พิเศษ เพราะไมํสามารถดูแลให๎
ทั่วถึง
- มีความเข๎าใจในเนื้อหาและการ
แก๎ไขปัญหา
- ทักษะการเรียนรู๎ดวยตนเองของ
นักศึกษายัง
มีขอจากัด เนื่องจากชั่วโมงเรียนใน
แตํละวันยาวนาน จนไมสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองทุก
รายวิชา ทาให๎ไมมีการเตรียมพร
อมความรูกอน
- มีพัฒนาการออกแบบเพิ่มขึ้น
สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบได๎
- สํวนใหญํมีความรับผิดชอบ ตาม
ผลงานที่ได๎รับมอบหมาย
- การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพื้นฐาน
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยูใน
เกณฑที่อาจารย์พอใจ

แนวทางแก๎ไขปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง

- แบงจานวนนักศึกษาเปนกลุํม
เพือ่ ที่จะใชวิธีการสอนแบบมีส
วนรํวมของนักศึกษาไดทั่วถึง
มากขึ้น หรืออาจารยผู๎สอนเป
นทีมในบางกิจกรรมอาจเขา
สอนรวมกันหลายคน

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษา
คนควาใหแกํนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง มอบหมายงานชิ้นเล็กๆ
ใหนักศึกษาอานกอน
เขาเรียน และทดสอบเปน
ระยะ

- ปรับปรุงวิธีการประเมินผล
เพื่อใหสามารถประเมินทักษะ
ทางปญญาไดอยางชัดเจน
-
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไมํมี 
จานวนอาจารย์ใหมํ - คน จานวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ - คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

จานวน
บุคลากร
อาจารย์ สายสนับสนุน

1. โครงการอบรมผู๎ตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มศก.
รุํนที่ 1 ในระหวํางวันที่ 4-6 ก.ค.61
(ประกาศรายชื่อในปีการศึกษา 2561)

1

2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUN-QA
Implementation and Gap Analysis”
ในระหวํางวันที่ 28-29 พ.ย.61 ณ
พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
รุํนที่ 1 กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61

3

1

1

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ หลักฐาน/ตาราง
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อ้างอิง
เข๎าใจสาระสาคัญของเกณฑ์
AUN-QA สามารถเตรียมงาน,
ประเมิน, ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ,
ตัดสินผล, เขียนรายงานผล
ประเมินแกํหลักสูตรได๎
ได๎รับแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรได๎อยําง
ชัดเจนด๎วยเกณฑ์ AUN-QA

มศก.
- อ.ดร.ตรีชฎา
(ผู๎ประเมินระดับ
Apprentice-U)

สามารถจัดทาและพัฒนาผล
การเรียนรู๎คาดหวัง ที่สะท๎อน
ความต๎องการจาเป็นของผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียซึ่งเป็นไปตาม
หลักการของ OBE

มศก.
- อ.ดร.ตรีชฎา

สํวนกลาง
- ผศ.ดร.ลุ๎ย
- รศ.ดร.รัฐไท
- ผศ.ภาคภูมิ
- นส.หทัยกานต์

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.4
10 จาก 10 ข๎อ
12 จาก 12 ข๎อ
5
14/ 4 = 3.50 คะแนน
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. บางรายวิชามีการศึกษาภาคสนามให๎นักศึกษาได๎ลงไปเรียนรู๎ด๎วย
2. เชิญวิทยากร/ อาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเข๎ามาให๎ความรู๎เสริม นาองค์ความรู๎ที่ได๎ศึกษามาตํอยอด
โอกาสในการพัฒนา
1. มีการสัมมนาภาควิชาประจาปี ควรใช๎โอกาสนี้ในการชี้แจงหลักสูตรของสาขาวิชา
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม รายงานการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประชุม
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสิง่
คณะกรรมการ
สนับสนุนการเรียนรู๎ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีขั้นตอน ประจาคณะฯ
การปฏิบัติงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ตามระบบกลไก ดังนี้
ในสํวนทีส่ าขา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร สารวจความต๎องการสิ่งสนั บสนุน เสนอเข๎า
การเรียนรู๎ในแตํละปีการศึกษา โดยจัดทาโครงการนาเข๎าที่ พิจารณา
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
จากการนาผลการประเมิน ด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา อาจารย์และบุ คลากร มาประกอบการพิจารณา
และเสนอไปยัง มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมัติจัดสรรในแตํ
ละปี ทั้งแหลํงงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎
2. เตรียมความพร๎อมด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ โดยภาควิชาฯ
จะมีสถานที่เรียน 2 ที่ คือ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 และโรง
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด๎วย ห๎องเขียนแบบ 2 ห๎อง, ห๎องพัก
อาจารย์ 2 ห๎อง, โรงปฏิบัติงานไม๎, โรงปฏิบัติงานโลหะ, ห๎อง
แสดงผลงานนั กศึก ษา ในสํ ว นที่ เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะฯ ซึ่ ง ประกอบด๎ ว ยห๎ อ งบรรยาย ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู๎
โสตทั ศนู ป กรณ์ และการให๎บ ริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระบบสาธารณูปโภค เป็นต๎น
3. ประเมินกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ โดยการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตํอ
การดาเนินงานด๎านตํางๆ ของหลักสูตร
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ ได๎จัดสรร และมีระบบซํอม
บารุงสิง่ สนับสนุนการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมให๎การเรียนการสอน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. จานวนห๎องเรียน
2. โรงปฏิบัติงานไม๎
3. โรงปฏิบัติงานโลหะ
4. เครื่องมิลลิ่ง จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องเครื่องเจาะรูเหลี่ยม จานวน 1 เครื่อง
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

6. เครื่องตัดโลหะพลาสมํา จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องทาเดือนแนวนอน จานวน 1 เครื่อง
8. จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย) จานวน 1 เครื่อง
9. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จานวน 3 เครื่อง
10. เครื่อง CNC ROUTER จานวน 1 เครื่อง
11. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ จานวน 3 ชุด
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จานวน 2 เครื่อง
13. เครื่องกลึงไม๎ลอกแบบ จานวน 1 เครื่อง
14. ตู๎ล็อกเกอร์เหล็ก จานวน 27 ชุด
15. เครื่องบันทึก 8 ชํอง Raysharp จานวน 1 เครื่อง
16. HDD 2 TB จานวน 1 เครื่อง
17. กล๎องอินฟาเรด จานวน 8 ตัว
18. จอ LED จานวน1 เครื่อง
19. เครื่องปริ้นเคส จานวน 1 เครื่อง
20. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน 1 เครื่อง
21. เครื่องเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
22. เครื่องโรตารี่สาหรับยิงวัสดุผิวโค๎ง จานวน 1 ชุด
กระบวนการปรั บ ปรุง ตามผลการประเมินความพึง พอใจของ รายงานการ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประชุม
1. ภาควิ ช าฯ ประชุ ม วางแผนการปรับ ปรุง สิ่ ง สนั บ สนุ น การ ภาควิชาฯ
เรียนรู๎ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์
2. ประเมิ น ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึก ษาและ
อาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ รวบรวมข๎อร๎องเรียนเชํน
จุ ด กระจายสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ท ไร๎ ส ายมี น๎ อ ยเกิ น ไป
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ไมํไหลลื่น
3. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยจัดทาคาของบประมาณ
พ.ศ.2563 ตํอไป
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
: ระดับ 3
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ระดับ 0
เป้าหมายของปีนี้
: ระดับ 3
เป้าหมายปีตํอไป
: ระดับ 3
(ประเมินด๎วยระบบ Peer)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1
ระดับ 3
ระดับ 3
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
3/ 1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. สิ่งสนับสนุนมีเพียงพอตํอความต๎องการตํอผู๎ขอใช๎ ทาให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการสรุปมติที่ประชุมภาควิชาฯ ในเรื่องที่ต๎องประสานงานระหวํางกัน เข๎าสูํทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ เพื่อให๎เกิดการทางานทีส่ อดคล๎องและตํอเนื่อง
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. ควรวางแผนหลักสูตรโดยทาการ SWOT Analysis
หาปัจจัยหลายๆ มิติเพื่อทาการวิเคราะห์ และควร
จัดการเรียนการสอนให๎เอื้อเวลาตํอผู๎เรียน
2. ควรจัดทาแผนและมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให๎
เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และดาเนินการเรียน
การสอนภาคปฎิบตั ิ เชํน ลงพื้นที่ การศึกษาดูงาน ณ
ตํางประเทศ
3. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพานักศึกษาไปดู
งานตํางประเทศ
4. แนวโน๎มอัตราคงอยูํของนักศึกษาลดลง ควร
สอบถามหรือสัมภาษณ์ผู๎ที่ไมํประสงค์จะศึกษาตํอ
และหาแนวทางแก๎ไขตํอไป

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน

อยูํระหวํางการดาเนินงาน

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน

อยูํระหวํางการดาเนินงาน

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน

อยูํระหวํางการดาเนินงาน

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน

อยูํระหวํางการดาเนินงาน

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 25 ธ.ค.61
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการ
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ประเมิน
บัณฑิตไมํมีข๎อคิดเห็น
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี)
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
คณะผู๎สารวจของคณะฯ ขอความรํวมมือผูจ๎ ๎างงาน (ผํานผูส๎ าเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์
(Google Form) และดึงข๎อมูลแจ๎งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข๎อมูล

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. บัณฑิตควรเพิ่มเติมทักษะด๎านภาษาและการสื่อสารด๎วย
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 2-3
2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในหน๎าที่การงานที่ได๎รบั มี
ความซื่อสัตย์ตํอวิชาชีพ ไมํลอกเลียนผลงานผู๎อื่น

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎ามี)
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร การแก๎ไข จัดหาที่เรียนที่มีความเหมาะสมขึ้น ที่สามารถมีโต๏ะ
ทางวังทําพระที่เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในระดับ ทางาน รวมทั้งห๎องที่สามารถใช๎เครื่องฉายที่ให๎ ภาพคมชัดขึ้น
ปริญาโท มีผลกระทบกับนักศึกษาที่เรียน อยูํใน 2 รุํน โดยต๎องของความอนุเคราะห์จากทางคณะมัณฑนศิลป์ในการ
คือปี 2559 และ 2560 โดยปี 2559 จะเกิดผลกระทบ จัดการหาสถานที่ขึ้นใหมํในเทอมถัดไป
ขึ้ น น๎ อ ย ก วํ า เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด๎ ใ ช๎ ส ถ า น ที่ ข อ ง ค ณ ะ
สถาปัตยกรรม ที่ยังไมํทาการปรับปรุง เป็นที่ใช๎ในการ
สอน แตํห๎องที่ใช๎สอนจะเป็นเก๎าอี้เลคเชอร์ ซึ่งขาดพื้นที่
ท างานบนโต๏ ะ ซึ่ ง บริ บ ทของการเรี ย นออกแบบ
จ าเป็ น ต๎ อ งใช๎ ท าให๎ ป ระสทธิ ภ าพการท างานของ
นั ก ศึ ก ษาลดลง แตํ ค วามพร๎ อ มในเรื่ อ งของแสงและ
เครื่องมือสื่อสารจะมีความพร๎อมสูง สํวนในรุํนปี 2560
เป็นรุํนปัจจุบัน อาคารของคณะสถาปัตยกรรมต๎องปิด
ปรับปรุงตาม โดยได๎ใช๎อาคารเรียนของหอประชุมยํอย
303 เป็นห๎องเรียน โดยเป็นห๎องที่มีแสงลอดผํานได๎ถึงมี
ผ๎า มํ านปิ ดไว๎ ทาให๎การใช๎ เครื่องฉายขาดความคมชั ด
ต๎ อ งรอเวลาให๎ ฟ้ า มึ ด โดยไมํ ส ามารถจั ด การสอนที่
สะดวกในชํวงเวลาเย็นได๎ ทาให๎ต๎องรอเวลาขึ้น รวมทั้ง
การสูญ เสี ยครั้ง ใหญํ ของประเทศ ในการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทา
ให๎การเดินทางของทางนักศึกษาลาบากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ในรอบปีที่ผํานมา เป็นที่ทราบกันดีวําทางภาครัฐบาล *จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กลํ า ว เป็ น เหตุ ให๎ท างสาขาวิ ช า
กาลังขับเคลื่อนประเทศโดยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ จ าเป็ น ต๎ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหมํ เ พื่ อ รอบรั บ ให๎
“ ไทยแลนด์ 4.0 ” เป็นตัวขับเคลื่อนงานทางด๎าน สอดคล๎องกับนโยบายของประเทศ โดนทางสาขาได๎ทาการ
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคํา เปิ ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แตํ ปี 2552 ในหลั ก สู ตรการ
สู ง โดยรั ฐ บาลต๎ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร๎ า งทาง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่รองรับแตํผู๎ที่จบทางสาขาการออกแบบ
เศรษฐกิจไปสูํ “Value based economy” หรือ ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยเปิดรับในสาขาข๎างเคียงบ๎างในปีที่
เศรษฐกิจ ขับ เคลื่ อ นด๎ ว ยการสร๎า งสรรค์ เทคโนโลยี สูํ ผําน ๆ มา
นวัตกรรม ซึ่งเป็นฐานหลักคิด คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ *แตํจากการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิ ชาพื้นฐาน
สินค๎าที่มีอยูํ สูํผลิตภัณฑ์สินค๎าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาก ทางการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผํานมา สามารถทา
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํ ไปสูํการเป็น การสอนให๎กับผู๎ที่ไมํได๎จบทางด๎านการออกแบบที่เข๎ามาเรียน
Smart Enterprises และ Startups ที่ต๎องการให๎เกิด มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผลงานวิจัยและการจัดอบรมขึ้นใน
ผู๎ประกอบการรายใหมํ เกิดขึ้นที่มีศักยภาพสูง เปลี่ย น หลาย ๆ ครั้ง และนามาปรับปรุงใช๎กับการเรียนการสอนใน
จาก Traditional Services ซึ่ ง มี การสร๎างมู ล คํา รายวิชาปรับพื้นฐานทางการออกแบบนี้ มีความชัดเจนขึ้น
คํอนข๎างต่า ไปสูํ High Value Services และเปลี่ยน เรื่อย ๆ รวมทั้งทางสาขาจะทาการปรับเพิ่ มในรายวิชาการ
จากแรงงานทั ก ษะต่ าไปสูํ แ รงงานที่ มี ค วามรู๎ ความ สร๎างต๎นแบบและการเขียนแบบเพื่อการผลิตเข๎าไปด๎วยเพื่อ
เชี่ ย วชาญและทั ก ษะสู ง ในสํ ว นนี้ จ าเป็ น ต๎ อ งปรั บ จะทาให๎นักศึกษาที่เรียนตํางสาขาสามารถนามาใช๎ประกอบ
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การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กระบวนการเรี ย นการสอนและการรับ นั กศึ กษาใหมํ ธุรกิจได๎
เกิดขึ้น เพื่อให๎ตอบสนองกับยโยบายของประเทศ
*จากภาครัฐที่ต๎องการสร๎างบุคคลากรของประเทศให๎เป็นผู๎
ประกอบรายใหมํ ๆ ทั้งทางด๎านการผลิตสินค๎าและบริการที่
เน๎นไปทางการสร๎างสรรค์นวัต กรรม ในสํว นนี้ทางสาขา
สามารถมองเห็ น กลุํ ม คนที่ มี ค วามรู๎ ท างการบริ ห าร การ
จัดการ การตลาด และทางเศรษฐศาสตร์ สามารถที่จะน า
ความรู๎เข๎ามาบูรณาการศาสตร์กับการออกแบบ โดยบุคคล
เหลํานี้ มีแนวคิดและความต๎องการที่จะเป็นผู๎ประกอบการ
รายใหมํขึ้น โดยเฉพาะกลุํมคนที่ทางานแล๎ว
*โดยทางสาขามองเห็นผู๎เรียนจบหรือทางานในสาขาเหลํานี้ที่
มี แ นวคิ ด ที่ จ ะเป็ น ผู๎ ป ระกอบการได๎ จึ ง อยากเปิ ด โอกาส
ทางการศึกษาให๎มีการบูรณาการศาสตร์ขึ้น
*สาขาได๎ ท าการส ารวจขั้ น ต๎ น โดยสอบถามอยํ า งไมํ เ ป็ น
ทางการกับผู๎ที่สนใจจากตํางสาขาและกาลังจัดทาการสารวจ
ครั้งใหญํขึ้นไปตามสถาบันตําง ๆ เพื่อทราบความต๎องการที่
ชั ด เจน เพื่ อ ไมํ ใ ห๎ ไ ปกระทบกั บ หลั ก สู ต รเดิ ม ในระดั บ
ปริญญาตรีที่ยังคงอัตลักษณ์ทางด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ไว๎ จึงได๎ทาการประชุมในหลักสูตรเพื่อนาเสนอการปรับปรุง
หลั ก สู ต รขึ้ น ใหมํ โ ดยใช๎ ชื่ อ “การสร๎ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(Creative Product)” ที่มีกระบวนการทางการออกแบบใน
การสร๎างผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษากลุํมนี้มีโอกาส
เข๎ามาสอบ เพื่อสร๎างผลงานเป็นผู๎ประกอบการรายใหมํขึ้นใน
อนาคต หรื อ สร๎ า งผู๎ ที่ มี ค วามสามารถตํ อ ยอดทางการ
ออกแบบที่สูงขึ้นเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
1. มีตาราการสอน
วิชาการรํางแบบเพื่อ
การออกแบบ
2. มีหนังสือ การ
เผยแพรํผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์สูํ
ชุมชน (สกว.)

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

สาเร็จ

รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ

ตีพิมพ์กับสานักพิมพ์โอเดียนสโตร์

สาเร็จ

รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ

ตีพิมพ์กับสานักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
1. ข๎อเสนอในการปรับโครงสร๎างหลักสูตร
- อยูํระหวํางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ปัจจุบัน ได๎รับความเห็นและข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรแล๎ว อยูํระหวํางดาเนินการปรับแก๎ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตํอไป
2. ข๎อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- ปรับรายวิชาใหมํทั้งหมด ทั้งชื่อวิชาและเนื้อหาในรายวิชา
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- สํงเสริมให๎มีการทาผลงานทางวิชาการ
- มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ในการศึกษาดูงานทั้งในและตํางประเทศ
- พัฒนาอาจารย์ทั้งภาคให๎มีสํวนรํวมในการสอน
แผนปฏิบัติการใหมํสาหรับปีการศึกษา 2563 (อยูํในระหวํางการดาเนินงานสรุปมติ)
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล
ขอรับรองวําข๎อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได๎มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎ประจาหลักสูตรอื่นๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย (ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท๎ายรายงานฉบับนี้)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภา
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่
4. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห๎า
47

5. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หก
6. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระของหลักสูตรนี้เทํานัน้ โดยมีนกั ศึกษาอยูํในความ
ดูแลปีการศึกษานี้ดังรายละเอียดในตาราง 1.1-5 และ 1.1-6 ในภาคผนวก ท๎ายรายงานฉบับนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
เห็นชอบโดย : ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน
(หัวหน๎าภาควิชา)
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล (คณบดี)
ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน 1 ก.ค.62
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให๎คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ในการประเมิน
3. ข๎อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข๎อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ๎ามี)
5. ข๎อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู๎ใช๎บัณฑิต (ถ๎ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
คุณวุฒิ
ตาแหนํง
ประสบการณ์การสอน/
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา),
ทางวิชาการ
ประสบการณ์การทาวิจัย
ทุกระดับการศึกษา)
1

ดร. ลุย๎ กานต์สมเกียรติ

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

2

ดร.ปฐวี อารยภานนท์

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
คอ.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)
D.F.A. (Doctor of Fine and Applied Arts)

3

ดร.รัฐไท พรเจริญ

รอง
ศาสตราจารย์

4

นายภาคภูมิ บุญธรรมชํวย

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ศิลปประยุกต์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
สถ.บ. (Industrial Design)
M.A. (Industrial Design Studios)

5

น.ส.อินทิรา นาควัชระ

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

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

6

ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Master Degree (Science in Building)

นายชาคร ผาสุวรรณ

Ph.D. (Design Art & Design)
ศ.บ. (จิตรกรรม)

7

2556
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559
2556
2557
2556
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559
2556
2559
2557

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

หน๎าที่

ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.มหาสารคาม

2525
2533
2555

1, 3

ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์ ม.

2537
2548
2554

1, 3

มรภ.สวนดุสิต
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.อุบลราชธานี
ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง
U. of Central England in
Birmingham, UK.

2535
2542
2549
2539
2544

1, 3

ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง
ส.พระจอมเกล๎า ลาดกระบัง

2541
2546

2, 3

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

2532
2535

3

2543
2534

2, 3

3
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

8

นายอินทรธนู ฟ้ารํมขาว

9

น.ส.ตรีชฏา โชติรตั นาภ
นันท์

คุณวุฒิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา),
ทุกระดับการศึกษา)

ตาแหนํง
ทางวิชาการ

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

Master Degree (Industrial Design)
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม)
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Master of Fine Art and Design (Furniture Design)

ประสบการณ์การสอน/
ประสบการณ์การทาวิจัย

11

น.ส.ศรีนาฏ ไพโรหกุล

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Master of Arts (Industrial Design)
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Master of Arts (Textile Design and Innovation)

หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์
(1) หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
(2) หมายถึง อาจารย์ผู๎รบั ผิดชอบหลักสูตร
(3) หมายถึง อาจารย์ผสู๎ อน

หน๎าที่

2537
2553

2556
2557
2558
2559

ม.ศิลปากร
U. of Tasmania, Australia

2547
2550

3

จุฬาลงกรณ์ ม.
U. of Art London Central
Saint Martins
Goldsmiths College , U.
of London, UK.
Goldsmiths College , U.
of London, UK.
ม.ศิลปากร
Savannah College of Art
and Design, USA.

2546
2550

3

นศ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
Bachelor Degree (Art, Design and Environment)

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

ปีที่สาเร็จ

Pratt Inst., USA.
ม.มหิดล

Ph.D. (Design)
นายปิติ คุปตะวาทิน

สถาบัน, ประเทศ

2558
2559

Master of Research Degree (Design)

10

สาเร็จการศึกษา

2556
2557
2558
2559
2556
2557
2558
2559

2551
2561
2539
2547

3

ม.ศิลปากร
2552
Nottingham Trent U., UK. 2554

3

(4) หมายถึง อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ
(5) หมายถึง อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รํวม
(6) หมายถึง อาจารย์ผสู๎ อบวิทยานิพนธ์
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561
คุณวุฒิ
ตาแหนํง
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา),
ทางวิชาการ
ทุกระดับการศึกษา)
1 ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
รอง
ศาสตราจารย์
2 ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
ผู๎ชํวย
ปริญญาบัณฑิตศึกษา (Industrial Design)
ศาสตราจารย์ ปริญญามหาบัณฑิต (Industrial Design)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Art Education)
3

ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

ผู๎ชํวย
วท.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ศาสตราจารย์ ศม. (เครือ่ งเคลือบดินเผา)
ศ.ป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
4 ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
ผู๎ชํวย
คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ศาสตราจารย์ กศม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์
(3) หมายถึง อาจารย์ผสู๎ อน
(5) หมายถึง อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รํวม
(6) หมายถึง อาจารย์ผสู๎ อบวิทยานิพนธ์

ประสบการณ์การสอน/
ประสบการณ์การทาวิจัย
คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.ขอนแกํน
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
และการออกแบบ มท
จ.ลาดกระบัง
อาจารย์ประจาสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
อาจารย์ประจาภาควิชา
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.มหาสารคาม

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน, ประเทศ

California State U.
Northridge Rhode
Island Sch. of Design
Penn State U.
มรภ.พระนคร
ม.ศิลปากร
ม.อุบลราชธานี

ปีที่สาเร็จ

หน๎าที่

2537
2542
2549
2539
2545
2550
2529
2534
2548

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค๎นคว๎า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์การค๎นคว๎าอิสระ/

หมายเหตุ
การอนุมัติจาก)
สภา
(มหาวิทยาลัย

1.
2.
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค๎นคว๎า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์การค๎นคว๎าอิสระ/

หมายเหตุ
การอนุมัติจาก)
สภา
(มหาวิทยาลัย

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์การค๎นคว๎าอิสระ/

หมายเหตุ
การอนุมัติจาก)
สภา
(มหาวิทยาลัย

3.
...

ตารางที่ 1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจา) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ

2

ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์

3

รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

4

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค๎นคว๎า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

1.
2.
3.
...
1.
2.
3.
...
1.
2.
3.
...
1.
2.
3.
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค๎นคว๎า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์การค๎นคว๎าอิสระ/

หมายเหตุ
การอนุมัติจาก)
สภา
(มหาวิทยาลัย

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์การค๎นคว๎าอิสระ/

หมายเหตุ
การอนุมัติจาก)
สภา
(มหาวิทยาลัย

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์การค๎นคว๎าอิสระ/

หมายเหตุ
การอนุมัติจาก)
สภา
(มหาวิทยาลัย

...

ตารางที่ 1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค๎นคว๎า
อิสระ

1

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

1.
2.
3.
...

ตารางที่ 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีเป็นอาจารย์ประจา) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค๎นคว๎า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ
1.
2.
3.
...
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ตารางที่ 1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ

2

ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์

3

รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

จานวนนักศึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค๎นคว๎า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
ค๎นคว๎าอิสระ

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์การค๎นคว๎าอิสระ/

หมายเหตุ
การอนุมัติจาก)
สภา
(มหาวิทยาลัย

1.
2.
3.
...
1.
2.
3.
...
1.
2.
3.
...

ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อหัวข๎อวิทยานิพนธ์
การค๎นคว๎าอิสระ/

รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ )proceedings) วารสารสิ่งพิมพ์วิชาการ /
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร/สิ่งพิมพ์วิชาการทีม่ ีpeer review
)ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด๎รับการตีพมิ พ์ ปีท(ี่ ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน๎า-เดือน-ฉบับที่ วัน/

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร/
อนุสิทธิบัตร
(วันเดือนปีที่ได๎รับ)

1
2
3
…
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ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561
ปีที่ตีพิมพ์/
ชื่ออาจารย์
ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
เผยแพรํ
1. ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ

2. ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2558)
2. โครงสร๎างดึง: รูปแบบซุ๎มเพื่อการพักผํอนในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
3. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2560)
4. ฉลากสมุนไพร กลุมํ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ๎านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2561)
9. Kiosk in Product Design. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2562
1. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
2. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 2560)
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
4. กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ๎านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. ณ ภูพาน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2561)
8. Puparn. 2018 Pacific Rim International Exhibitions
9. "FOP" Flexible Opening Package. The art instructors' artwork exhibition and publication project,
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ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ

หน๎าที่

and the College of Design Kookmin University South Korea, 2019. Cho Hyung Gallery. Kookmin
University. South Korea. 2 - 3 May 2019. (58-63)
3. รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

4. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย

1. ที่นั่งแบบขยายได๎ (ได๎รับสิทธิบตั รหมายเลข 1002003591 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559)
2. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2560)
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560
4.กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ๎านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลิตภัณฑ์อยํางยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4
8. ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2561)
9. Portable Air Filter. 2019, นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2562
การตีพิมพ์บทความ/ นาเสนอที่ประชุมวิชาการ :
1. การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลิตภัณฑ์อยํางยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4
อัตลักษณ์ศลิ ปกรรมจากรากสูํโลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์. หน๎าที่ 232 - 233. 13 - 14 ก.ค.61
1. โคมไฟติดผนัง (Wall Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
2. Grow in the morning (นิทรรศการรํวมกับ MATRAX MALAYSIA-THAILAND ART EXCHANGE 2015, Universiti Teknologi MARA
(UiTM) และนิทรรศการประจาปี 2558)
3. โคมไฟลอยน้า (Floating Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2559)
4. ฉลากสมุนไพร กลุมํ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
5. กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ๎านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
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5. ผศ.อินทิรา นาควัชระ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561*
7. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. สัตว์บูชา : รากเหง๎าทางจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่องการเคารพธรรมชาติของบรรพชนแหํงอารยธรรม ลุมํ น้าโขง สูํการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ชุมชนบ๎านเชียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสูํโลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์. หน๎าที่ 229 - 230. 13 - 14 กรกฎาคม 2561.
9. Untitled (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2561)
10. Protect Blanket. 2018 Pacific Rim International Exhibitions
11. Parckpoom Boonthumchoy 2562, The Holy Animal: Belief of Respective Natural Spirit from The Mekong River
Civilization to Local Product Design for Banchiang Community, The Art and Design Exhibition by Members of The
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, South Korea, O.S. Printing House Co., Ltd. Page 52-57
1. การออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช๎ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
2. โครงการออกแบบโครงสร๎างบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษแบบพับแบนราบได๎เชิงสร๎างสรรค์ (รวบรวมจัดทาเป็นหนังสือเผยแพรํสาหรับนักศึกษาและ
นักออกแบบ ประจาปี 2559)
3. Product design project from factory waste (2560)
4. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์ บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด (2560)
5. ฉลากสมุนไพร กลุมํ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ๎านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
9. การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทผี่ ู๎สูงอายุทาขึ้นเองสาหรับอานวยความสะดวกในการใช๎ชีวิตประจาวัน เพือ่ พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู๎สูงอายุในประเทศไทย (2561)
10. THE FRENCH ALTERNATIVE. THE FRENCH ALTERNATIVE. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก๎วนวรัฐ
เชียงใหมํ , สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.อโศกมนตรี ไทย. 1 - 12 June 2018.
11. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่รองแก๎วและที่รองจานจากเศษกากอ๎อยแห๎งพร๎อมบรรจุภณ
ั ฑ์ (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2561)
12. Paper-Package Structure Design Inspired from Thai Musical Instruments. 2018 Pacific Rim International Exhibitions
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2562
2562
2557
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561
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ชื่ออาจารย์

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

12. Material Sheet Experiment from Pineapple Peel. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2562
12. อ.ดร.ตรีชฏา โชติรัตนาภินันท์ 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
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 กลุมํ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมปิ ัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ๎านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพรํ
2562
2557

หน๎าที่
2, 3

2559
2559

2560
2560
2560
2560
2560

*หมายเหตุ
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม อาจารย์ผู๎สอบ
วิทยานิพนธ์ ต๎องมีผลงานทางวิชาการจานวนอยํางน๎อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย
2. อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.10)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่ การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
ลาดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

หลักฐาน
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)
ทะเบียนอนุสิทธิบตั ร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
เพื่อรับรองการจดทะเบียน

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
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ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ

การเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้าหนัก 0.20)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน (คําน้าหนัก 0.40)
1
2
3
4
5
6
7

โครงการศึกษารูปแบบศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม
การออกแบบ ชุดบูชาพระ ที่ได๎แนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวดี
วัสดุทดแทนไม๎จากการคราฟท์เบียร์ กรณีศึกษา จักรยานทรงตัว
โครงการออกแบบพื้นที่ลอยน้าสาหรับการพักผํอน โดยอาศัยหลักการออกแบบ
จากดอกบัวผุดในเขตพื้นที่อุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแตํงบ๎านแบบรํวมสมัย ภายใต๎แนวคิดอัต
ลักษณ์มอญภาคตะวันตก
การพัฒนาวัสดุหนังเทียมที่แปรรูปจากผักตบชวา เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนัง
ไร๎รอยตํอ
วัฒนธรรมทวารวดีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแตํงบ๎าน

น.ส.ลลิตา สุนทรพุทธศาสตร์
นายสุรวุฒิ คงพัฒน์ยืนนนนน
น.ส.สุดามาศ ทองนอก
น.ส.ปิติพร สุขศรี

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
21-25 พ.ค.61 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการ
ออกแบบ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

สูจิบัตร

น.ส.ปทุมพร แซํเตีย
น.ส.ประกายทิพย์ ทองเหลือ
น.ส.ระพีพร เปี่ยมระลึก
61

ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

8

โครงการศึกษาวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรประเภทฟางข๎าว เพื่อประยุกต์การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ฉากกั้นห๎องจากวัสดุผ๎าใยกัญชงย๎อมคราม ที่สามารถ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบได๎
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแตํงคอนโดมิเนียม ภายใต๎แนวคิดการพรางกายของ
สัตว์
การสร๎างแนวคิดต๎นแบบระบบสัญญะสัมผัส เพื่อการแยกแยะความแตกตํางของ
สินค๎า บนบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผู๎บกพรํองทางการมองเห็น
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สํงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับ
ผู๎สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเมืองเกํา กรณีศึกษา : ชุมชนนางเลิ้ง
โครงการออกแบบเครื่องเรือนสํงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในผู๎สูงอายุ
การออกแบบเครื่องเรือนรับแขกจากเอกลักษณ์โครงสร๎างเรือนไทย สาหรับรี
สอร์ทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช๎ภูมิปัญญาการขึ้นรูปโลหะในงาน
หัตถกรรมไทย

9
10
11
12
13
14
15

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ

น.ส.มินตรา นันทราช
น.ส.โยษิตา เจริญพร
น.ส.นรินทรา ปาสา
น.ส.พรชนก หุนมาตรา
นายคณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์สกุล
นายวัชรสกุล หลีเกษม
น.ส.เมทิกา สุภพัฒน์บงกช
นายวรวัฒน์ เสือทอง

งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ (คําน้าหนัก 0.60)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้าหนัก 0.80)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้าหนัก 1.00)
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
2

สัตว์บูชา : รากเหง๎าทางจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่องการเคารพ
ธรรมชาติของบรรพชนแหํงอารยธรรม ลุํมน้าโขง สูํการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนบ๎านเชียง
การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบ
ทางผลิตภัณฑ์อยํางยั่งยืน

ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจยั ครั้งที่ 4
ฐานข๎อมูล RIS
อัตลักษณ์ศลิ ปกรรมจากรากสูํโลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หน๎าที่ 229 - 230,
หน๎าที่ 232 - 233 วันที่ 13 - 14 ก.ค.61

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
63

ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบตั ร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ

64

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)

บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อื่นๆ ปี พ.ศ.
2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
หลักฐาน
ลาดับที่
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก /ตารางประกอบ
อังกฤษ)
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุด มศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/
อังกฤษ)

ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ลาดับที่
ได้รับการจดทะเบียน

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
หลักฐาน
เพื่อรับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสสูํ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้าหนัก 0.20)
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน (คําน้าหนัก 0.40)
1

ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน

2
3
4

ณ ภูพาน
Untitled
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่รองแก๎วและที่รองจานจากเศษกาก
อ๎อยแห๎งพร๎อมบรรจุภัณฑ์

ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ,
รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ
ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
ผศ.อินทิรา นาควัชระ

นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป์
รํวมสมัยราชดาเนิน 15 - 30 ก.ย.61

ฐานข๎อมูล RIS

งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ (คําน้าหนัก 0.60)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้าหนัก 0.80)
งานสร๎างสรรค์ทไี่ ด๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้าหนัก 1.00)
1
2
3

Puparn
Protect Blanket
Paper-Package Structure Design Inspired from Thai
Musical Instruments

ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมชํวย
ผศ.อินทิรา นาควัชระ

2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue ฐานข๎อมูล RIS
University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบํงชี้ 1.1
ผําน
ผําน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
ผําน
ผําน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
425
คําเฉลี่ย
คําเฉลี่ย 4.05
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
4.20
105
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
6
ร๎อยละ
และผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ร๎อยละ 24
54.55
11
ได๎รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพรํ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
9.05/2
= 4.53
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 2
ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ระดับ 3
ระดับ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
7/3
= 2.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับ 3
ระดับ 4
ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
15.00/ 3 =
ตัวบํงชี้ 4.2.1 ร๎อยละของอาจารย์ประจา
3
ร๎อยละ 36
ร๎อยละ 60
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
5
ตัวบํงชี้ 4.2.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจา
ร๎อยละ 48
ร๎อยละ 100
หลักสูตรที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
5
ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
5.00
ร๎อยละ 24
ร๎อยละ 100
ประจาหลักสูตร
5
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
ระดับ 4
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
13/3
= 4.33
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและ
ระดับ 3
ระดับ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน
ระดับ 3
ระดับ 3

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได๎มาตรฐาน
ได๎มาตรฐาน
4.05
5.00
ดีมาก
3
2
2
ปานกลาง
4
5.00
5.00
5.00
5.00
4
ดีมาก
3
3
3
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัว บํง ชี้ 5.4 ผลการดาเนิน งานหลั กสู ต รตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหํงชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

10 จาก
10 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
12
100
12
14/4 =
3.50

ระดับ 3
3/1 =
46.05/ 13 =

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
5
ดี

ระดับ 3
3.00
3.54

3
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

1
ผ่านการประเมิน
2
2
3
3
4
3
5
4
6
1
รวม
13
ผลการ
ประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

2.33
4.33
3.00
3.29

3.67
3.00
3.50

4.53
4.53

4.53
2.33
4.33
3.50
3.00
3.54

ดี

ดี

ดีมาก

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01–3.00 คุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก
หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ภาควิชาและหลักสูตรฯ มีประเด็นที่จะต๎องดาเนินการเรํงดํวนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา
1. หนังสือหรือตารา เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน
2. พัฒนาทีมคณาจารย์ในการเป็นทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ ตามที่ สกอ. กาหนด

2558
2
-

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2
-

-

2

2562
2
2
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แผนการพัฒนา
3. ทิศทางในการรับนักศึกษา (แรกเข๎า)
4. สนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งใน
และตํางประเทศ
2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น
1. จัดทาหนังสือ เพื่อใช๎ใน ทาเสร็จแล๎ว
การเรียนการสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร
จบการศึ กษาในระดั บ
ปริญญาเอก
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ได๎ ต าแหนํ ง วิ ช าการ รอง
ศาสตราจารย์
4. การรับนักศึกษา
15 คน
5. ศึกษาดูงานทั้งในและ
ตํางประเทศ

มี

2558
15
-

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
15
20
20
-

มี

2562
25

มี

มี

ระยะกลาง
2560
จานวน 2 เลํม

ระยะยาว
2562
จานวน 2 เลํม

1 คน

-

1 คน

2 คน

20 คน

25 คน

มี

มี
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