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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินผลตนเองของภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) ซึ่งภาควิชา ฯ ได๎มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ  
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได๎ท าการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต๎องการของสังคมที่ต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎
มีความรู๎ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท๎อนข๎อเท็จจริงอันจะน าไปสูํการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของภาควิชา เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรให๎สูงขึ้นตามศักยภาพตํอไป 
 สุดท๎ายนี้ต๎องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกทําน มา ณ ที่นี้ด๎วยที่ให๎ข๎อมูลอันเป็นประโยชน์ท าให๎หัวหน๎าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได๎เล็งเห็นประเด็นที่จะน าไปพัฒนาภาควิชาฯ ตํอไป 
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ค าน า              4 
สารบัญ              5 
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ตัวบํงชี้ 1.1 การก ากับให๎เป็นไปตามมาตรฐาน           9 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎จัดตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการในปี 
พุทธศักราช 2517 – 2544 คณะมัณฑนศิลป์ ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะ ระดับปริญญาตรี ไมํมีระดับอนุปริญญา พร๎อมทั้งขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันคณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขา
การออกแบบเครื่องแตํงกาย  ปัจจุบันภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มีนักศึกษารวมประมาณ 181  คน ประกอบด๎วย
ระดับปริญญาตรี จ านวน 148 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 33 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 14 คน และสาย
สนับสนุน จ านวน 4 คน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอตํอนักศึกษา และภาควิชาฯ ได๎เปิดสอนรวม 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

ภาควิชาฯ มีความมุํงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่
สามารถประยุกต์น าศาสตร์แขนงตํางๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต 
ธุรกิจและการตลาด มาใช๎ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎สร๎างสรรค์ เชี่ยวชาญการค๎นคว๎า และ
นักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และส านึกตํอสังคม 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง  6 องค์ประกอบได๎ระดับคะแนน  3.54  คะแนน ประกอบด๎วย  
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  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. ความรํวมมือกับสถาบนัการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในและตํางประเทศ 
2. การมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกคนในการบริหารภาควชิา ผํานคณะกรรมการตํางๆ เชํน คณะกรรมการ

บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให๎การบริหารจัดการที่มี 
ธรรมาภิบาล ทุกคนมีสํวนรํวมในการพัฒนาภาควชิาฯ และภูมิใจในการพัฒนาการที่ดีขึน้ 

แนวทางเสริม 
1. หากลไกลและวิธีการเพื่อท าให๎สิง่ที่ได๎ด าเนินการไปให๎มีผลตํอการปฏิบัติหรือบรรลุผลตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว ๎
จุดควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อให๎อาจารย์มีผลงานวิจัยมากข้ึนตามสัดสํวนที่เหมาะสม 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

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

 
หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25520081106352 
 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผาํน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร. ลุ๎ย  กานต์สมเกียรติ 1. ผศ.ดร. ลุ๎ย  กานต์สมเกียรติ*  
2. ผศ.ดร.ปฐวี  ศรีโสภา 2. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์*  
3. ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 3. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ* สภา มศก.ครั้งท่ี 6/2560 
4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมชํวย 4. ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมชํวย 14 มิ.ย.61 
5. ผศ.อินทิรา  นาควชัระ 5. ผศ.อินทิรา  นาควชัระ  

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1.  ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์
2.  ผศ.ดร.ลุ๎ย  กานต์สมเกียรติ 
3.  รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
4.  ผศ.ภาคภูมิ   บุญธรรมชํวย 
5.  ผศ.อินทิรา  นาควชัระ 
6.  ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พนัธุเศรษฐ์ 

7.  อ.ชาคร  ผาสุวรรณ 
8.  ผศ.อินทรธนู  ฟา้รํมขาว  
9.  อ.ดร.ตรีชฏา  โชติรัตนาภินนัท์ 
10.  ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน 
11.  ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ ์
12.  อ.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล14. 

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค า 
2. ผศ.ดร.อภิสักก์  สินธุภัค 
3. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 

4. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 
5. อาจารย์ ดร.สาธิต  เหลําวฒันพงษ ์
6. ผศ.ดร.ประทับใจ  สุวรรณธาดา 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังทําพระ และพระราชวังสนามจนัทร์ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน และไมํ

เป็นอาจารย์ประจ าเกินกวํา 1 หลักสูตร 
ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ทั้ง 5 คนนี้ ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คน  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกจ านวน 3 คนคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท 2 คนและ ด ารงต าแหนํง 
ทางวิชาการระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์
จ านวน 5 คน ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร มี อ า จ า ร ย์ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ต ร จ บ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน 
ซึ่งสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกอยําง 
โดยอาจารย์ผู๎ รับผิดชอบหลักสูตรนี้ มี
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรง และด ารงต าแหนํง
ทางวิชาการผู๎ชํวยศาสตราจารย์ทั้ง  3 คน 
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่  สกอ.
ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอน เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาและมีภาระ
หน๎าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การอบรมวิจัยค๎นคว๎าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู๎ทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง ใน
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าต๎องมีคุณวุฒิไมํ
ต่ ากวําปริญญาโทหรือเทียบเทํา หรือเป็นผู๎
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน๎คว๎าอิสระ 

เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา 
และศึกษาวิจัยค๎นคว๎าในสาขาวิชาการและ
พัฒนาความรู๎ทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง ซึ่ง
มีหน๎าที่รับผิดชอบดังตํอไปนี้ 
1. ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
ของนักศึกษา ให๎สอดคล๎องกับโครงรําง
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตมี
ค าสั่งสอบในแตํละคร้ัง 

ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
2. ให๎ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแกํ
นักศึกษาเก่ียวกับ เนื้อหาทางทฤษฎี 
แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ติดตามการด าเนินการวิจัยให๎เป็นไปตาม
แผนงานและรับผิดชอบประเมิน ผลการท า
วิ ท ย านิ พน ธ์ ห รื อ ส า รนิ พน ธ์ ทุ กภ าค
การศึกษาจนกวําจะเสร็จ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
รํวม (ถ๎ามี) 

เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา อาจารย์พิเศษ 
หรืออาจารย์ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าต๎องมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา  
หรือด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวํา
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู๎สอบวิทยานิพนธ์   เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ซึ่ ง
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา 
และมี การ เชิญผู๎ ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมารํวมในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
หน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
1. รํวมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ 
2. ให๎ความเห็นชอบในการขอสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 

ตารางที่ 1.1-7 

8 การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผูส๎ าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํเป็นปัจจัย
ส าคัญของคุณภาพของผู๎ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู๎น า
ทางความคิด ความสามารถ ด๎านการคิดเชิง
วิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการ
วิ จั ย  ทั กษะ และ ภู มิ ปั ญ ญา ใน ฐ าน ะ
นักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค๎นคว๎าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

อาจารย์ผู๎สอนที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มี
ภาระงานตํอภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว๎ คือ 
- อาจารย์ประจ า 1 คนเปน็ที่ปรกึษา
วิทยานพินธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาไมํเกิน 5 คน 

- ตารางที่ 1.1-
5 
-แบบประเมนิ
ความก๎าวหน๎า
การท า
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
- อาจารย์ประจ า 1 คนเปน็ที่ปรกึษาการ
ค๎นคว๎าอิสระ นศ.ป.โทไมํเกิน 15 คน 
- ถ๎าอาจารย์เป็นทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค๎นคว๎าอิสระ ให๎เทียบ นศ.ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน = นศ.ค๎นคว๎าอิสระ 3 
คน 

วิทยานพินธ์/
การค๎นคว๎า
อิสระ 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค๎นคว๎ามีวิจัยตํอเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตร ได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2557 จะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ.2561 (หลักสูตรเสนอ
ครั้งแรกในปี 2552 ปรับปรุงผําน TQF 
และเปิดสอนครั้งแรกในปี 2557) 

ตารางที่ 1.1-
10 
 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์การประเมินข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 6 ข๎อ 7 และข๎อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู๎สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ให๎
ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด๎วย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผําน 
 ผําน 
 ไมํผําน 

 หลักสูตรได๎มาตรฐาน 
 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
2. การมีสํวนรํวมของบุคลากรทกุคนในการบริหารภาควิชาฯ ผาํนคณะกรรมการตํางๆ เชนํ คณะกรรมการ

บริหารภาควิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให๎การบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล ทุกคน
สามารถมีสํวนรํวมในการพฒันาภาควิชาให๎มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึน้ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ประจ า เพื่อทดแทนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ในการลาศึกษาตอํในระดับที่

สูงขึ้น 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข๎า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จกํอนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยูํสิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหวําง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยูํ 
   

   
  X 100 

 2559 2560 2561 

2558 13 1 6 2 7.69 1 3 7.69 
2559 14 - 1 1 7.14 9 3 64.29 
2560 12 - - - - 7 5 58.33 
2561 3 - - -  3 - 100 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : จ านวนอาจารยป์ระจ ามีจ ากัด และขาดการประชาสมัพันธ์หลักสูตรจากสถาบนั
อื่น มีเกณฑ์ในการคัดเลือกเน๎นผู๎ที่เรียนจบดา๎นการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มผีลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีถึงดีมาก                                
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่

เริ่มใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุํน 2 6 1 - - 9 
2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน 13 13 13 - - 13 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 15.38 46.15 7.69 - - 69.23 
 จ านวนจบในรุํน 1 1 - - - 2 

2559 จ านวนรับเข๎าในรุํน 14 14 - - - 14 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 7.14 7.14 - - - 14.29 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข๎าในรุํน 12 - - - - 12 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - -  

2561 จ านวนรับเข๎าในรุํน 3 - - - -  
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - -  

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : นักศึกษาท างานวิจัยไมํไดต๎ามเปา้หมาย/หรือใช๎เวลามากเกินเกณฑ์ก าหนด
และนักศึกษาสํวนใหญํเป็นคนท างานซึ่งท าให๎ส าเร็จการศึกษาไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในโครงสร๎างหลักสูตร  
นักศึกษาติดค๎างคาํลงทะเบียนในการขอขึ้นสอบจบ 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2560  
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข๎อมูลพื้นฐานประกอบตัวบํงช้ี 
ผลรวมคํา
คะแนน 

(1) 

จ านวนข๎อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

คําเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
425 21 5 4.05 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 66 3 5 4.40 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด๎านความรู ๎ 62 3 5 4.13 การศึกษา 
   (3) ด๎านทักษะทางปัญญา 60 3 5 4.00 2559 
   (4) ด๎านทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคล 61 3 5 4.07  

 
  (5) ด๎านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ 

95 5 5 3.80 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 81 4 5 4.05  
2 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 11   

3 
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (คน) 

5  
 

4 
ผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร๎อยละ) (อยํางน๎อยร๎อยละ 20) 

45.45  
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : คําเฉลี่ย 3.73  เกณฑ์ประเมิน  :  3.73  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : คําเฉลี่ย 4.05  เกณฑ์ประเมิน  :  4.05  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : คําเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    ไมํบรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : คําเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได ้

บัณฑิตของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สํวนใหญํยังคงท างานประจ าเดิม คือ เป็น
นักออกแบบ Graphic Design / Design Manager, อาจารย์สอนทางด๎านศิลปกรรม, ฝ่ายขาย, สถาปนิก โดยการที่
หลักสูตรฯ พยายามมุํงเน๎นงานวิจัยที่นักศึกษาสามารถผลักดันตนเองให๎เป็นผู๎ประกอบการได๎นั้น อาจให๎ผลในลักษณะการ
ตํอยอดเพื่อสํงเสริมงานประจ าที่ท าอยูํเดิมก็ได๎ โดยไมํจ าเป็นต๎องสร๎างกิจการขึ้นมาใหมํ เห็นได๎จากผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ๎างที่คํอนข๎างสูง มีการเข๎าสูํอาชีพอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง, สาขาหัตถกรรม ราชมงคลวิทยาเขตเพาะชําง, สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร๎างสรรค์ ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต๎น 

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได๎รับการตพีิมพ์และหรือเผยแพรํ 

ประเภทการตีพิมพ ์ คําน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถํวง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 0.20   ตารางที่ 2.2-2 
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ประเภทการตีพิมพ ์ คําน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถํวง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40   
ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40   

ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํ ในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80   - 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 

0.80   - 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระ เบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวํ าด๎ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00   - 

6.2 ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร 1.00   - 
7. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   - 

8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40 15 6.00 ตารางที่ 2.2-7 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 0.60   - 
10. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความ
รํวมมือระหวํางประเทศ 

0.80   - 

11. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   
 

12. ผลรวมถํวงน้ าหนัก 6.00  
13. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 11  
14. ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํของนักศึกษาและ 54.55  
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ประเภทการตีพิมพ ์ คําน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถํวง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 
15. แปลงคําคะแนนที่ได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได๎เทํากับ 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 36.66  เกณฑ์ประเมิน  :  4.16  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 54.55  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   : ร๎อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 คําเฉลี่ย 4.20 คําเฉลี่ย 4.05 4.05 
2.2 ร๎อยละ 24.00 ร๎อยละ 54.55 5.00 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.05/ 2  =  4.53  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎จ๎างงานบัณฑิตผําน Google Form โดยมีการประเมินเป็นรายบุคคล ซึ่ง
เป็นข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ 

2. นักศึกษาสามารถเลือกงานท าได๎ หรือเป็นผูป๎ระกอบการแสดงการเป็นนักนักออกแบบอิสระมากกวําอยูํใน
ระบบ 

3. มีการเข๎าสูํสายการสอน (หรือจบออกไปเป็นอาจารย์ในระดบัอุดมศึกษา) 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาบัณฑิตให๎มีความสามารถและมสีมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที่ 3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ

รับนักศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ มีการประชุม
วางแผนก าหนดจ านวนรับนักศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน (มคอ.2)  โดยมีคุณสมบัติผู๎เข๎าสมัคร ดังนี้  
- ต๎องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม หรือ 
- ต๎องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะหรือ
การออกแบบในสาขาอื่น และมีคุณสมบัติข๎อใด  ข๎อหนึ่ง
ดังตํอไปนี้ 
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป (ไมํจ าเป็นต๎องมี
ประสบการณ์ท างาน) หรือ 
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากวํา 3.00 แตํไมํน๎อยกวํา 2.80 และ
มีประสบการณ์วิชาชีพด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์อยํางน๎อย 1 ปี 
- กรณีมีคุณสมบัติไมํเป็นไปตามเกณฑ์ข๎างต๎น ให๎อยูํในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบํงประเภทการ
รับนักศึกษาในแตํละรอบ จ านวน 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 จ านวน 2 คน ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก
2 และจ านวน 1 คน ที่เลือกเรียนแผน ข 
       โดยผู๎สมัครแตํละประเภทจะต๎องผํานการพิจารณา
จากคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกของหลักสูตร 
ดังตํอไปนี้ 
- นักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2”  (โครงการพิเศษ) 
และ นักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2” (ภาคปกติ) 
จะต๎องผํานการทดสอบโดยการสอบข๎อเขียน วิชาความรู๎
พื้นฐานด๎านการวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต๎อง
ผํานการทดสอบได๎ระดับคะแนนไมํต่ ากวํา ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 

- ประกาศ 
เร่ืองการรับ
สมัครจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย 
ปี 2561 
- ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือกเข๎า
ศึกษาใน
บัณฑิต
วิทยาลัย 
- มคอ.2 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และการพิจารณาโดยการสัมภาษณ์ โดยผู๎สมัครจะต๎อง
น าเสนอผลงานด๎วย portfolio และ power point  ซึ่งการ
สัมภาษณ์ของคณะกรรมด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นการ
พูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม ความพร๎อมด๎านเวลา ความ
พร๎อมด๎านที่อยูํอาศัย ความพร๎อมด๎านทุนสนับสนุน และ 
ความตั้งใจตํอการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจาก
คุณสมบัติขั้นต๎น หรือประสบการณ์ในการท างานหรือ
กิจกรรมที่จ าเป็นตํอการเรียนในหลักสูตร  เป็นต๎น 
- นักศึกษาประเภท “แผน ข” 
( โครงการพิเศษ) จะต๎องผํานการสอบสัมภาษณ์โดยผู๎สมัคร
จะต๎องน าเสนอผลงานด๎วย  portfolio และ power point  
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงการพูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม 
ความพร๎อมด๎านเวลา ความพร๎อมด๎านที่อยูํอาศัย ความ
พร๎อมด๎านทุนสนับสนุน และ ความตั้งใจตํอการเรียนใน
หลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต๎น หรือ
ประสบการณ์ในการท างานหรือกิจกรรมที่จ าเป็นตํอการ
เรียนในหลักสูตร  เป็นต๎น 
3. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกได๎อธิบายข๎อ
แตกตํางและความหมายพร๎อมชี้แจงการรับสมัครของแตํละ
ประเภทให๎ผู๎สมัครรับทราบตอนสัมภาษณ์ ดังนี้ 
- การรับนักศึกษาประเภท “แผน ก แบบ ก2”  (โครงการ
พิเศษและภาคปกติ)  คือเป็นการท าวิทยานิพนธ ์ไมํน๎อยกวํา 
12 หนํวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมํน๎อยกวํา 27 หนํวยกิต 
ทั้งนี้เมื่อรวมหนํวยกิตทั้งหมดแล๎วต๎องไมํน๎อยกวํา 39 หนํวย
กิต 
- รับนักศึกษาประเภท “แผน ข” 
( โครงการพิเศษ) คือ เป็นแผนการศึกษาที่เน๎นการศึกษา
งานรายวิชาโดยไมํต๎องท าวิทยานิพนธ์แตํต๎องมีการค๎นคว๎า
อิสระไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต แตํไมํเกิน 6 หนํวยกิตและมี
การสอบประมวลความรอบรู๎ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 

ชั้นป/ี ป ี
จ านวนนักศึกษาแตลํะปีการศึกษา 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ชั้นปทีี่ 1 20 30 30 30 30 
ชั้นปทีี่ 2 20 20 30 30 30 
รวม 40 50 60 60 60 
จ านวนคาดวาํจะส าเร็จการศึกษา 20 20 30 30 30  

 - การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
      ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการเตรียมความพร๎อม
กํอนเข๎าศึกษาของนักศึกษาใหมํ ดังนี ้
1. หลักสูตรได๎จัดประชุมวางแผนการเตรียมความพร๎อมกํอน
เข๎าศึกษาของนักศึกษาใหมํ พร๎อมกับจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  และเสนอตั้งงบประมาณในการจัด
กิจกรรม โครงการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา เชํน 
“โครงการเสริมสร๎างพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยในระดับ
มหาบัณฑิตและโครงการมิตรสัมพันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(ครั้งที่ 2)” การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให๎นักศึกษา
ได๎ท ากิจกรรม ระหวํางรุํนพี่รุํนน๎องและคณาจารย์ ได๎สร๎าง
ความรัก ความสามัคคีที่จะเกิดประโยชน์ตํอองค์กร
มหาวิทยาลัย รู๎จักการเสียสละ การเป็นผู๎ให๎ ความมีน้ าใจ
เอื้ออาทร ที่จะสอดแทรกอยูํในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให๎เกิด
คุณธรรมน าไปสูํการสร๎างบุคคลากรที่ดีในสังคม 
2. ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ หลักสูตรได๎จัดรํวมกับทาง
คณะ และภาควิชาฯ โดยครึ่งวันเช๎า จะเป็นการปฐมนิเทศ
รวมกันในทุกหลักสูตรที่มีการเปิดสอน และชํวงบํายจะเป็น
การแยกปฐมนิเทศของภาควิชา ฯ  ซึ่งประธานหลักสูตรมี
การแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอนในแตํละรายวิชา  
และแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลประสานงานในแตํละรุํน 
พร๎อมชี้แจงกฎระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องโดยท าความ
เข๎าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานที่เรียน 
และสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรมีให๎ รวมทั้งแนะน าเจ๎าหน๎าที่
ประจ าภาควิชาที่ประสานงาน เพื่อติดตํอประสานงาน
ระหวํางอาจารย์และนักศึกษา ในกรณีที่มีปัญหา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎มีการตอบข๎อซักถามและชํวย
แก๎ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข๎อสงสัยหรือปัญหาจากการเข๎า
เรียน เชํนสถานที่เรียน   การลงทะเบียนเรียนไมํได๎หรือ การ
ลงทะเบียนในแตํภาคการศึกษาลงได๎ไมํเกินกี่หนํวยกิต  
4. หลักสูตรให๎นักศึกษาประเมินผลกระบวนการเตรียมความ
พร๎อมกํอนเข๎าศึกษาและความพึงพอใจในการแนะน าที่
เก่ียวข๎องกับการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา 
5. คณะกรรมการหลักสูตรได๎มีการประชุม หารือประชุม
รํวมกันและได๎พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา และ
ประธานหลักสูตรได๎มอบหมายให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกทํานชํวยชี้แจงปัญหาให๎นักศึกษาเข๎าใจด๎วย  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให๎ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรด าเนินการควบคุมระบบ
การดูแลการให๎ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
แกํนักศึกษาตามแผนระบบและกลไกลการให๎ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
1. หลักสูตรก าหนดให๎นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
จ านวน 1 คน และจัดสํงให๎บัณฑิตวิทยาลัยแตํงตั้งให๎เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 นั้น 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา ต๎องก ากับ ติดตามให๎ค าแนะน าและให๎
ค าปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งในด๎านวิชาการและชํวยแก๎ปัญหา
ในการท าวิทยานิพนธ์ เชํน ชํวยแก๎ปัญหาเรื่องการหาข๎อมูล
ในการท าวิจัย เพื่อมาประกอบในการท าวิทยานิพนธ์  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎มีการประชุมรํวมกัน และได๎
จัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงเรื่องที่ ให๎ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ แนวคิด และทฤษฎี 
ระเบียบวิธีการท าวิจัย รวมทั้งแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น  การน า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงให๎ค าปรึกษา เชํน  
การสร๎างกลุํมใน Facebook  การสร๎างกลุํมใน Line เพื่อให๎
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตอบข๎อซักถามและสามารถ
แก๎ปัญหาให๎กับนักศึกษาได๎อยํางรวดเร็วและน ามาใช๎จริง 
เป็นอีกชํองทางในการให๎ค าปรึกษาเกี่ ยวกับการท า
วิทยานิพนธ์นั้น 
4. กรรมการหลักสูตร อยูํระหวํางส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตํอหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ตํอ 
“การควบคุมระบบการดูแลการให๎ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา” ผํานสื่อออนไลน์ Google From ใน
ประเด็น ดังนี้ 
1. ความสะดวกในการติดตํออาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาฯ มีความรู๎ความสามารถในการให๎
ค าแนะน า 
3. การให๎เวลาในการให๎ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
4. การให๎ความสนใจติดตามผลการท าวิทยานิพนธ์/ค๎นคว๎า
อิสระอยํางสม่ าเสมอ  
5. ให๎ความชํวยเหลือหรือถํายทอดประสบการณ์ รับฟัง

 



 
 

21 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ความคิดเห็นและชํวยแก๎ไขปัญหา 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรฯ มีระบบพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  โดย
ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1 .  โ คร งการพัฒนา งาน  สหกิ จศึ กษา  และการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2 . โครงการศึกษาดู งานภายในประเทศ และ/หรือ
ตํางประเทศ 
3. สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎สํงผลงานเข๎าประกวดตํางๆ 
ประจ าปี 2561  
4. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของทางบัณฑิตวิทยาลัย ให๎
นักศึกษาได๎ทราบ โดยผํานกลุํม Line เป็นการน าเอา
เทคโนโลยีมาปรับใช๎ในการแจ๎งขําว 

นอกจากนี้ หลักสูตรได๎พิจารณาผลการด าเนินงานจัด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เตรียมข๎อมูลส าหรับจัดท าแผนงานโครงการ ตํอไป 

-หนังสือขอ
อนุญาตออก
นอกสถานที ่
-ใบประกาศทนุ
วิจัยส าหรับการ
ท าวิทยานิพนธ์ 
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหํงชาต ิ
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูํคิดเป็นร๎อยละ 64.29 
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูํคิดเป็นร๎อยละ 58.33 
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูํคิดเป็นร๎อยละ 100 
 

2. เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น พบวํา อัตราการคงอยูํของนักศึกษามีแนวโน๎มสงูขึ้น เนื่องจากผลของจ านวน
นักศึกษาลาออกกลางคนั และการท าวิทยานพินธไ์มํส าเร็จตามโครงสร๎างหลักสูตรที่ก าหนดไว ๎
 

 - การส าเร็จการศึกษา   
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2558 มีอัตราการส าเร็จการศึกษา
คิดเป็นร๎อยละ 7.69 
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2559 มีอัตราการส าเร็จการศึกษา
คิดเป็นร๎อยละ 7.14 
นักศึกษารุํนปีการศึกษา 2560 อยูํระหวํางรออนุมัติการ
ส าเร็จการศึกษา 

 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา 

ในภาพรวมอยูํ ในระดับดี  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  3.45 
คะแนน  
2. ผลการด าเนินข๎อร๎องเรียนนักศึกษา 
     จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาออนไลน์
(Google From) ที่มีตํอหลักสูตรในปีการศึกษา 2561  
นักศึกษาไมํมีข๎อเสนอแนะ หรือข๎อร๎องเรียนใดๆ แตํทาง
หลักสูตรได๎มีแนวทางปฏิบัติหากมีการร๎องเรียนจาก
นักศึกษา ดังนี้ 
- ประธานหลักสูตรแตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข๎อเท็จจริง 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรรํวมประชุม หารือ เสนอ

แนวทางเพื่อแก๎ไขปัญหาและทางออกที่ดีที่สุด 
- หลักสูตรอาจท าบันทึกชี้แจ๎งให๎นักศึกษาหรือแจ๎งให๎

ทราบเป็นรายบุคคลถึงการแก๎ไขปัญหาข๎อร๎องเรียนของ
นักศึกษา เป็นต๎น 

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

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 :  นักศึกษา  

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7/ 3  = 2.33  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
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จุดเด่น 
1. กระบวนการรับนักศึกษาเปน็ไปได๎ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มคีุณภาพ 
2. สามารถเข๎าสูํสายการสอนในระดับอุดมศึกษา 
3. ผลงานวิจัยสามารถน าไปสูํการเสริมอาชีพตามความต๎องการของนักศึกษาได๎ทั้งเปน็ผูป๎ระกอบการและ

ลูกจ๎าง 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มุํงเน๎นผลงานวจิัยที่มีข๎อแตกตํางจากเดิมสูํการสร๎างแนวทางใหมํ 
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให๎มีความสามารถและมสีมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที่ 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแตํงตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
ด๎วยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ อยูํ ในรอบ

ปรับปรุง (ใช๎เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นปี
สุดท๎าย กํอนเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558) จึงยังไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร แตํเตรียมการ
ส าหรับปีการศึกษา 2562 ในรูปของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) โดย
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอยูํในคณะอนุกรรมการชุดนี้ มี
อาจารย์ที่กลับจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
รํวมเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรด๎วย อันเป็นผลจากการวาง
ระบบกลไกการบริหารอาจารย์ ดังนี้  

1. วางแผนการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยคณะท างานได๎มีการประชุมหารือรํวมกันในการ
วางแผนด๎านอัตราก าลังอาจารย์ให๎ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยการรับอาจารย์จะต๎องสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาอัตราก าลัง ซึ่งการวิเคราะห์จะค านึงถึง
สัดสํวนอาจารย์ตํอนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ง
มีความเฉพาะทางและสอดคล๎องกับหลักสูตร คือ ส าเร็จ
การศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาโท และสามารถเป็น
อาจารย์ประจ าตลอดหลักสูตร 

2. มีการรับอาจารย์ใหมํที่มีความรู๎ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยูํเดิม
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎หลักสูตรมีความเข๎มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถสํงเสริมการท างานรํวมกันอยํางเป็น
ระบบตํอไป 

3. การประเมินกระบวนการรับและแตํงตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยจัดให๎มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันมาท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แตํละวิชา 
ในแตํละปีการศึกษา 

-เอกสาร การรับ
และแตํงตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(สํวนกลาง) 
-บันทึกขอแตํงตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(สํวนกลาง) 
-ค าสั่งแตํงตัง้
ภายในโดย
คณบดีให๎เป็น
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(สํวนกลาง) 
-บันทึกขออนุมัติ
การแตํงตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(สํวนกลาง) 
-รายงานการ
สรุปผลการ
ด าเนินการและ
ประเมินผล 
(สํวนกลาง) 
 

 - การบริหารอาจารย์  
ระบบกลไกลการบริหารอาจารย์ใหมํ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผน เพื่อทบทวน
บทบาทหน๎าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ตํอการบริหารหลักสูตร 

มคอ.2 
แผนปฏบิัติ
ราชการภาควชิา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และจากรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามภารกิจตํางๆ ทั้งด๎านการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ  กิจกรรมสํงเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสํงเสริมศักยภาพ
นักศึกษา การฝึกอบรม พัฒนาตนเอง  เป็นต๎น 

2. หลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
งบประมาณรายจํายประจ าปี 2561 ซึ่งมีรายการแผนงาน
โครงการที่เก่ียวข๎องกับการสนับสนุนแผนงานด๎านบริหาร
จัดการ แผนงานบริหารการจัดพัฒนาบุคลากร แผน
บริหารวิชาการแกํสังคม และแผนวิจัยสร๎างสรรค์และการ
เผยแพรํ  ดังนี้ 
- โครงการสัมมนาคณาจารย์ 
- โครงการรํวมมือกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศ เพื่อ

การอบรมศึกษาดูงาน 
- โครงการศึกษาดูงานพัฒนาหลักสูตร (ตํางประเทศ) 
- โครงการสํงเสริมการจัดและเข๎ารํวมประชุม สัมมนา

ทางวิชาการ 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจัดหา

และทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 
- โครงการสํงเสริมการขอต าแหนํงทางวิชาการ และ

ต าแหนํงอาชีพของบุคลากร 
- โครงการสํงเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการและ

งานวิจัย เป็นต๎น 
 การสํงเสริมและพฒันาอาจารย์  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได๎ใช๎ระบบการสํงเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ดังนี ้

1. กรรมการหลักสูตรส ารวจความต๎องการพัฒนา
ตนเอง และเปิดโอกาสให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได๎พัฒนาตนเองทั้งทางด๎านวิชาการ/ วิชาชีพ 

2.  หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ รํ วมกัน เพื่ อท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยกรรมการหลักสูตรได๎
ชี้แจงวงเงินงบประมาณประจ าปีตามนโยบายที่คณะฯ 
หรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนในการสํงเสริมพัฒนาอาจารย์ 
ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อ
สํงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยอยํางตํอเนื่อง การ
จัดท าต ารา เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนด๎าน
การศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรตํางๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยใน
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได๎สํงเสริมการพัฒนาอาจารย์ 

- แผนปฏบิัติ
ราชการภาควชิา 
-เอกสารลา
เพิ่มพูน
ประสบการณ ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ดังนี้ 

 มีอาจารย์ผู๎สอนที่ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 1 
ทําน คือ ผศ.อินทรธนู ฟ้ารํมขาว  

 มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.
2562) ส าเร็จการศึกษา ได๎รับวุฒิปริญญาเอก 

           คือ อ.ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภินันท์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได๎รับการสนับสนุน

เพื่อพัฒนาตนเอง ด๎านวิชาการหรือวิชาชีพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว๎ 

3. กรรมการประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตํอการ
บริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยใช๎วิธีการ
ส ารวจออนไลน์ และน าผลฯ มาวิเคราะห์และใช๎เป็น
ข๎อมูลในการปรับปรุงการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี
การศึกษา 2562  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

- ร๎อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก  
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร๎อยละอาจารย์ที่มีต าแหนํงทางวิชาการ  
5 x 100/ 5 = 100 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวชิาการของอาจารย ์ 
(0.40 + 4.60) x 100/ 5 = 100 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร๎อยละ 0  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 40.00  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ข้ึนไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหนํงทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ๎างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ) ร๎อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร๎อยละ 5  
ร๎อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนํงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร๎อยละ 100  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพรํ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.40 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล 
TCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร๎ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานการ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถํวง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง 

5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและไดร๎ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ํานการประเมินต าแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่ํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตํไมไํด๎น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40 4 1.60 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ 

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร๎างสรรค์ท่ีไดร๎ับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 3 3.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2 

จ านวนผลงานสร๎างสรรค์ท้ังหมด 7 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 0.40 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.60 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

8.00 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

92.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

1.00 

คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานสรา๎งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

11.50 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  : ร๎อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :   5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร๎อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :   5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร๎อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    : ร๎อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :   3  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยูํของอาจารย์   
ในปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยูํของอาจารย์

รายงานการ
ประชุมภาควฯิ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ไมํมีการเปลี่ยนแปลง คิด
เป็นร๎อยละ 100  

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ระดับความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรตํอ

การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 3 ปีย๎อนหลัง เปน็
ดังนี้     ปี 2559 = 3.65 
          ปี 2560 = 3.90 
          ปี 2561 = 3.36 

-แบบประเมนิ
ความพึงพอใจ
ประจ าภาควิชา 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
4.2   15.00/ 3 = 5.00 

4.2 (1) ร๎อยละ 36 ร๎อยละ 60.00 5.00 
4.2 (2) ร๎อยละ 48 ร๎อยละ 100 5.00 
4.2 (3) ร๎อยละ 24 ร๎อยละ 100 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
13/ 3  =  4.33  คะแนน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรได๎คน๎คว๎าหาความรู๎ตลอดเวลาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสํวนมากได๎รับเชิญไป
บรรยายภายนอกอยูํเป็นประจ า 

2. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร มีต าแหนํงทางวิชาการทั้ง 5 ทําน (ร๎อยละ 100) อยูํในเกณฑ์ที่ดีมาก 
3. อาจารยไ์ด๎เข๎ารับการฝึกอบรมจากภายนอก 
4. อาจารย์มีการน าเสนอผลงานวิจัย และบทความวชิาการในระดับชาติ 
5. อาจารย์มีการพฒันาสร๎างสื่อการเรียนภารสอนในการใช๎เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 3D สูํความเป็นเลิศ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. อาจารย์ควรได๎รับการสนับสนุนให๎ขอผลงานทางวิชาการในระดับทีสู่งขึ้น 
2. ควรน าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงให๎เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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หมวดที่ 5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

360 501 
สุนทรียศาสตร์ส าหรับ
นักออกแบบ 

1/2561               

360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร๎างสรรค ์

1/2561 1 1 1          3 3 

360 504 ระเบยีบวิธี
วิจัยส าหรับนัก
ออกแบบ 

2/2561  2 1          3 3 

360 541 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักออกแบบ 

2/2561   2          2 2 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปดิสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผําน 

363 511 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ขั้นสูง1 

1/2561 2  2          4 4 

363 521 การ
ออกแบบเครื่องเรือน
ขั้นสูง 

1/2561               

363 512 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ขั้นสูง 

2/2561 1 1 1          3 3 

363 513 การ
บริหารงานออกแบบ 

2/2561 2 1           3 3 

363 523 การ
ออกแบบเลขนศิลป์ขั้น
สูง 

2/2561               

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ด๎วยมหาวิทยาลัยและคณะฯ มนีโยบายให๎ทุกหลักสูตร มีการเตรียม
ความพร๎อมด๎านการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 
(AUN – QA) ที่น าผลการเรียนรูข๎องผู๎เรียน (Learning Outcome) มา
เป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร ประกอบกับในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรฯ อยูํในรอบปรับปรุง ในระยะแรกจึงไดด๎ าเนนิการ ดังนี้ 

1. สํงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู๎สอนบางสํวน เข๎ารํวมโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUN-
QA Implementation and Gap Analysis” ในระหวํางวันที่ 28 
– 29 พ.ย.61 

2. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ได๎เข๎ารํวม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นระยะๆ 

3. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อส ารวจความต๎องการของผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย เชํน นายจ๎าง ศิษย์เกํา เพื่อระบุผลการเรียนรู๎ที่
จ าเป็น (Needs) ของบัณฑิต 

4. รวบรวมข๎อมูลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของวิชาในหลักสูตร ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหวํางท าการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณา แล๎วจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

5. ปัจจุบัน (ข๎อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค.62) หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมํนี้
ได๎รับความเห็นและข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรแล๎ว อยูํระหวํางด าเนินการปรับแก๎ เพื่อเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยตํอไป 

- มคอ2 
 
 
 
 
 
ตารางทา๎ย
หมวดที่ 5 : 
กิจกรรมการ
พัฒนา
วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
กลไกลการปรับหลักสูตรให๎ทันทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 

คณะท างาน มีการปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าใน
ศาสตร์ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สอดคล๎องตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เก่ียวข๎องในประเด็นตํอไปนี้ 

- สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
- จุดเดํนของหลักสูตร 
- นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ 
- การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันอื่น 
- การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- ความรํวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอก 
- การตลาดนักศึกษา 
- การสร๎างเครือขํายศิษย์เกํา และการติดตามผลบัณฑิต 

มคอ.3 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ความเป็นไปได๎ในการออกแบบหัวข๎อวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีลักษณะ

สอดคล๎องกับปัญหาของประเทศหรือมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การวางระบบผูส๎อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบํงชี้ 5.2)  

การก าหนดผู๎สอน 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการก าหนดผู๎สอนตามระบบกลไก ดังนี้ 
1. มีการประชุมวางแผนก าหนดตัวผู๎สอน โดยพิจารณาคุณสมบัติผู๎สอน

จากคุณวุฒิ  ภาระงาน ประสบการณ์การสอน หรือการท างานที่
เก่ียวข๎องกับวิชาที่จะให๎สอน 

2. ก าหนดผู๎สอนตามความพร๎อมของอาจารย์ผู๎สอน ซึ่งต๎องจัดท า
แผนการเรียนรู๎  (มคอ.3) สื่อการเรียนการสอน ที่ก าหนดให๎
สอดคล๎องตาม มคอ.3  กํอนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ 

3. ประเมินผลการก าหนดผู๎สอน โดยหลักสูตรได๎ประเมินจากรายงาน
ประเมินการสอนตามรายวิชา และจากผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

-ค าสั่งแตํงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
สํวนกลาง 
-มคอ.3 

 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)   
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ 

1. หลักสูตรฯ ได๎ประชุมวางแผนจัดการศึกษา การก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู๎ โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชา
ได๎จัดท ารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 
มคอ.3 กํอนเปิดภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยผู๎สอนจัดท าแผนการสอนที่
สอดคล๎องกับ มคอ.3 และด าเนินการสอนตามก าหนดใน มคอ.3 

3. ประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ด๎วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ชิ้นงานของนักศึกษา 
เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ คัดเลือกรายวิชาเพื่อทวนสอบไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

4. ปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู๎ (มคอ. 3 และ มคอ.4) โดยภาควิชาฯ น าผลการ

- รายงานประชุม
สาขาวชิาฯ  
- มคอ.5 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
วิ เคราะห์ของผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกมาสรุปผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ แจ๎งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงแก๎ไข
ตํอไป 

 การควบคุมหัวข๎อวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ให๎สอดคล๎องกับสาขาวิชาและความก๎าวหน๎าของศาสตร์ 

     ในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาต๎องก าหนดหัวข๎อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
หรือค๎นคว๎าอิสระที่นักศึกษาสนใจในศาสตร์ที่จะท านั้น พร๎อมเสนอชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยขอค าปรึกษาจากประธานหลักสูตรในการเลือก ซึ่ง
พิจารณาจากคุณวุฒิและผลงานวิชาการ ที่สอดคล๎องกับศาสตร์ที่สนใจ โดย
นักศึกษาไปติดตํอกับอาจารย์เอง เมื่อได๎อาจารย์ที่ปรึกษาแล๎ว ทํานก็มี
หน๎าที่แนะน าแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการท าวิทยานิพนธ์
หรือการค๎นคว๎าอิสระให๎สอดคล๎องกับสาขาวิชาและความก๎าวหน๎าของ
ศาสตร์นั้น ฯลฯ เป็นต๎น 

ค าสั่งแตํงตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค๎นคว๎าอิสระ
(บัณฑิตวทิยาลัย) 

 - การแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล๎องหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อ
วิทยานิพนธ์ 

1. ประธานหลักสูตรให๎ค าปรึกษากับนักศึกษาแตํละปี ในการเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและ
ผลงานวิชาการที่สอดคล๎องกับศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ 

2. ประธานหลักสูตรด าเนินการท าเรื่องเสนอแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระมายังคณะฯ ให๎คณบดีลงนาม โดย
เสนอเป็นวาระเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต เพื่อ
พิจารณาหัวข๎อวิทยานิพนธ์และแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หากเห็นชอบ จะผํานเรื่องไปเสนอประธานกรรมการบริหารบัณฑิต
ลงนามอนุมัติ และด าเนินการตํอไป หากไมํเห็นชอบ สํงกลับให๎
คณะฯ แจ๎งนักศึกษาด าเนินการใหมํ 

ค าสั่งแตํงตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และค๎นคว๎าอิสระ 

 การชํวยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกฝนทักษะการน าเสนอผลงานวิชาการโดยให๎
นักศึกษามีสํวนรํวมในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ ซึ่ง 
แนะน าให๎นักศึกษาพบนักวิชาการเป็นการสํวนตัวในการขอข๎อมูล 
นักศึกษา ออกแบบการวิจัย เขียนข๎อเสนอวิทยานิพนธ์ และให๎
อาจารย์ที่ปรึกษาแก๎ไขข๎อเสนอฯ และให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ
โครงรํางวิทยานิพนธ์ 

2. นักศึกษาเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ตามคูํมือฯ โดยให๎อาจารย์ที่
ปรึกษา แนะน าและประเมินความก๎าวหน๎า แจ๎งบัณฑิตวิทยาลัย
อยํางตํอเนื่อง ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ให๎
นักศึกษาเขียนบทความเสนอที่ประชุมวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํ

-แบบฟอร์มรายงาน
ความก๎าว 
หน๎าของการท า
วิทยานพินธ ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลงานวิทยานิพนธ์ แล๎วให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แจ๎งนักศึกษา
แก๎ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให๎ถูกต๎องตามรูปแบบการพิมพ์ในคูํมือ 

3. นักศึกษาท าเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ์ และให๎อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ
ให๎นักศึกษาแก๎ไขวิทยานิพนธ์ ตามข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และจัดท าเลํมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมินผู๎เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษา
แหํงชาต ิ
    หลักสูตรได๎มีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ฯ และก ากับให๎มกีาร
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

1. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได๎มอบหมายให๎อาจารย์ประจ า
หลักสูตรด าเนินการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3), เกณฑ์การ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู๎ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ทั้ง 5 ด๎านแกํนักศึกษา 

2. อาจารย์ผู๎สอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียน
การสอนในแตํละภาคการศึกษา และด าเนนิการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลตามเกณฑ์วัดและประเมินผลการเรียนรู๎และแจ๎ง
ให๎นักศึกษาทราบผลคะแนนตามชํวงเวลาที่ก าหนดไว๎ 

3. หลักสูตรได๎พิจารณารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) พร๎อม
รายงานผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อพิจารณาความผิดปกติของ
คะแนน หรือผลการประเมนิการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และรวบรวม
ข๎อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในรอบถัดไป 

 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา  
หลักสูตรมีการจัดการและมีระบบกลไกลการประเมินฯ ดังนี้ 
1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินฯ ให๎นักศึกษามีสํวนรํวม โดยอาจารย์

ผู๎สอนในแตํละวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมิน และสอบถาม เปิด
โอกาสให๎นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะได๎ 

2. มีการน าผลการประเมินการเรียนรู๎ โดยใช๎ตามสภาพความเป็นจริง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เชํน  ชิ้นงานที่ได๎รับมอบหมาย เป็นต๎น 

3. มีการประเมินการตัดเกรดให๎ชัดเจนสอดคล๎องกับเกณฑ์ที่นักศึกษา
มีสํวนรํวมหรือรับรู๎กันมาตั้งแตํแรก  

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยชี้แจงในทีป่ระชุมให๎อาจารย์
ทราบถึงรายละเอียดและก าหนดการสํงผลประเมินการ
เรียนรู๎ (มคอ.5) ก าหนดการสํงแบบรายงานผลการเรียนการ
สอน ภายใน 30 วันหลงัสิ้นสุดปี/ ภาคการศึกษา 

2. อาจารย์ผู๎สอนด าเนนิการจัดท ารายละเอียดรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 

3. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางแก๎ปัญหาที่
อาจารย์ผู๎สอนชี้แจง ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแตํละวิชา และจัดท ารวบรวมข๎อมูลในแตํละภาค
การศึกษา รวมรวมข๎อมูลเพื่อใช๎ส าหรับการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 และรายงานผล
การงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ผลการสํง มคอ.5 
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค๎นคว๎าอิสระในระดบับัณฑิตศกึษา 
ในระหวํางการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ที่

ปรึกษาฯ จะเป็นผู๎ประเมินผลความก๎าวหน๎าการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค๎นคว๎าอิสระ ของนักศึกษา เมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษาปกติที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนท า โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP = แสดงสถานะของ
วิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ ที่อยูํระหวํางการเรียบเรียงวํา มี
ความก๎าวหน๎า 

         NP = แสดงสถานะของวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระที่อยูํ
ระหวํางการเรียบเรียง ไมํมีความก๎าวหน๎า (รอพินิจ) ถ๎านักศึกษาได๎ NP 
สองภาคการศึกษาติดตํอกันจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา (ตามข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542) 
ในปีการศึกษา 2561 นี้ ได๎มีนักศึกษาลงทะเบียนในการท าวิทยานิพนธ์
หรือการค๎นคว๎าอิสระ จ านวน 18 คน  ซึ่งนักศึกษาแตํละคนมีผลประเมิน
มีความก๎าวหน๎าการท าวิทยานิพนธ์อยํางตํอเนื่อง 

  -แบบ
ประเมินผล
ความก๎าวหน๎า
การท า
วิทยานพินธ์/การ
ค๎นคว๎าอิสระ 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ม ี  
รายงานการ
ประชุม 

2) 
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎า
มี) 

ม ี  
เอกสาร มคอ.2 
 

3) 
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการ
เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

ม ี  
เอกสาร มคอ.3 
 

4) 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา 

ม ี  

เอกสาร มคอ.5 
 

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

ม ี  
เอกสาร มคอ.7 
 

6) 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

ม ี  
รายงานการทวน
สอบ  

7) 
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู๎  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล๎ว  

ม ี  
เอกสาร มคอ.7 
 

8) 
อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

ม ี  
รายงานการ
ประชุม 

9) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

ม ี  
สาขาวิชาฯ 

10) 
จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

ม ี  
 

11) 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 3.45 
สํวนกลาง 

12) 
ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 4.05 
ส ารวจโดยคณุ
อิญทิรา 

รวมตัวบํงช้ีในปีนี้ 12   
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 12   
ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีสํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  
 

      มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู๎ 
5 ด๎านตาม มคอ.2 ในมุมมองของผู๎ใช๎บัณฑิต (ปริญญาโท) การส ารวจคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการคณะฯ 
เก็บข๎อมูลจากผู๎จ๎างงานที่รับบัณฑิตเข๎าท างานหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 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  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีตํอไป    :  10 จาก 10 ข๎อ  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- ไมํมี -    
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแตํละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- ไมํมี - - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- ไมํมี - - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- ไมํมี - - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ.5 แตํละวชิา)  
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไมํมี 
ทุกวิชาใน
หลักสูตร 

 √  ประเมินจากการสงัเกตของอาจารยใน
รายวิชา และผูประสานงานรายวิชา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

- รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควชิาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมผีล
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของ
อาจารยโดยรวมอยูํในเกณฑ์ดีมาก 

 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ๎
สรุปข๎อคิดเห็นของผู๎สอน และ
ข๎อมูลป้อนกลับจากแหลํงตํางๆ 

แนวทางแก๎ไขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ๎างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม - สังเกตจากนักศึกษามีบุคลิก

เรียบร๎อย ดูมีมารยาทในการให๎
เกียรตผิู๎ใหญ ํ
- จ านวนนักศึกษามากในช้ันเรียน 
การสอนโดยวิธีการให๎นักศึกษามี
สํวนรํวมในการให๎ช้ินงาน ท าให 
จ านวนหนึ่งที่ต๎องการดูแลเป็น
พิเศษ เพราะไมํสามารถดูแลให๎
ทั่วถึง 

- แบงจ านวนนักศึกษาเปนกลุํม 
เพือ่ท่ีจะใชวิธีการสอนแบบมสี
วนรํวมของนักศึกษาไดทั่วถึง
มากขึ้น หรืออาจารยผู๎สอนเป
นทีมในบางกิจกรรมอาจเขา
สอนรวมกันหลายคน  

 

ความรู ๎ - มีความเข๎าใจในเนื้อหาและการ
แก๎ไขปัญหา 
- ทักษะการเรียนรู๎ดวยตนเองของ
นักศึกษายัง 
มีขอจ ากัด เนื่องจากช่ัวโมงเรยีนใน
แตํละวันยาวนาน จนไมสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองทุก
รายวิชา ท าให๎ไมมีการเตรียมพร
อมความรกูอน 

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษา 
คนควาใหแกํนักศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง มอบหมายงานช้ินเล็กๆ 
ใหนักศึกษาอานกอน 
เขาเรียน และทดสอบเปน 
ระยะ 

 

ทักษะทางปัญญา - มีพัฒนาการออกแบบเพิ่มขึ้น
สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบได ๎

- ปรับปรุงวิธีการประเมินผล 
เพื่อใหสามารถประเมินทักษะ
ทางปญญาไดอยางชัดเจน 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- สํวนใหญํมีความรับผดิชอบ ตาม
ผลงานท่ีได๎รับมอบหมาย 

- 
 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมพื้นฐาน 
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยใูน
เกณฑที่อาจารย์พอใจ 

- 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมํมี  
จ านวนอาจารย์ใหม ํ - คน  จ านวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ  - คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน ์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
1. โครงการอบรมผู๎ตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA มศก.
รุํนที่ 1 ในระหวํางวันท่ี 4-6 ก.ค.61 
(ประกาศรายชื่อในปีการศึกษา 2561) 

1  เข๎าใจสาระส าคัญของเกณฑ์ 
AUN-QA สามารถเตรียมงาน, 
ประเมิน, ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ, 
ตัดสินผล, เขียนรายงานผล
ประเมินแกํหลักสูตรได ๎

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

2. โครงการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อ
การพัฒนาคณะมณัฑนศิลป์ “AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis” 
ในระหวํางวันท่ี 28-29 พ.ย.61 ณ 
พิพิธภัณฑ์การออกแบบศลิปากร อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจนัทร์ 

3 1 ได๎รับแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรได๎อยําง
ชัดเจนด๎วยเกณฑ์ AUN-QA 

สํวนกลาง 
- ผศ.ดร.ลุ๎ย 
- รศ.ดร.รัฐไท 
- ผศ.ภาคภมู ิ
- นส.หทัยกานต ์

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
รุํนที่ 1 กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 

1  สามารถจัดท าและพัฒนาผล
การเรยีนรู๎คาดหวัง ที่สะท๎อน
ความต๎องการจ าเป็นของผู๎มี
สํวนไดส๎ํวนเสียซึ่งเป็นไปตาม
หลักการของ OBE 

มศก. 
- อ.ดร.ตรีชฎา 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

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

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
14/ 4  =  3.50  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1. บางรายวชิามีการศึกษาภาคสนามให๎นักศึกษาได๎ลงไปเรียนรู๎ด๎วย 
2. เชิญวิทยากร/ อาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเข๎ามาให๎ความรู๎เสริม น าองค์ความรู๎ที่ได๎ศึกษามาตํอยอด 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. มีการสัมมนาภาควชิาประจ าปี ควรใช๎โอกาสนี้ในการชี้แจงหลักสูตรของสาขาวชิา 
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หมวดที่ 6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสิง่
สนับสนนุการเรียนรู๎ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานจัดหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู๎ตามระบบกลไก ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส ารวจความต๎องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎ในแตํละปีการศึกษา โดยจัดท าโครงการน าเข๎าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
จากการน าผลการประเมินด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 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
แสดงผลงานนักศึกษา ในสํวนที่เป็นความรับผิดชอบของ
คณะฯ ซึ่ งประกอบด๎วยห๎องบรรยาย ศูนย์การเรียนรู๎ 
โสตทัศนูปกรณ์ และการให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสาธารณูปโภค เป็นต๎น 

3. ประเมินกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ โดยการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตํอ
การด าเนินงานด๎านตํางๆ ของหลักสูตร 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
ในสํวนทีส่าขา
เสนอเข๎า
พิจารณา 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ ได๎จัดสรร และมีระบบซํอม
บ ารุงสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ๎เพื่อสํงเสริมใหก๎ารเรียนการสอน
เป็นไปอยํางมปีระสิทธิภาพ ดังนี้  
1. จ านวนห๎องเรียน   
2. โรงปฏิบัติงานไม๎ 
3. โรงปฏิบัติงานโลหะ 
4. เครื่องมิลลิ่ง     จ านวน  1  เครื่อง 
5. เครื่องเคร่ืองเจาะรูเหลี่ยม  จ านวน 1 เครื่อง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
6. เครื่องตัดโลหะพลาสมํา    จ านวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องท าเดือนแนวนอน  จ านวน 1 เครื่อง 
8. จักรเย็บหนัง(ตีนตะกุย)  จ านวน  1 เครื่อง 
9. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จ านวน  3 เครื่อง 
10. เครื่อง CNC ROUTER  จ านวน 1 เครื่อง 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ จ านวน 3 ชุด 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน 2 เครื่อง 
13. เครื่องกลึงไม๎ลอกแบบ   จ านวน 1 เครื่อง 
14. ตู๎ล็อกเกอร์เหล็ก   จ านวน 27 ชุด 
15. เครื่องบันทึก 8 ชํอง Raysharp  จ านวน 1 เครื่อง 
16. HDD 2 TB  จ านวน 1  เครื่อง 
17. กล๎องอินฟาเรด   จ านวน 8 ตัว 
18. จอ LED   จ านวน1 เครื่อง 
19. เครื่องปริ้นเคส   จ านวน 1 เครื่อง 
20. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์   จ านวน 1 เครื่อง 
21. เครื่องเลเซอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
22. เครื่องโรตารี่ส าหรับยิงวัสดุผิวโค๎ง  จ านวน 1 ชุด 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ภาควิชาฯ ประชุมวางแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย ์

2. ประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ รวบรวมข๎อร๎องเรียนเชํน 
จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์ เน็ทไร๎สายมีน๎อยเกินไป 
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ไมํไหลลื่น 

3. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยจัดท าค าของบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตํอไป 

รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 0  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีตํอไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด๎วยระบบ Peer) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3/ 1  =  3.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. สิ่งสนับสนนุมีเพียงพอตํอความต๎องการตํอผู๎ขอใช๎ ท าให๎การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีการสรุปมติที่ประชุมภาควชิาฯ ในเร่ืองที่ต๎องประสานงานระหวํางกัน เข๎าสูํทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ เพื่อให๎เกิดการท างานทีส่อดคล๎องและตํอเนื่อง 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ควรวางแผนหลักสูตรโดยท าการ SWOT Analysis 
หาปัจจัยหลายๆ มิติเพื่อท าการวิเคราะห์ และควร
จัดการเรียนการสอนให๎เอื้อเวลาตอํผู๎เรียน 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

2. ควรจัดท าแผนและมรีูปแบบการประชาสัมพันธ์ให๎
เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายมากยิ่งข้ึน และด าเนินการเรยีน
การสอนภาคปฎิบตัิ เชํน ลงพ้ืนท่ี การศึกษาดูงาน ณ 
ตํางประเทศ 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

3. ควรจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร โดยพานักศึกษาไปดู
งานตํางประเทศ 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

4. แนวโน๎มอัตราคงอยูํของนักศึกษาลดลง ควร
สอบถามหรือสัมภาษณผ์ู๎ที่ไมปํระสงค์จะศึกษาตํอ 
และหาแนวทางแก๎ไขตํอไป 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน อยูํระหวํางการด าเนินงาน 

 
สรุปการประเมินหลักสตูร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.61  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ

ประเมิน 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

บัณฑิตไมํมีข๎อคิดเห็น  
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎าม)ี  

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
คณะผู๎ส ารวจของคณะฯ ขอความรํวมมือผูจ๎๎างงาน (ผํานผูส๎ าเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกต/ิ ออนไลน์  
(Google Form) และดึงข๎อมูลแจง๎หลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปดิรบัข๎อมูล 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. บัณฑิตควรเพิ่มเติมทักษะดา๎นภาษาและการสื่อสารด๎วย
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ี 2-3 
2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในหนา๎ที่การงานท่ีได๎รบั มี
ความซื่อสัตย์ตํอวิชาชีพ ไมํลอกเลยีนผลงานผู๎อื่น 

เห็นด๎วยกับผู๎ประเมิน 

ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ๎าม)ี 
 

 



 
 

45 

หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางวังทําพระที่เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญาโท มีผลกระทบกับนักศึกษาที่เรียน อยูํใน 2 รุํน 
คือปี 2559 และ 2560 โดยปี 2559 จะเกิดผลกระทบ
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 ที่ยังไมํท าการปรับปรุง เป็นที่ใช๎ในการ
สอน แตํห๎องที่ใช๎สอนจะเป็นเก๎าอี้เลคเชอร์ ซึ่งขาดพื้นที่
ท า งานบนโต๏ะ  ซึ่ งบริบทของการเรียนออกแบบ
จ าเป็นต๎องใช๎ ท าให๎ประสทธิภาพการท างานของ
นักศึกษาลดลง แตํความพร๎อมในเรื่องของแสงและ
เครื่องมือสื่อสารจะมีความพร๎อมสูง สํวนในรุํนปี 2560 
เป็นรุํนปัจจุบัน อาคารของคณะสถาปัตยกรรมต๎องปิด
ปรับปรุงตาม โดยได๎ใช๎อาคารเรียนของหอประชุมยํอย 
303 เป็นห๎องเรียน โดยเป็นห๎องที่มีแสงลอดผํานได๎ถึงมี
ผ๎ามํานปิดไว๎ ท าให๎การใช๎เครื่องฉายขาดความคมชัด 
ต๎องรอเวลาให๎ฟ้ามึด โดยไมํสามารถจัดการสอนที่
สะดวกในชํวงเวลาเย็นได๎ ท าให๎ต๎องรอเวลาขึ้น รวมทั้ง
การสูญเสียครั้งใหญํของประเทศ ในการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท า
ให๎การเดินทางของทางนักศึกษาล าบากข้ึน   

การแก๎ไข จัดหาที่เรียนที่มีความเหมาะสมขึ้น ที่สามารถมีโต๏ะ
ท างาน รวมทั้งห๎องที่สามารถใช๎เครื่องฉายที่ให๎ภาพคมชัดขึ้น 
โดยต๎องของความอนุเคราะห์จากทางคณะมัณฑนศิลป์ในการ
จัดการหาสถานที่ขึ้นใหมํในเทอมถัดไป 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ในรอบปีที่ผํานมา เป็นที่ทราบกันดีวําทางภาครัฐบาล 
ก าลังขับเคลื่อนประเทศโดยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 
“ ไทยแลนด์ 4.0 ” เป็นตัวขับเคลื่อนงานทางด๎าน
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคํา
สูง โดยรัฐบาลต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างทาง
เศรษฐกิจไปสูํ “Value based economy” หรือ
เศรษฐกิจขับเคลื่อนด๎วยการสร๎างสรรค์ เทคโนโลยีสูํ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นฐานหลักคิด คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค๎าที่มีอยูํ สูํผลิตภัณฑ์สินค๎าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํ  ไปสูํการเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่ต๎องการให๎เกิด
ผู๎ประกอบการรายใหมํเกิดขึ้นที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยน
จาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคํา
คํอนข๎างต่ า ไปสูํ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง ในสํวนนี้จ าเป็นต๎องปรับ

*จากการเปลี่ยนแปลงดังกลําว เป็นเหตุให๎ทางสาขาวิชา 
จ า เป็นต๎องมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมํ เพื่อรอบรับให๎
สอดคล๎องกับนโยบายของประเทศ โดนทางสาขาได๎ท าการ
เปิดการเรียนการสอนตั้ งแตํปี  2552 ในหลักสู ตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่รองรับแตํผู๎ที่จบทางสาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยเปิดรับในสาขาข๎างเคียงบ๎างในปีที่
ผําน ๆ มา  
*แตํจากการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน
ทางการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผํานมา สามารถท า
การสอนให๎กับผู๎ที่ไมํได๎จบทางด๎านการออกแบบที่เข๎ามาเรียน
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผลงานวิจัยและการจัดอบรมขึ้นใน
หลาย ๆ ครั้ง และน ามาปรับปรุงใช๎กับการเรียนการสอนใน
รายวิชาปรับพื้นฐานทางการออกแบบนี้ มีความชัดเจนขึ้น
เรื่อย ๆ รวมทั้งทางสาขาจะท าการปรับเพิ่มในรายวิชาการ
สร๎างต๎นแบบและการเขียนแบบเพื่อการผลิตเข๎าไปด๎วยเพื่อ
จะท าให๎นักศึกษาที่เรียนตํางสาขาสามารถน ามาใช๎ประกอบ
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การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
กระบวนการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาใหมํ
เกิดขึ้น เพื่อให๎ตอบสนองกับยโยบายของประเทศ 

ธุรกิจได๎  
*จากภาครัฐที่ต๎องการสร๎างบุคคลากรของประเทศให๎เป็นผู๎
ประกอบรายใหมํ ๆ ทั้งทางด๎านการผลิตสินค๎าและบริการที่
เน๎นไปทางการสร๎างสรรค์นวัตกรรม ในสํวนนี้ทางสาขา
สามารถมองเห็นกลุํมคนที่มีความรู๎ทางการบริหาร การ
จัดการ การตลาด และทางเศรษฐศาสตร์ สามารถที่จะน า
ความรู๎เข๎ามาบูรณาการศาสตร์กับการออกแบบ โดยบุคคล
เหลํานี้ มีแนวคิดและความต๎องการที่จะเป็นผู๎ประกอบการ
รายใหมํขึ้น โดยเฉพาะกลุํมคนที่ท างานแล๎ว 
*โดยทางสาขามองเห็นผู๎เรียนจบหรือท างานในสาขาเหลํานี้ที่
มีแนวคิดที่จะเป็นผู๎ประกอบการได๎ จึงอยากเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให๎มีการบูรณาการศาสตร์ข้ึน 
*สาขาได๎ท าการส ารวจขั้นต๎น โดยสอบถามอยํางไมํเป็น
ทางการกับผู๎ที่สนใจจากตํางสาขาและก าลังจัดท าการส ารวจ
ครั้งใหญํขึ้นไปตามสถาบันตําง ๆ เพื่อทราบความต๎องการที่
ชัดเจน   เพื่อไมํให๎ไปกระทบกับหลักสูตรเดิมในระดับ
ปริญญาตรีที่ยังคงอัตลักษณ์ทางด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ไว๎ จึงได๎ท าการประชุมในหลักสูตรเพื่อน าเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรขึ้นใหมํโดยใช๎ชื่อ “การสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
(Creative Product)” ที่มีกระบวนการทางการออกแบบใน
การสร๎างผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษากลุํมนี้มีโอกาส
เข๎ามาสอบ เพื่อสร๎างผลงานเป็นผู๎ประกอบการรายใหมํขึ้นใน
อนาคต หรือสร๎างผู๎ที่มีความสามารถตํอยอดทางการ
ออกแบบที่สูงขึ้นเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 

  



 
 

47 

หมวดที่ 9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
1. มีต าราการสอน
วิชาการรํางแบบเพื่อ
การออกแบบ 
2. มีหนังสือ การ
เผยแพรผํลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์สูํ
ชุมชน (สกว.) 

ส าเรจ็  
 
 
ส าเรจ็ 

รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ 
 
รศ.ดร.รัฐไท พร
เจริญ 

ตีพิมพ์กับส านักพิมพ์โอเดียนสโตร ์ 
 
 
ตีพิมพ์กับส านักพิมพ์โอเดียนสโตร ์

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรใหม ่

1. ข๎อเสนอในการปรับโครงสร๎างหลักสูตร 
- อยูํระหวํางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ปัจจุบัน ได๎รับความเห็นและข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรแล๎ว อยูํระหวํางด าเนินการปรับแก๎ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตํอไป 

2. ข๎อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
- ปรับรายวิชาใหมํทั้งหมด ทั้งชื่อวิชาและเนื้อหาในรายวิชา 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- สํงเสริมให๎มีการท าผลงานทางวิชาการ  
- มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ในการศึกษาดูงานทั้งในและตํางประเทศ 
- พัฒนาอาจารย์ทั้งภาคให๎มีสํวนรํวมในการสอน 

 
แผนปฏบิัติการใหมํส าหรับปีการศึกษา 2563 (อยูํในระหวํางการด าเนินงานสรุปมติ) 
 
แบบรับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูล 
ขอรับรองวําข๎อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได๎มีการด าเนนิการจริง 

  1. เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวจิัย (ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท๎ายรายงานฉบบันี้) 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภา  

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ลุ๎ย  กานต์สมเกียรติ       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี ่
4. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมชํวย       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห๎า 
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5. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ       
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หก 

6. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภนิันท์       
 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระของหลักสูตรนี้เทํานัน้  โดยมนีกัศึกษาอยูํในความ
ดูแลปีการศึกษานี้ดังรายละเอียดในตาราง 1.1-5 และ 1.1-6 ในภาคผนวก ท๎ายรายงานฉบบันี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ลุ๎ย  กานต์สมเกียรต ิ
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.62 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.62 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.62 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ภาคภูมิ    บุญธรรมชํวย 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.62 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อินทิรา    นาควัชระ 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.62 
เห็นชอบโดย : ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน               (หัวหน๎าภาควชิา) 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.62 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล     (คณบดี) 
 

ลายเซ็น : ……………………………………………………วันที่รายงาน  1 ก.ค.62 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการให๎คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ในการประเมิน 
3. ข๎อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข๎อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก (ถ๎ามี) 
5. ข๎อสรุปผลการประเมินบณัฑติจากผู๎ใชบ๎ัณฑิต (ถา๎มี) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ประสบการณ์การสอน/ 
ประสบการณ์การท าวจิัย 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที ่

สถาบนั, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร. ลุย๎  กานต์สมเกียรต ิ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

2556 
2557 
2558 
2559 

ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
ม.มหาสารคาม 

2525 
2533 
2555 

1, 3 

2 ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

2556 
2557 
2558 
2559 

ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2537 
2548 
2554 

1, 3 

3 ดร.รัฐไท  พรเจรญิ รอง
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
ศิลปประยุกตด์ุษฎีบณัฑิต (ออกแบบผลติภณัฑ์) 

2556 
2557 

มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 

1, 3 

4 นายภาคภมูิ บุญธรรมชํวย ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

สถ.บ. (Industrial Design) 
M.A. (Industrial Design Studios) 

2556 
2557 
2558 
2559 

ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2539 
2544 

2, 3 

5 น.ส.อินทิรา  นาควัชระ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

2556 
2557 
2558 
2559 

ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 

2541 
2546 

2, 3 

6 ดร.จริวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ)์ 
Master Degree (Science in Building) 
 
Ph.D. (Design Art & Design) 

2556 
2559 

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

2532 
2535 
 
2543 

3 

7 นายชาคร  ผาสุวรรณ  ศ.บ. (จิตรกรรม) 2557 ม.ศิลปากร 2534 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ประสบการณ์การสอน/ 
ประสบการณ์การท าวจิัย 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที ่

สถาบนั, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

Master Degree (Industrial Design) 
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม) 

2558 
2559 

Pratt Inst., USA. 
ม.มหิดล 

2537 
2553 
 

8 นายอินทรธนู  ฟ้ารํมขาว ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ)์ 
Master of Fine Art and Design (Furniture Design) 

2556 
2557 
2558 
2559 

ม.ศิลปากร 
U. of Tasmania, Australia 

2547 
2550 

3 

9 น.ส.ตรีชฏา  โชติรตันาภ
นันท์ 

 นศ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) 
Bachelor Degree (Art, Design and Environment) 
 
Master of Research Degree (Design) 
 
Ph.D. (Design) 

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

2546 
2550 
 
2551 
 
2561 

3 

10 นายปิติ  คุปตะวาทิน ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ)์ 
Master of Arts (Industrial Design) 

2556 
2557 
2558 
2559 

ม.ศิลปากร 
Savannah College of Art 
and Design, USA. 
 

2539 
2547 

3 

11 น.ส.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล  ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ)์ 
Master of Arts (Textile Design and Innovation) 

2556 
2557 
2558 
2559 

ม.ศิลปากร 
Nottingham Trent U., UK. 

2552 
2554 

3 

หมายเหตุ :   การท าหน้าที่ของอาจารย ์
(1) หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   (4) หมายถึง อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ 
(2) หมายถึง อาจารย์ผู๎รบัผิดชอบหลักสูตร  (5) หมายถึง อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์รํวม 
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อน    (6) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อบวิทยานิพนธ์ 
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ประสบการณ์การสอน/ 
ประสบการณ์การท าวจิัย 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที ่

สถาบนั, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

1 ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค า รอง
ศาสตราจารย ์

 คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.ขอนแกํน 

   

2 ดร.อภิสักก์  สินธุภัค ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาบณัฑิตศึกษา (Industrial Design) 
ปริญญามหาบัณฑิต (Industrial Design)  
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (Art Education)  

อาจารย์ประจ าสาขาวชิา
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
และการออกแบบ มท
จ.ลาดกระบัง 

California State U. 
Northridge Rhode 
Island Sch. of Design 
Penn State U. 

2537 
2542 
 
2549 

 

3 ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

วท.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส)์ 
ศม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศ.ป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

อาจารย์ประจ าสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 

มรภ.พระนคร 
ม.ศิลปากร 
ม.อุบลราชธาน ี

2539 
2545 
2550 

 

4 ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
กศม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศป.ด. (ออกแบบผลิตภัณฑ)์ 

อาจารย์ประจ าภาควชิา
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

 2529 
2534 
2548 

 

หมายเหตุ :  การท าหน้าที่ของอาจารย ์
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อน 
(5) หมายถึง อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์รํวม 
(6) หมายถึง อาจารย์ผูส๎อบวิทยานิพนธ์ 

  
ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ  

หมายเหต ุ
)การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั(  

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1    1.    
    2.    
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ  

หมายเหต ุ
)การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั(  

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

    3.    
    ...    

 
ตารางที่ 1.1-4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 
ค๎นคว๎าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ  

หมายเหต ุ
)การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั(  

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรต ิ   1.    
    2.    
    3.    
    ...    
2 ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท ์   1.    
    2.    
    3.    
    ...    
3 รศ.ดร.รัฐไท พรเจรญิ   1.    
    2.    
    3.    
    ...    
4 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์   1.    
    2.    
    3.    



 
 

53 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 
ค๎นคว๎าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ  

หมายเหต ุ
)การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั(  

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

    ...    

 
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 

รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 
ค๎นคว๎าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ  

หมายเหต ุ
)การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั(  

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1    1.    
    2.    
    3.    
    ...    

 
ตารางที่ 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ  

หมายเหต ุ
)การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั(  

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1    1.   
    2.   
    3.   
    ...   
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ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ/์ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ /การค๎นคว๎าอิสระ  

หมายเหต ุ
)การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั(  

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรต ิ   1.   
    2.   
    3.   
    ...   
2 ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์   1.   
    2.   
    3.   
    ...   
3 รศ.ดร.รัฐไท พรเจรญิ   1.   
    2.   
    3.   
    ...   

 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 

/การค๎นคว๎าอิสระ  

รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ )proceedings) วารสาร /สิ่งพิมพ์วิชาการ 
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร/สิ่งพิมพ์วิชาการทีม่ี peer review  

)ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ด๎รับการตีพมิพ์ ปีท่ี /ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน๎า(  

การจดทะเบียนสิทธิบตัร/
อนุสิทธิบัตร 

)วันเดือนปีท่ีไดร๎ับ(  
1     
2     
3     
…     
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ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561  

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

หน๎าที ่

1. ผศ.ดร.ลุ๎ย  กานตส์มเกยีรต ิ 1. การออกแบบผลิตภณัฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2558) 
2. โครงสร๎างดึง: รูปแบบซุ๎มเพื่อการพักผํอนในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
3. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2560) 
4. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Kiosk in Product Design. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2562 
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2561 
2562 

 

2. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ 1. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
2. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
4. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. ณ ภูพาน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Puparn. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
9. "FOP" Flexible Opening Package. The art instructors' artwork exhibition and publication project, 
Under the academic collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าที ่

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 1. ท่ีนั่งแบบขยายได๎ (ไดร๎ับสิทธิบตัรหมายเลข 1002003591 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559) 
2. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560 
4.กลุํมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ๎านลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรกึษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลติภัณฑ์อยํางยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศลิปกรรมวิจัย ครั้งท่ี 4 
8. ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Portable Air Filter. 2019, นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
การตีพิมพ์บทความ/ น าเสนอที่ประชุมวิชาการ : 
1. การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลติภัณฑ์อยํางยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศลิปกรรมวิจัย ครั้งท่ี 4 
อัตลักษณ์ศลิปกรรมจากรากสูํโลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร.์ หน๎าท่ี 232 - 233. 13 - 14 ก.ค.61 
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4. ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชํวย 1. โคมไฟตดิผนัง (Wall Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2557) 
2. Grow in the morning (นิทรรศการรํวมกับ MATRAX MALAYSIA-THAILAND ART EXCHANGE 2015, Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) และนิทรรศการประจ าปี 2558) 
3. โคมไฟลอยน้ า (Floating Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
4. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
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ชื่ออาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* 
ปีที่ตีพิมพ์/ 
เผยแพร ํ

หน๎าที ่

7. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. สัตว์บูชา : รากเหง๎าทางจิตวญิญาณดั้งเดิมเรื่องการเคารพธรรมชาติของบรรพชนแหํงอารยธรรม ลุมํน้ าโขง สูํการออกแบบผลติภณัฑเ์พื่อ
ชุมชนบ๎านเชียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 อัตลักษณศ์ิลปกรรมจากรากสูํโลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร.์ หน๎าท่ี 229 - 230. 13 - 14 กรกฎาคม 2561. 
9. Untitled (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 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 
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5. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 1. การออกแบบชุดบรรจภุัณฑ์อาหารเพื่อใช๎ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศลิปากร (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2557) 
2. โครงการออกแบบโครงสร๎างบรรจุภณัฑ์กระดาษแบบพับแบนราบได๎เชิงสร๎างสรรค์ (รวบรวมจัดท าเป็นหนังสือเผยแพรํส าหรับนักศึกษาและ
นักออกแบบ ประจ าปี 2559) 
3. Product design project from factory waste (2560) 
4. ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์ บรษิัทยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (2560) 
5. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
9. การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทีผู่๎สูงอายุท าขึ้นเองส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช๎ชีวิตประจ าวัน เพือ่พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมในการออกแบบผลติภณัฑ์ของผู๎สูงอายุในประเทศไทย (2561) 
10. THE FRENCH ALTERNATIVE. THE FRENCH ALTERNATIVE. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก๎วนวรัฐ 
เชียงใหมํ , สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.อโศกมนตรี ไทย. 1 - 12 June 2018. 
11. การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีรองแก๎วและที่รองจานจากเศษกากอ๎อยแห๎งพร๎อมบรรจุภณัฑ์ (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
12. Paper-Package Structure Design Inspired from Thai Musical Instruments. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 

2557 
2559 

 
2560 
2560 
2560 

 
2560 

 
2560 

 
2560 

 
2561 

 
2561 

 
2561 
2561 

 



 
 

58 

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

หน๎าที ่

12. Material Sheet Experiment from Pineapple Peel. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 2562 
12. อ.ดร.ตรีชฏา  โชตริัตนาภินันท ์ 1. Bamboo for Life: An Exploration of Bamboo Craft Practices in Thailand. In M. Ferris (Ed.) Making Futures: The Crafts as 

Change-maker in Sustainably Aware Cultures. Vol 2. Plymouth: Plymouth College of Art. ISSN 2042-1664 2013 
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 กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญา
ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการ
สํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560)  
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2560 
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2, 3 

*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์รํวม อาจารย์ผู๎สอบ

วิทยานพินธ์ ต๎องมผีลงานทางวชิาการจ านวนอยํางน๎อย 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) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

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

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

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

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ
     

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดบัชาติไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556แตํสถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทะเบียนอนุสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อรับรองการจดทะเบียน /ตารางประกอบ 
     

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

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่มํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเปน็การทั่วไป 
     
บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 
     

 
  



 
 

61 

ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข๎อมูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําดว๎ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนสิทธบิัตร (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
การเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 

1 โครงการศึกษารูปแบบศลิปหัตถกรรมพื้นถ่ินจังหวัดนครราชสีมา เพือ่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกสํงเสรมิการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

น.ส.ลลิตา  สุนทรพุทธศาสตร ์ นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์  

สูจิบัตร 

2 การออกแบบ ชุดบูชาพระ ท่ีได๎แนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวด ี นายสุรวุฒิ คงพัฒน์ยืนนนนน 21-25 พ.ค.61 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการ  
3 วัสดุทดแทนไม๎จากการคราฟท์เบยีร์ กรณีศึกษา จักรยานทรงตัว น.ส.สดุามาศ  ทองนอก ออกแบบ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ  
4 โครงการออกแบบพื้นที่ลอยน้ าส าหรับการพักผํอน โดยอาศยัหลักการออกแบบ

จากดอกบัวผุดในเขตพื้นท่ีอุทยานแหํงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
น.ส.ปิติพร  สุขศร ี มัณฑนศลิป์ ม.ศลิปากร  

5 การศึกษาและออกแบบผลติภณัฑต์กแตํงบ๎านแบบรํวมสมยั ภายใตแ๎นวคิดอัต
ลักษณ์มอญภาคตะวันตก 

น.ส.ปทุมพร  แซํเตีย   

6 การพัฒนาวัสดุหนังเทยีมที่แปรรูปจากผักตบชวา เพื่อการออกแบบกระเป๋าหนัง
ไร๎รอยตํอ 

น.ส.ประกายทิพย์  ทองเหลือ   

7 วัฒนธรรมทวารวดีในการออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแตํงบ๎าน น.ส.ระพีพร  เปี่ยมระลึก   
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
8 โครงการศึกษาวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรประเภทฟางข๎าว เพื่อประยุกต์การ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์
น.ส.มินตรา  นันทราช   

9 การออกแบบผลติภณัฑ์ฉากก้ันห๎องจากวัสดุผ๎าใยกัญชงย๎อมคราม ท่ีสามารถ
ปรับเปลีย่นรูปแบบได ๎

น.ส.โยษติา  เจรญิพร   

10 การออกแบบผลติภณัฑ์ตกแตํงคอนโดมิเนยีม ภายใต๎แนวคิดการพรางกายของ
สัตว ์

น.ส.นรินทรา  ปาสา   

11 การสร๎างแนวคิดต๎นแบบระบบสัญญะสมัผสั เพื่อการแยกแยะความแตกตํางของ
สินค๎า บนบรรจุภณัฑส์ าหรับผู๎บกพรํองทางการมองเห็น 

น.ส.พรชนก  หุนมาตรา   

12 การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑส์ํงเสรมิกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ
ผู๎สูงอายุในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเกํา กรณีศึกษา : ชุมชนนางเลิ้ง 

นายคณินณัฎฐ์  โอฬารวงศ์สกุล   

13 โครงการออกแบบเครื่องเรือนสํงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในผู๎สูงอายุ นายวัชรสกุล  หลีเกษม   
14 การออกแบบเครื่องเรือนรับแขกจากเอกลักษณโ์ครงสร๎างเรือนไทย ส าหรับรี

สอร์ทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
น.ส.เมทิกา  สภุพัฒน์บงกช   

15 การศึกษาและออกแบบผลติภณัฑ ์โดยใช๎ภูมิปัญญาการขึ้นรูปโลหะในงาน
หัตถกรรมไทย 

นายวรวัฒน์  เสือทอง   

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ (คําน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้ าหนัก 0.80) 

     
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 สัตว์บูชา : รากเหง๎าทางจิตวญิญาณดั้งเดมิเรื่องการเคารพ

ธรรมชาติของบรรพชนแหํงอารยธรรม ลุํมน้ าโขง สูํการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนบ๎านเชียง 

ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชํวย การประชุมวิชาการระดับชาติ ศลิปกรรมวิจยั ครั้งท่ี 4 
อัตลักษณ์ศลิปกรรมจากรากสูํโลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน 
โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ หน๎าท่ี 229 - 230, 

ฐานข๎อมูล RIS 

2 การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบ
ทางผลิตภัณฑ์อยํางยั่งยืน 

รศ.ดร.รัฐไท  พรเจรญิ  หน๎าท่ี 232 - 233 วันท่ี 13 - 14 ก.ค.61  

บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 
     

 
ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธบิัตรปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเปน็การทั่วไป และแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแตวํันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํอยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

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

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 
     

 
ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีไ่มํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแตํวันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 
     
บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1 
     

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

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข๎อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําดว๎ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนสิทธบิัตร (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดอืน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้
เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูสําธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (คําน้ าหนัก 0.20) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน (คําน้ าหนัก 0.40) 

1 ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรคง์านเครื่องเรือน ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรติ, 
รศ.ดร.รัฐไท พรเจรญิ 

นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 
2561 : สํงเสรมิชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญา 

ฐานข๎อมูล RIS 

2 ณ ภูพาน ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ ทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 หอศิลป ์  
3 Untitled ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชํวย รํวมสมัยราชด าเนิน 15 - 30 ก.ย.61  
4 การออกแบบผลติภณัฑ์ที่รองแก๎วและที่รองจานจากเศษกาก

อ๎อยแห๎งพร๎อมบรรจภุัณฑ ์
ผศ.อินทิรา นาควัชระ   

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ (คําน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ (คําน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร๎างสรรค์ทีไ่ด๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คําน้ าหนัก 1.00) 
1 Puparn  ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ 2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue  ฐานข๎อมูล RIS 
2 Protect Blanket ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชํวย University Vietnam. 19 - 24 พ.ย.61  
3 Paper-Package Structure Design Inspired from Thai 

Musical Instruments 
ผศ.อินทิรา นาควัชระ   
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมนิรายตวับํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบํงชี ้1.1  ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ผําน  ผําน ได๎มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบํงชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหํงชาติ 

คําเฉลี่ย 
4.20 

425 
คําเฉลี่ย 4.05 4.05 

105 
ตัวบํงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได๎รับ การตพีิมพ์และหรือเผยแพรํ 

ร๎อยละ 24 
6 ร๎อยละ 

54.55 
5.00 

11 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  9.05/2 = 4.53 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบํงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 3.2 การสํงเสริมและพฒันานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 2 2 

ตัวบํงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 2 2 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  7/3 = 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบํงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบํงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์   15.00/ 3 = 5.00 
ตัวบํงชี้ 4.2.1 ร๎อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร๎อยละ 36 

3 
ร๎อยละ 60 5.00 

5 
ตัวบํงชี้ 4.2.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหนงํทางวิชาการ 

ร๎อยละ 48 
5 

ร๎อยละ 100 5.00 
5 

ตัวบํงชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ร๎อยละ 24 

5.00 
ร๎อยละ 100 5.00 

5 
ตัวบํงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  13/3 = 4.33 ดีมาก 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบํงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบํงชี้ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบํงชี้ 5.3 การประเมินผู๎เรียน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบํงชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ 

10 จาก 
10 ข๎อ 

12 
100 5 

12 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  14/4 = 3.50 ดี 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบํงชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู๎ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.05/ 13 = 3.54 ดี 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค์ 
ประกอบ

ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

มาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 - - 4.53 4.53 ดีมาก 
3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 4.33 - - 4.33 ดีมาก 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.29 3.50 4.53 3.54 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดีมาก   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ภาควิชาและหลักสูตรฯ มีประเด็นที่จะต๎องด าเนินการเรํงดํวนดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. หนังสือหรือต ารา เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน 2 - 2 - 2 
2. พัฒนาทีมคณาจารย์ในการเป็นทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ ตามที่ สกอ. ก าหนด 

- - - 2 2 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
3. ทิศทางในการรับนักศึกษา (แรกเข๎า) 15 15 20 20 25 
4. สนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งใน
และตํางประเทศ 

- - มี มี มี 

 
2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. จัดท าหนังสือ เพื่อใช๎ใน
การเรียนการสอน 

ท าเสร็จแล๎ว 
 

2560  
จ านวน 2 เลํม 

2562 
จ านวน 2 เลํม 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จบการศึ กษา ในระดั บ
ปริญญาเอก 

- 1 คน - 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได๎ต าแหนํงวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ 

- 1 คน 2 คน 

4. การรับนักศึกษา 
15 คน 20 คน 25 คน 

5. ศึกษาดูงานทั้งในและ
ตํางประเทศ มี มี มี 

 
 
 
 
 


