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         ในการจัดท ารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร) และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน 
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึกษา จึงก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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4.2-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 1 ก.ค.63 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25500081105641 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 1. อ.ชนิศา  ชงัดเวช - สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 13 ก.พ.62 
- สกอ.รับทราบ 
23 ธ.ค.62 

2. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง 2. อ.ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธี 
3. อ.ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ 3. ผศ.ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจติร์ 
4. รศ.โชติวัฒน ์ ปุณโณปถัมภ์ 4. ผศ.อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร 
5. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์ 5. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
 ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้างต้น และคณาจารย์ดังนี้ 

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

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

อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น 

 
 

อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. ผศ.ดร.เตือนฤดี  รักใหม่ 
2. ผศ.ดร.ดนัย  เรียบสกุล 
3. ผศ.อรสา  จิรภิญโญ 
4. รศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 
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5. อ.ดร.จักรพิพัฒน์  อัศวบุญญานนท์ 
6. อ.เปรมา  จาตุกัญญาประทีป 
7. อ.เมย ์ ไวกิตติพงษ์ 
8. อ.เสกสรร  มูลทอง 
9. อ.เอมออร  บุนนาค 
10. อ.ไตรภัค  สุภวัฒนา 
11. อ.กนกมาศ  มัทนารมยกิจ 
12. อ.กฤษณะ  กาญจนาภา 
13. อ.กวิณ  ไชยเดช 
14. อ.ขรรค์ชัย  แจ่มมั่งคั่ง 
15. อ.คมภิญญ์  เข็มก าเนิด 
16. อ.จาตุรงค์  หิรัญญกาญจน์ 
17. อ.จิตตินันทน์  บุษบรรณ 
18. อ.จิตรลดา  ศรีอดุลย์พันธ์ 
19. อ.ชญานิศ  เกียรติโชคชัยกุล 
20. อ.ชุติวัฒน์  เชิดช ู
21. อ.ณัฐกฤตา  ศตวรรษธ ารง 
22. อ.ติณห์นวัช  จันทร์คล้อย 
23. อ.ธนาฒย์  ปิติพรเทพิน    
24. อ.ธันยากานต์  อนุชาชาติ 
25. อ.ธีรวัฒน์  เฑียรประสิทธิ์ 
26. อ.นภนีรา  รักษาสุข 
27. อ.บุญญาดา  จิตมหิมา 
28. อ.ปรมา  ทิพย์ธนทรัพย์ 
29. อ.ปรัชญพร  วรนันท์ 
30. อ.พันธจักร  ว่องปรีชา 
31. อ.พันธุ์แก้ว  คูห์รัตนพิศาล 
32. อ.มณฑกานติ  รังสิพราหมณกุล 
33. อ.มิญชญา  ชโยสัมฤทธิ์ 
34. อ.วงษ์ศวัส  วงษ์ประเสริฐ 
35. อ.วชิราวรรณ  กาญจนาภา 
36. อ.วรฤทธิ์  พรเกิด 
37. อ.วุฒิกร  เอกรัตนสมภพ 
38. อ.สุปรีย์  ทองเพชร 
39. อ.อรวรรณ  ดิษฐโยธิน 
40. อ.อ านวยพร  บุญจ ารัส 
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หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ 
ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี          พ.ศ. 2559 – 
2563 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต วังท่าพระ : 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ : 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย อ าเภอเมือง นครปฐม 73000 

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

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ครบ 
ตามรอบด าเนนิการ 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ สกอ. ก าหนด 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
 

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

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

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ปรับปรุงแลว้เสร็จ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 
2560 

มคอ. 2 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10) 
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10) 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพมายาวนาน 
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3. อาจารย์ผู้สอนจากภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชพีโดยตรง 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ภาควิชาฯ มีแผนพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับต่างสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอก ซึ่งเอ้ือแก่การพัฒนาและบูรณา

การองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ภาควิชาฯ มีแผนการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น (short course) ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
4. ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันเครือข่ายเพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการเรียนการสอน

ร่วมกัน  
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา  
ปี

การศึกษา 
จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2560 2561 2562 

2557 50 49 - 1* 98.00 - - 0.00 
2558 51 - 50 1* 98.04 - - 0.00 
2559 (41) - - 39* 95.12 1 1 2.44 
2560 (50) - - -  45 5 90.00 
2561 50 - - -  50 - 100 
2562 49 - - -  49 - 100 

 * จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี้ ไม่รายงานตัว/ ไม่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีแรกรวม 1, 4 คน ตามล าดับปี 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  -  
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น 1* - 49 - - 50 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 - 50 - - 50 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 2.00 - 98.00 - - 100 
 จ านวนจบในรุ่น 1* 50 - - - 51 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 51 51 - - - 51 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 1.96 98.04 - - - 100 
 จ านวนจบในรุ่น 39* - - - - 39 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 41 - - - - 41 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 95.12 - - - - 95.12 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 - - - - 50 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น 50 - - - - 50 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

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

2562 จ านวนรับเข้าในรุ่น 49 - - - - 49 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  - 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
3,031 21 32 4.51 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 452 3 32 4.71 บัณฑิตฯป ี
   (2) ด้านความรู ้ 420 3 32 4.38 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 431 3 32 4.51 2561 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 438 3 32 4.56  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

697 5 32 4.36 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 593 4 32 4.63  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 50   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

32 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

64.00 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว       : ค่าเฉลี่ย 3.98            เกณฑ์ประเมิน      :  3.98  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ค่าเฉลี่ย 4.51            เกณฑ์ประเมิน      :  4.51  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                     : ค่าเฉลี่ย 4.20            ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป                     : ค่าเฉลี่ย 4.20            เกณฑ์ประเมิน      :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเทียบกับปีท่ีผ่านมาและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาต่อไปในกระบวนการ 

จากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 โดยพบว่าผลการประเมิน
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด และรองลงมา
คือ ด้านองค์กรตามที่วิชาชีพก าหนด  
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปีรุ่นจบปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี)  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 50 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 49 98.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 

(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
29 76.32 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 9 23.38 

-                   ตรงสาขาที่เรียน 36 100 

-                   ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน - 0.00 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

2 5.26 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 4 8.16 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(29+9)-2 

49-2-4 
83.72 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว      : ร้อยละ 93.18         เกณฑ์ประเมิน         :  4.66  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้         : ร้อยละ 83.72             เกณฑ์ประเมิน              :  4.19  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้                   : ร้อยละ 75.00            ผลการด าเนินงาน          บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป              : ร้อยละ 75.00             เกณฑ์ประเมิน              :  3.75  คะแนน 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 ข้อมูลจากการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต ส่วนใหญ่ท างานประจ าเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว และมีการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตรงตามสายงาน  

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.51 4.51 
2.2 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 83.72 4.19 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.70/2  =  4.35 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตมีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบในระดับสูง 
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2. บัณฑิตมีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง 

โอกาสในการพัฒนา 
1. กลุ่มเครือข่ายสังคมในสายวิชาชีพที่หลักสูตรได้สร้างไว้มีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยเพ่ิมโอกาสใน  

การจ้างงานของบัณฑิตให้สูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีในปัจจุบัน เอ้ือให้เกิดโอกาสแก่ผู้ประกอบกิจการรายย่อยให้มีช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

ทางการตลาดได้ง่ายขึ้น  
3. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชา มีมูลค่าและลิขสิทธิ์ทางความคิดในงานสร้างสรรค์ ซึ่งเอ้ือ  
    แก่การน าไปต่อยอดประกอบอาชีพ 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

กระบวนการรับนักศึกษา 
     ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2561 เป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักศึกษาด้วยระบบ
ระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System ภาควิชาฯ 
เปิดรับนักศึกษาจ านวน 50 คน จ านวน 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1, รอบที่ 2, และ
รอบที่ 5 ได้จ านวนนักศึกษา 50 คน ตามเปา้หมาย 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ รับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS หรือ Thai 
University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลอืกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวทิยาลัย โดยมีด้วยกันทัง้หมด 5 รอบ ไดแ้ก่ 
    รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
    รอบที่ 2 การรับด้วยโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
    รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 
    รอบที่ 4 การรับ Admission 
    รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

    หลักสูตรฯ เปิดรับนักศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2  
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) ไม่มีการสอบข้อเขียน 

โดยมีการสอบสัมภาษณ์ หลังจากคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงานแล้ว ส าหรับ
นักเรียนทั่วไป ผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 

 รอบที่ 2  การรับแบบโควตา 28 จังหวัด และโควตานักเรียนโรงเรียน
เครือข่าย ที่มีการสอบปฏิบัติเฉพาะสาขา ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 28 
จังหวัด และนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 

ผลการด าเนนิงาน 
หลักสูตรฯ เปิดรับนักศึกษา 50 คน ด้วยระบบ SU -TCAS ตามแผนรับ

นักศึกษาของภาควิชาฯ  โดยเปดิรับจ านวน 2 รอบ ไดผ้ลการคดัเลือก ดังนี้  
    รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

เป้าหมายจ านวนรับ 44 คน สมคัรสอบจ านวน 432 คน ลงทะเบียนยนืยัน
สิทธิ์จ านวน 44 คน 
    รอบที่ 2 การรับด้วยโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 

- การรับแบบโควตา 28 จังหวัด  
เป้าหมายจ านวนรับ 4 คน สมัครสอบจ านวน 67 คน ลงทะเบียนยืนยนั

สิทธิ์จ านวน 5 คน  
- การรับแบบโควตานักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 
เป้าหมายจ านวนรับ 2 คน สมัครสอบจ านวน 2 คน ผา่นการคัดเลือก

จ านวน 1 คน ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จ านวน 1 คน  
ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษายืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งสิ้น 49 คน จาก

ประกาศ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เร่ือง 
การรับสมัคร
สอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ระดับ
ปริญญาบณัฑิต 
รอบที่ 1 – 2 
(SU-TCAS) 
ประจ าปี
การศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
เป้าหมาย 50 คน  

การประเมินกระบวนการ 
     รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีจ านวนมาก ระยะเวลา
การคัดเลือกจ ากัด และไม่สามารถพิสูจน์ได้วา่ผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio)  เป็นของผู้สมัครจรงิ ต้องใช้ความช านาญของกรรมการฯ ในการ
พิจารณา  
     กรรมการฯ มีความคิดเห็นร่วมกันว่า กระบวนการในการรับด้วยแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) นี้ ไม่มปีระสิทธิภาพ 
     กระบวนการในการออกข้อสอบและสอบปฏิบตัิเป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ กรรมการฯ มีการด าเนินการ่วมกนั เพื่อให้ข้อสอบสอดคล้องกับ
การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่ตรงกับหลักสูตรฯ  
     ในการสอบปฏบิัติ ท าให้เห็นถึงความคิดและความสามารถของผู้สอบได้อย่าง
ชัดเจน กรรมการฯ พิจารณาแลว้เห็นตรงกันว่า การสอบปฏิบัติเป็นกระบวนการ
สอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

เนื่องจากในรอบที่ 1 นี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน ท าให้การรับเข้านกัศึกษาใหม่  
ไม่สามารถวัดความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ได้ ซึ่งอาจมีผลกับกาเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 

รอบที่ 2 การรับด้วยโควตา ที่มกีารสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ     
กระบวนการรับเข้า โดยมีผลการสอบข้อเขียน และมีการสอบปฏิบัติ เป็น

ประบวนการที่ดี ได้เห็นถึงความสามารถของผู้สอบ 
    ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ก าหนดเวลาในรอบที่ 2 ซึ่งอยู่ในเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ ซึ่งผูส้มัครที่สอบในรอบนี้ มีเป็นส่วนน้อย เพราะส่วนใหญ่จะรีบสมัคร
และสอบเข้าในรอบแรก คือ รอบที่ 1 ไปแล้ว ท าให้มีจ านวนผู้สมัครให้คัดเลือก
น้อยและทักษะด้อยกว่ารอบแรกค่อนข้างมาก และมีผูส้มัครไมผ่่านการคัดเลือก
จากผู้สมัครในการรับแบบโควตาเครือข่ายจ านวน 1 คน  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
กระบวนการรับนักศึกษาด้วยระบบ SU-TCAS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้ จาก

การที่ไม่การสอบข้อเขียนคัดเลอืกเฉพาะแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ไม่
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปน็ของผู้สมัครจริง 
โดยที่จ านวนผู้สมัครที่รับส่วนมากจะอยู่ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   

จากอาจารย์ผูส้อนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาพื้นฐานด้านศิลปะ มีข้อสังเกตุ
ว่านักศึกษามีทักษะด้านพืน้ฐานศิลปะที่ด้อยลงกว่ามาตรฐานของนักศึกษาเดิม
ของหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
1. ภาควิชาฯ มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ร่วมกับการจัด
ปฐมนิเทศของคณะฯ ให้กับทั้งนักศึกษา ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เพื่อแนะน าการเรียนการสอนตลอด 4 ปี ของหลักสูตร และแลกเปลี่ยนข้อ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ซักถาม ระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษา  
2. ภาควิชาฯ แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการ 2 ท่าน  
3. ก าหนดเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควชิาฯ ส าหรับติดต่อ ประสานงาน
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการ มีการจัดสร้างกลุ่มออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถดูแลนักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด  

ผลการด าเนนิงาน 
การปฐมนิเทศระดบัหลักสูตรฯ  
     หลังจากการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ระดับคณะฯ แล้ว หลักสูตรฯ มีการ
ปฐมนิเทศในสว่นของภาควชิาฯ นักศึกษาได้พบและรู้จักกับคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ที่แนะน าการปฏบิัติตัวและแนว
ทางการเรียนการสอนตลอด 4 ปี อุปกรณ์การเรียน สถานที่เรียน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2562 จ านวน 99.73% มีความเข้าใจในขั้นตอน
การลงทะเบียน และแนวทางการเรียนตลอดหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ครบตามแผนการศึกษา  

การประเมินกระบวนการ 
     ภาควิชาฯ ไดป้ระเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบวา่  
มีความเหมาะสม 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
      ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ทั้งใน
ด้านพืน้ฐานศิลปะและภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามหลักสตูร 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

กระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
ในระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรฯ ได้วางระบบและกลไกในการควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา คือ 

- ประชุมคัดเลือกอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปลีะ 2 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเร่ืองการเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง

 
ข้อมูลอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ
จากเว็บไซต์ 
www.reg.su.ac.th 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ของหลักสูตรฯ 
- มีตัวแทนอาจารย์ฝ่ายกิจการนกัศึกษาของหลักสูตรอยู่ในกรรมการระดับ
คณะฯ 
- ประชุม วางแผนด าเนนิการในการปฐมนิเทศรายวชิาเลือก / การฝึกงาน  
/ปฐมนิเทศการท าศิลปนิพนธ์ 
- มีเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปของภาควิชาฯ เพื่อติดต่อประสานงาน 
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะวิชาฯ 

ผลการด าเนนิงาน  
- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ซึ่งเป็นชัน้ปทีี่ต้องลงทะเบียนวิชา

เลือก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนของวิชาเลือก
ทุกวิชา ที่เปดิในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทะเบยีน 
ก่อนการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในทุกภาคการศึกษาท าให้นกัศึกษามีความ
เข้าใจแนวทางในการเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกที่ตรงตามความถนัดของตนเอง 
สามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

- มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 
นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการส่งเอกสารฝึกงาน และได้รบั
การตอบรับให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการครบทุกคนในเวลาที่ก าหนด 

แตเ่นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตั้งแต่
ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID – 19 แก่นักศึกษาโดยให้ทุกคณะวิชายกเลิกการฝึกงานหรือ
ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมทดแทน ภาควชิาฯ ได้แจ้งสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝกึงานทราบตามนโบบายดังกล่าว สถาน
ประกอบการส่วนหนึ่งจึงเปลี่ยนมาใช้การฝึกงานรูปแบบออนไลน์แทน  เพื่อ
ตอบรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าฝึกงานรปูแบบออนไลน์ ท าให้จ านวน
นักศึกษาที่ฝึกงานออนไลน์มีจ านวน 55.56 % 

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

การประเมินกระบวนการ 
- การจัดปฐมนิเทศรายวิชาเลือกของนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 เป็นไปด้วยดี 

นักศึกษามีความเข้าใจในการเลอืกศึกษารายวิชาเลือกของหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานการ
ด าเนินงาน 
ปฐมนิเทศและ
นิเทศก์ฝึกงาน ปี
การศึกษา 2562  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
- ก าหนดการจัดปฐมนิเทศฝึกงานเป็นไปได้ด้วยดี มีการปรับเปลีย่นรูปแบบ

การฝึกงานของนักศึกษาเป็นรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 

- การปฐมนิเทศรายวชิาศลิปนิพนธ์เป็นไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
    - หลักสูตรฯ ทบทวนระยะเวลาในการด าเนินการเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาการเรียนการสอนมากข้ึน  
   - หลักสูตรฯ ใช้วิธีการการน าเสนอศิลปนิพนธ์ ให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อ 
และคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอาจารย์ทีป่รึกษาศิลปนิพนธ์ให้กับ
นักศึกษา ต่อเนื่องเป็นปทีี่ 4 ซึ่งจากวิธีที่ไดป้รับใชน้ี้ท าให้การเรียนการสอนใน
รายวิชาศลิปนิพนธ์และการน าเสนอฯ ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 กระบวนการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ปีที่ผา่นมาหลักสูตรฯ เน้นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะหลักของ
สาขาวชิาชีพ (Core Subject) เป็นส าคัญ โดยมีการสอดแทรกทักษะกลุ่มชีวิต 
และอาชีพ ทักษะกลุ่มการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะกลุ่มสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี เปน็องค์ประกอบรองในรายวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม 
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยยึดแนวทางตามแผนด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัฯ และคณะฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดงันี้ 
- จัดท าแผนด าเนนิงานภาควิชาฯ ทั้งโครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
- บูรณาการการศึกษาและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยมีการระบุ
แผนการสอนในรายวิชาเรียน 
- แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษากับต่างสถาบันทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 

ผลการด าเนนิงาน 
หลักสูตรได้ด าเนนิโครงการที่มสีว่นในการพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  
โครงการตามแผนด าเนินงานภาควิชาฯ (ระดับนานาชาต)ิ 
1. โครงการบูรณาการการศึกษาระหว่างประเทศ ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art and Design, Tokoha University, 
Japan เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพประกอบระดบันานาชาติ Nika Design 
Section 2019 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)  
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   
      สืบเนื่องจากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art and 
Design, Tokoha University, Japan  จัดท า โครงการบูรณาการการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ และสูจิ
บัตร Nika Design 
Section 2019 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ระหว่างประเทศ ภาควชิาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art and 
Design, Tokoha University, Japan เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพประกอบ
ระดับนานาชาติ Nika Design Section 2019 (โดยได้มีการจัดโครงการฯ
ตั้งแต่ปี 2015 – 2018 เป็นระยะเวลา 4 ปี) ขึน้เพือ่สนับสนนุคณาจารย์
ภาควิชาฯ และนักศึกษาที่มีผลงานสรา้งสรรค์ในรายวชิาเรียนจากหลักสูตร
การเรียนการสอนที่โดดเดน่ เผยแพร่สู่ระดับสากล โดยจะได้รับรางวัล และ
ได้รับจัดพิมพ์เผยแพรล่งสูจบิัตรและแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ณ 
โตเกียว และจัดแสดงต่อเนื่องทัว่ประเทศญี่ปุ่น 
     นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผล
งานในนิทรรศการและเผยแพรผ่ลงานลงในสูจบิัตร จ านวน 9 คน ดังนี้    
     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 คน 
1. Ms.Kantamart meesiri Age: 22 
นางสาวกัณฐมาศ มีศิริ รหัส 04580071 
ชื่อผลงาน Title1: Moon street in Bangkok / Title2: Travel in the old 
island 
2. Ms Kanticha Pramuan Age: 22  
นางสาวกันติชา ประมวล รหัส 04580072 
ชื่อผลงาน Title1: In to the wild / Title2: Look at me 
     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 2 คน 
1. Ms.Nattaporn Chuenvitayakul Age: 22 
นางสาวณัฐพร ชื่นวิทยกุล รหัส 04590084 
ชื่อผลงาน Title1: Museum of Animalia / Title2: Searching 
2. Ms.Supajaree Saengsri Age: 21 
นางสาวศุภาจรีย์ แสงศรี รหัส 04590103 
ชื่อผลงาน Title1: A Little Leaf Boat / Title2: After the rain 
     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 5 คน 
1. Ms.Panut Asvahem Age: 20 
นางสาวปาณัสม์ อัศวเหม รหัส 04600088 
ชื่อผลงาน Title1: La Sorcellerie / Title2: One For Sorrow, Two For 
Joy 
2.Mr.Poompat Watanasirikul Age: 20 
นายภูมิพัฒน์ วรรธนะศิริกล รหัส 04600099 
ชื่อผลงาน Title1: Thinking of me / Title2: Days pass so fast 
3. Ms.Ratinya Kulapalanont Age: 20 
นางสาวรติญญา กุละปาลานนท์ รหัส 04600101 
ชื่อผลงาน Title1: Flowery Girl / Title2: Food forever friends 
4. Mr.Nattawat Muengjeen Age: 20 
นายณัฏฐวัตร เมืองจีน รหัส 04600078 
ชื่อผลงาน Title1: EGO / Title2: Shadow Fight 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
5. Ms.Preeyaporn Chen Age: 20 
นางสาวปรียาพร เชน รหัส 04600087 
ชื่อผลงาน Title1: Hallow Pumpkin / Title2: Meow Me 

2. โครงการบูรณาการการศึกษาระหว่างประเทศ ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ร่วมกับ Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta กิจกรรม 
“International Community Engagement (ICE) 2019 
Transmedia Art Camp” ระหว่างวันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2562  
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   

Institute Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta จัดกิจกรรม 
International Community Engagement (ICE) 2019 Transmedia Art 
Camp ซึ่งเป็นการอบรมและปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบสื่อสารเชิง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาควชิาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้า
รับการอบรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุน่ ไต้หวนัและอินโดนีเซีย  
ณ Pandes village, Indonesia และ Visual Communication Design 
Study Program, ISI Yogyakarta, Indonesia โดยมีนักศึกษาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์เข้าร่วมโครงการฯ 3 คน คือ 
1. นางสาวรัตนช์นก วงษส์มบัติ นักศึกษาชัน้ปี 4  รหัส 04590099 
2. นางสาวศุภาจรีย์ แสงศรี  นักศึกษาชัน้ป ี4  รหัส 04590103 
3. นางสาวลักษมณส์ิรินทร์ เอ่ียมประเสริฐ นักศึกษาชั้นปี 3 รหัส 04600103 
 

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ Animation Boot 
Camp 2019 ASEAN in Thailand ร่วมกับ Animation Department, 
Graduate School of Film & New Media, Tokyo University of 
the Arts & UNIJAPAN, Agency for Cultural Affairs ณ ห้องประชุม
ไทยประกนัชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และ
คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ระหว่างวนัที่ 27 พฤศจิกายน –  
2  ธันวาคม 2562 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไดม้ีความร่วมมือทางวชิาการ และจัดท า
โครงการร่วมกับ Animation Department Graduate School of Film 
and New Media, Tokyo University of the Arts ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบนัโดยมโีครงการจัดท าต่อเนื่องร่วมกัน คือ โครงการ “Animation 
Bootcamp ASEAN in Thailand” โดยจัดครั้งนี้เปน็คร้ังที่ 5 ซึ่งได้รับ
ผลส าเร็จอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าอบรม รวมทั้งคณาจารย์ วทิยากร และผู้แทน
จากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น มีความประทบัใจในความสามารถและ
ศักยภาพของนักศึกษาไทยเปน็อย่างมาก ประกอบกับความส าเร็จของผลการ

 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
อบรม อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช ได้เสนอขอให้นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ได้มโีอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Animation 
Department Graduate School of Film and New Media, Tokyo 
University of the Arts โดย Professor Mitsuko Okamoto รองอธิการบดี
จาก Tokyo University of The Art เห็นความสามารถของนักศึกษาจาก 
Animation Bootcamp 2019 ASEAN in Thailand จึงตอบรบัการ
แลกเปลี่ยนและแจ้งวา่จะเตรียมจัดสรรทุนของ Tokyo University of The 
Art ให้ในปี 2563 ต่อไป  

กระบวนการด าเนินงาน  
- ก าหนดแผนงานด าเนนิการของโครงการฯ ร่วมกับสถาบันเครอืข่าย 
Department of Animation, Graduate School of Film and New 
Media, Tokyo University of the Arts 

การด าเนินงาน 
- มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าอบรมในโครงการฯ จากแฟ้มสะสม
ผลงาน ที่แสดงพื้นฐานทักษะการวาดเส้นที่ดี (drawing) และมผีลงานแอนิ
เมชั่น 

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

 

4. โครงการบูรณาการการศึกษาระหว่างประเทศ ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ร่วมกับ Tokyo University of The Arts, "Student exchange 
program 2020” (มกราคม – มีนาคม 2563) 
* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไดด้ าเนินกิจกรรมส่งเสริมวิชาการร่วมกับ 
Animation Department, Graduate School of Film and New Media, 
Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี MOU ร่วมกัน ในการจัด
โครงการ Animation Bootcamp ASEAN in Thailand” ต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ซึง่ได้รบัความส าเร็จอย่างดีมาโดยตลอด โดยในเดือน
พฤศจกิายน 2562 Department of Film Production, Tokyo University 
of the Arts ได้ให้ทุนสนับสนนุนักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชัน้ปีที่ 
3 เข้าอบรมในโครงการ Digital Cinema Production Workshops in 
Malaysia  2019 จ านวน 2 คน  และจากความส าเร็จของภาควชิาออกแบบ
นิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศลิป์ ทีม่ีการร่วมมือทางวิชาการกับ Animation 
Department Graduate School of Film and New Media, Tokyo 
University of the Arts ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั จัดท าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบูรณาการ
การศึกษาระหว่าง
ประเทศ ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ร่วมกับ Tokyo 
University of The 
Arts, "Student 
exchange 
program 2020” 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
“Animation Bootcamp ASEAN in Thailand” ต่อเนื่องร่วมกันเป็นคร้ังที่ 
5 อาจารย์ชนิศา ชงดัเวช จึงได้เสนอขอให้นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ได้มโีอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรูท้ี ่Animation 
Department Graduate School of Film and New Media, Tokyo 
University of the Arts 
     ในการนี้ภาควชิาออกแบบนเิทศศิลป์ จึงจัดโครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับ Tokyo University of The Arts, "Student exchange program 
2020" เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนการยกระดบัมหาวิทยาลัย
สู่มหาวิทยาลัยชัน้น าที่มีมาตรฐานสากล และการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
ตามเกณฑ์ QS Stars Ratings และ QS World University Rankings ที่
มหาวิทยาลยัมีมาตรการผลักดันเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยัง
เป็นการประชาสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์ และมหาวทิยาลัยสู่ระดับนานาชาติ 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีระหว่างนักศึกษาตา่งชาติกบันกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และเปน็การเตรียมสู่การเป็นศูนย์กลางดา้นการศึกษา 
วิชาการระดบัภูมิภาคอาเซียน 
     โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 4 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม ดังนี้  
1. อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช 
2. นักศึกษาภาควิชาออกแบบนเิทศศิลป์ จ านวน 3 คน คือ 
   2.1 นักศึกษาที่ได้รับทนุสนับสนุนจาก Tokyo University of the Arts  
จ านวน 2 ทุน 
   - นางสาวณัฏฐนิชา สาระ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 04590083 
   - นางสาวกฤตภัค รินนาศักดิ ์นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 04600111 
   2.2 นักศึกษาที่ได้รับทนุสนับสนุนจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 1 ทุน 
   - นางสาวปรียาพร เชน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 04600087 
     แต่สืบเนื่องจากวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศค าสัง่งดการเดินทางไปยัง
ต่างประเทศของบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ท าให้นักศึกษาไม่สามารถ
เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้  
     * โดยทางรองอธิการบดีฝา่ยสารสนเทศ Tokyo University of The Arts 
แจ้งกับอาจารยช์นิศา ชงัดเวช ผู้รับผิดชอบโครงการฯ วา่ จะเก็บทุน 
การศกึษาฯ ในโครงการฯ นี้ไว้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID – 19 คลี่คลายจะด าเนนิการต่อในภายหนา้ 

โครงการภายนอกที่บูรณาการกับรายวิชาเรียน 
1. โครงการบูรณาการการศึกษาระดับนานาชาติ ร่วมกับ ภาควิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์ ร่วมกับ Tokyo University of The Arts กิจกรรม Digital 
Cinema Production Workshops in Malaysia 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ณ Multimedia University (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2562 

* โดยเปน็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประธานด าเนินงาน อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช   
     นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมปฏบิัติงานและสร้างผลงาน
ภาพยนตร์สัน้ของตนเอง โดยมนีักศึกษาภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
2 คน คือ 
   1. นางสาวชนัญญา ชลชีวะ นกัศึกษาชั้นปี 3 รหัส 04600072 
  2. นางสาวบุษบา ปรีดาอนนัทสุข นักศึกษาชัน้ปี 3 รหัส 04600085 
  กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  คัดเลือกจากนักศึกษาชัน้ปทีี่ 3 – 4  
 - อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช ผู้รบัผดิชอบโครงการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ชั้นปี 3 – 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ส่งผลงานสตอร่ีบอร์ด 
(storyboard) ซีเคว้นดีไซน์ (Sequence Design) และผลงานภาพยนตร์สัน้
หรือภาพเคลื่อนไหว (Motion) และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติพดูและฟัง
ภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผูส้มัคร จ านวน 6 คน 

  - คัดเลือกนักศึกษา 3 คน เพื่อสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
- คัดเลือกนักศึกษา 2 คน เพื่อส่งชื่อเข้าร่วมการอบรม คือ  
  นางสาวชนัญญา ชลชีวะ และนางสาวบุษบา ปรีดาอนันทสุข นักศึกษาชัน้
ปีที่ 3  

บูรณาการในรายวิชา 362 207 Professional Special Project  362 228 
Sequential Art 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับของหลักสูตร 
-  นักศึกษาได้พฒันาทักษะการเรียนรู้และเทคนิคดิจทิัลในการสร้างสรรค์

ภาพยนตร์และน ามาต่อยอดการเรียนรู้ในหลักสูตรของภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ ได้ต่อไป 

- เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวชิาการของนักศึกษา ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์และนักศึกษาในอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
เวียดนาม บรไูน ฟลิิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

- นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์
ประเทศญี่ปุ่น 

2. โครงการไปรษณีย์เพ่ิมสุข ซึง่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ
มัณฑนศิลป์ ร่วมกับ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ภาควชิาฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยบูรณาการกับรายวิชา 362 213 Graphic Design on 
Packaging มีอาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์ และนักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชานี้เปน็ผู้ร่วมกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการของภาควิชาฯ ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สามารถจ าแนกตามกลุ่มทักษะได้ดังนี้  
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ช่ือโครงการ 

กลุ่มทักษะ 
สาขาวิชาชีพ ชีวิตและ

อาชีพ 
การเรียนรู้และ

นวัตกรรม 
สารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี

1. โครงการบูรณาการการศึกษาระหว่างประเทศ ภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ ร่วมกับ Faculty of Art and Design, Tokoha 
University, Japan เพื่อเผยแพรผ่ลงานภาพประกอบระดับนานาชาติ 
Nika Design Section 2019 

        

2. โครงการบูรณาการการศึกษาระหว่างประเทศ ภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ ร่วมกับ Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta 
กิจกรรม “International Community Engagement (ICE) 2019 
 

        

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ Animation 
Boot Camp 2019 ASEAN in Thailand ร่วมกับ Animation 
Department, Graduate School of Film & New Media, Tokyo 
University of the Arts & UNIJAPAN, Agency for Cultural 
Affairs 

        

4. โครงการบูรณาการการศึกษาระหว่างประเทศ ภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ ร่วมกับ Tokyo University of The Arts, "Student 
exchange program 2020” 

        

5. โครงการบูรณาการการศึกษาระดับนานาชาติ ร่วมกับ ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ Tokyo University of The Arts 
กิจกรรม Digital Cinema Production Workshops in Malaysia 
2019  

        

6. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข         
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประกวดและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาจาก
ภายนอก 
ระดับนานาชาต ิ
1. Nika Design Section 2019  
นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานใน
นิทรรศการและเผยแพร่ผลงานลงในสูจบิัตร จ านวน 9 คน ดังนี้    
1. นางสาวกัณฐมาศ มีศิริ รหัสนักศึกษา 04580071 
2. นางสาวกันติชา ประมวล รหัสนักศึกษา 04580072 
3. นางสาวณัฐพร ชื่นวิทยกุล รหัสนักศึกษา 04590084 
4. นางสาวศุภาจรีย์ แสงศรี รหันักศึกษาส 04590103 
5. นางสาวปาณัสม์ อัศวเหม รหัสนักศึกษา 04600088 
6. นายภูมิพัฒน์ วรรธนะศิริกล รหัสนักศึกษา 04600099 
7. นางสาวรติญญา กุละปาลานนท์ รหัสนักศึกษา 04600101 
8. นายณัฏฐวัตร เมืองจีน รหัสนักศึกษา 04600078 
9. นางสาวปรียาพร เชน รหัสนักศึกษา 04600087 

 
 
 
 
 

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการฯ และ 
สูจิบัตร Nika 
Design Section 
2019 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
บูรณาการกับรายวิชา  362 109 Illustration, 362 222 Children’s Book 
Illustration, 362 223 Book Illustration 362 227 Concept Arts  

ระดับชาต ิ
1. การประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : ตรา
สัญลักษณ์ CBT Thailand   
 นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ได้รับรางวัล จ านวน 4 คน ดังนี้ 
1. นายนิธิพนัธ์ ศิริรักษ์อธิกุล นกัศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 04590090 
ได้รับรางวลัชนะเลิศ  รางวัลละ 100,000 บาท  
2. นางสาวศวิตา เบ็ญจนิรัตน์ รหัสนักศึกษา 04610108 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ รางวลัละ 30,000 บาท 
3. นางสาวชนินาถ เชื้อหอม รหัสนักศึกษา 04590079 นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ รางวลัละ 30,000 บาท  
4. นายวิชภูษณะ คเชนทร์สถิตย์ รหัสนักศึกษา 04610107 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ได้รับรางวลัชมเชย รางวลัละ 10,000 บาท  
บูรณาการกับรายวิชา 362 102 Visual Communication Design II 

การประเมินกระบวนการ 
- โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ ด าเนินการได้ส าเร็จ ตามแผน 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ 
สืบเนื่องจากปี 2560 มติจากที่ประชุมกรรมการหลักสูตรฯ ไดก้ าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนน าเสนอกิจกรรมภายนอกต่อที่ประชุมการด าเนินงานหลกัสูตรฯ พิจารณา

ร่วมกันเพื่อบูรณาการเข้ากับแผนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และยงัคง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปี 2561 - 2562 ส่งผลให้มีการวางแผนการเรียนการสอน 
ล่วงหน้าอยา่งเหมาะสมมากข้ึน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางความคิด ความสามารถ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิด

ประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียนการสอนในคาบเรียน 

 
 
 
ตัวอย่างผลงาน
นักศึกษา 

 

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

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

อัตราการคงอยู่ 
- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2558 

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

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

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

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

- นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2562 
   รับเข้า 49 คน จบการศึกษา - คน ปกติ 49 คน พ้นสภาพ - คน 
  การคงอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 100 

ตารางหมวด
ที่ 2 ข้อมูล
นักศึกษา (ดู
อัตราคงอยู่ปี
รับเข้า 2560 
– 2562) 

 การส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

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

จ านวน 51 คน จาก 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

จ านวน 39 คน จาก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 98 

ตารางหมวด
ที่ 2 ข้อมูล
นักศึกษา (ดู
อัตราส าเร็จ
การศึกษา ปี
รับเข้า 2557 
– 2559) 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.16 
    ปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.99 
    ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.51  

 

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

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

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 11/3  = 3.67 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านศิลปะและการออกแบบอย่างก้าวหน้า  
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาบรรยายและ

อบรม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ  
3.  โครงการและกิจกรรมในหลักสูตรช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์กับ

นักศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. จากจุดเด่นข้างต้น นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางศิลปะและการออกแบบไดอ้ย่างโดดเด่นเฉพาะตน 
2. โครงการและกิจกรรมในหลักสูตรช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งประสบการณ์จริง และการเรียนรู้

ทางด้านศิลปะและการออกแบบที่พัฒนาสู่ระดับสากล 
3. พัฒนาให้นักศึกษาได้ขยายเครือข่ายทางด้านวิชาชีพ ทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์สู่สากลอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1) 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
1) ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

ในปี 2562 ภาควิชาฯ เปิดรบัอาจารย์ใหม่ 1 ต าแหน่งในคุณวฒุิ
ระดับปริญญาเอก เพื่อเตรียมทดแทนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ ทีผู่้สอนเดิมจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2563   

  ผลการด าเนนิงานการรับอาจารย์ใหม่ 
     ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2562 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น
อาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอก 1 ต าแหน่ง โดยมีคุณสมบัติตรงตามที่
เปิดรับ แต่เนื่องจากผูผ้่านการคัดเลือกยังติดภารกิจการสอนต่อเนื่อง
ในสถาบนัเดิม จึงขอเร่ิมการปฏิบัติงานในภาควชิาฯ ในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563  

การประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
กระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 1 ต าแหน่ง ในปี 2562 เป็นไป

ตามระบบ  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรได้อาจารย์คุณวฒุิปริญญาเอก ตรงตามที่ต้องการ 

2) ระบบการแต่งตัง้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรคงเดิม 

ผลการด าเนนิงานการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรคงเดิม 

การประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ฯ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการแต่งตัง้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ฯ 

 

3) ระบบการแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคงเดิม 

ผลการด าเนนิงานการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคงเดิม 

การประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ประกาศ
คณะฯ เร่ือง
ผลการ
คัดเลือกเพื่อ
เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง
อาจารย ์ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ฯ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ฯ 

 ระบบการบรหิารอาจารย์  
- มีการประชุม มอบหมายภาระงานสอนให้สอดคล้องกับ 

ภาระงานสอนขั้นต่ า งานวจิัยสรา้งสรรค์ งานบริการวชิาการ และ 
งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
แต่ละท่าน โดยให้คณาจารย์ทุกท่านพิจารณาความเหมาะสม  

 มีการท าเอกสารสรุปภาระงาน และมอบหมายให้อาจารย์ปฏบิตัิ 
งานตามภารกิจ เพื่อใช้ในการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPIs) ของ
คณะฯ 

- มีการมอบหมายภาระงาน การประชุมเก่ียวกับหลักสูตรให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วม 

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

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

ผลการด าเนนิงาน 
- จากการติดตามผลประเมินการสอน คณาจารยไ์ด้มีการปรบัปรุง

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

- ผศ. ดร.เตือนฤดี รักใหม่ ผู้ผ่านการคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายน 
2562 และจะปฎิบัติงานในเดือนตุลาคม 2563 ได้รับการรับเชญิเป็น 
ผู้สอนร่วมในรายวชิา 362 232 Motion Picture หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงฉบับ 2555 และ 362 235 Event Design หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงฉบับ 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็น
อาจารย์ประจ าของหลักสูตรฯ ต่อไป 

การประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์ 

 
รายงาน
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
 
 
 
แบบรับรอง
การ
ปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
- กระบวนการติดตาม และมอบหมายภาระงานเปน็ไปตามระบบ มี

การน าเสนอผลการด าเนินงานผา่นการประชุมหลักสูตรฯ 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
   - กระบวนการติดตามในการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
1) ใหทุนสนับสนนุอาจารยท าวจิัย ผลิตผลงานสรา้งสรรค์ จาก

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

งบประมาณสนับสนนุการท าผลงานฯ จากภาควชิาฯ 
5) สนับสนนุใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ทัง้

ภายในและภายนอกสถาบันฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
 ในปี 2562 มีอาจารย์ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการ

ขอพิจารณาคุณภาพตน้ฉบับต าราเพื่อการขอก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คือ ผศ.สุพิชญา เข็มทอง 

ภาควิชาฯ สนบัสนุนให้คณาาจารย์ร่วมกิจกรรมเพื่ออบรมเพิ่มพูน
ความรู้ ในกิจกรรมดังนี้ 
     - โครงการอบรมออนไลน์ AUN-QA Clinic เมื่อวันที่ 28-29 
พฤษภาคม 2563 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ืองการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และ Microsoft Team 
ระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 
     - โครงการอบรมออนไลน์“เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA Assessors) 
ประจ าปีการศึกษา 2562” วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  
- ต้องการทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากคณะฯ และมหาลัยวิทยาลยั 

เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ในการวิจยั ผลิตผลงานและการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และงานวชิาการ ทัง้ระดับชาติและนานา
มากข้ึน 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
ในปี 2562 นี้ ประธานหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมเพื่อจัดสรร

งบประมาณ ให้เป็นทนุพัฒนาบคุลากรแก่คณาจารย์ และทุนสนบัสนนุ
ในการขอต าแหน่งวิชาการทั้งระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และรอง

แผน
งบประมาณ
แผ่นดิน
ภาควิชาฯ 
ปีงบประมาณ
2562-2563 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์

- หลักสูตรฯ จะด าเนนิการให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ขอต าแหน่ง
ทางวชิาการเพิ่มข้ึน 

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

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
2 x 100/ 5 = 40.00 

ตารางที่ 1.1-1 

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

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร  
(0+8.40) x 100/ 5 = 168.00 

ตารางที ่4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

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

4.2(2) สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

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

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 1 0.40 ตารางที่ 4.2.6 
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 8 8.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 9 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8.40 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

168.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8.40 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 88.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 168.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20)  
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
ปี 60 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 61 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 62 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 63 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ปี 64 ครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีแนวโน้มที่ด ี

ค าสั่งแต่งตัง้ ฯ 

 ความพึงพอใจของอาจารย ์
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ

ผลจากการ 
วิจัยของคณะฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.34 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.96 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการด าเนนิงาน ของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

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

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

4.2 (1) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 40.00 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 40.00 3.33 
4.2 (3) ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 168.00 5.00 
4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

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

ระดับคุณภาพ ดี 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

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

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนทุนการพัฒนาบุคลากร ทั้งในการด าเนินการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต 

2. คณะฯ และภาควิชาฯ มีทุนสนับสนุนงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ และการเผยแพร่บทความวิชาการ  
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

วิชาแกน                 
360 101 การออกแบบ1 1/62 15 13 19 2          49 49 
360 103 วาดเส้น 1 1/62 2 2 42 2 1         49 49 
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/62 2 4 40 2 1         49 49 
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 1/62 8 8 19 7 7         49 49 
360 102 การออกแบบ 2 (55) 2/62 1             1 1 
360 102 การออกแบบ 2 2/62 18 21 5 4  1        49 49 
360 104 วาดเส้น 2 2/62 2 12 30 5          49 49 
360 106 ศิลปะปฏบิัติ 2 2/62 12 16 20 1          49 49 
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 2/62 23 14 12           49 49 
วิชาบงัคับ                 
362 102 การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 2 

1/62 2 12 36           50 50 

362 105 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1/62 3 29 15 2 1         50 50 
362 106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานในงานออกแบบ 

1/62 10 20 18 2          50 50 

362 107 การถา่ยภาพเบือ้งต้น 1/62 31 14 5           50 50 
362 110 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ศิลปะและการออกแบบ 

1/62 1 9 21 9 8 2        50 50 

362 201 การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 4 

1/62 2 9 14 8 12         45 45 

362 203 ประวัติศาสตร์ศิลปะ
เปรียบเทียบเพื่อการออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

1/62 24 17 4           45 45 

362 204 การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ 

1/62 10 9 16 2 6 2        45 45 

362 206 การวิจัยเพือ่การ
สร้างสรรค์ (55) 

1/62 30 2 7  1         40 40 

362 208 โครงการพิเศษด้าน
วิชาชีพ (55) 

1/62 16 11 10 3          40 40 

362 101 การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 1 

2/62 13 19 17           49 49 

362 103 การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 3 (55) 

2/62 1             1 1 

362 103 การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 3 

2/62 17 18 14      1     50 49 

362 104 การใช้สี (55) 2/62  1            1 1 
362 104 การใช้สี 2/62 31 20            50 50 
362 108 การออกแบบและจัด 2/62  10 39      1     50 49 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

วางตัวอกัษร 
362 109 ภาพประกอบ 2/62 8 37 5           50 50 
362 202 การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 5 

2/62 5 6 17 5 12         45 45 

362 205 การวิจัยเพือ่การ
สร้างสรรค์ 

2/62 11 21 7 4 2         45 45 

362 209 ศิลปนิพนธ์ (55) 2/62 14 16 10  1         41 41 
วิชาเลือก                 
362 211 การออกแบบสิ่งพิมพ ์ 1/62 7 5 11 4          27 27 
362 213 การออกแบบเลขน
ศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 

1/62 7 7 5           19 19 

362 214 แนวคิดโฆษณา 1/62 3 3 
 

2 2          10 10 

362 216 การเขียนบทโฆษณา 
(55) 

1/62 4 4 1 2 1         12 12 

362 218 การถ่ายภาพแฟชั่น  1/62 6             6 6 
362 222 การถ่ายภาพแฟชั่น 
(55) 

1/62 10        2     12 10 

362 222 ภาพประกอบหนังสือ
ส าหรับเด็ก 

1/62 5 8            13 13 

362 228 ภาพประกอบหนังสือ 
(55) 

1/62 5 3 1 1     1     11 10 

362 227 คอนเซปต์อาร์ตส์ 1/62 2 1 6 1          10 10 
362 228 ศิลปะการออกแบบ
ภาพต่อเนื่อง 

1/62 7 6 2           15 15 

362 231 ภาพต่อเนื่อง (55) 1/62 1             1 1 
362 229 ภาพประกอบที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน (55) 

1/62 6 5 3           14 14 

362 229 การเขียนบท 1/62 13             13 13 
362 231 แอนิเมชั่นสองมิติ 1/62 6 2 9  3         20 20 
362 232 ภาพเคลื่อนไหว (55) 1/62 1 7 2           10 10 
362 233 จิตวิญญาณไทยในการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

1/62  3 3 3          9 9 

362 212 การออกแบบสิ่งพิมพ์
อิเล็คทรอนิค 

2/62 7 5            12 12 

362 216 กลยุทธ์การสร้างสรรค์
งานโฆษณา 

2/62  2 2           4 4 

362 219 การถ่ายภาพสารคดี 2/62 5 12 1           18 18 
362 220 การถ่ายภาพโฆษณา 2/62 2 7 1           10 10 
362 225 การออกแบบ
คาแรคเตอร์ 

2/62 6 3 2      5     16 11 

362 227 คอนเซปต์อาร์ตส์ 2/62 3 6 6           15 15 
362 230 การผลิตภาพยนตร์ 2/62 10             10 10 
362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ 1 
(55) 

2/62  2            2 2 

362 232 แอนิเมชั่นสามมิติ 2/62 4 1            5 5 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

362 235 การออกแบบการจัด
แสดง 

2/62 12        1     13 12 

362 237 การน าเสนอผลงาน 2/62 6 5 2 3          16 16 
362 238 จิตรกรรม 2/62 9 11 4           24 24 
362 239 วาดเส้นกายวิภาค 2/62 3 5 6 1          15 15 
362 241 การออกแบบนิเทศ
ศิลป์กับการมีส่วนรว่มทางสังคม 

2/62  2            2 2 

 
สรุปผลรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

362 239 ธุรกิจการ
ออกแบบ (55) 

1/62 6 4 19 1 4         34 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวชิา 
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

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

 
 
การประชุม
กรรมการ
หลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
4. ภาควิชาฯ ได้วิพากษ์รา่งหลกัสูตร โดยผู้ทรงคุณวฒุิทั้งจากสายวิชาการ 
และสายวิชาชีพ 
5. แก้ไขปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
6. ด าเนินการต่อตามกลไกการขออนุมัติหลักสูตรจนเสร็จสิ้น 

     สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงสาระรายวชิา
ในหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 
2560 โดยเพิ่มเติมรายวิชา 362 241 การออกแบบนิเทศศิลป์กบัการมีส่วน
ร่วมทางสังคม (Visual Communication Design and social 
Engagement) และเพิ่มเติมรายวิชา 362 110 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะและ
การออกแบบ (English for Art and Design) ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 2 
รายวิชา 362 208 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ (English for Designer)
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
     โดยปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรบัปรุง 2560 อย่าง
ต่อเนื่อง  

ผลการด าเนนิงาน 
     จากการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา 362 110 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ศิลปะและการออกแบบ (English for Art and Design) ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 รายวิชา 362 208 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ (English for 
Designer)ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากคณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาสอนร่วมกับอาจารย์ในภาควชิาฯ สามารถให้
ความรู้ทั้งทักษาะภาษาอังกฤษและเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา (STEP) ต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสากล 
การประเมินกระบวนการ 
     จากการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ร่วมกันทุกขั้นตอน ท าให้
กระบวนการฯ เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  
     นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลยั  

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
- ได้ข้อมูลจากผู้เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ครบถ้วนมากข้ึน  

การจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต 
   - แผนการเรียนรู้รายวิชามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
  - ขั้นตอนกระบวนการได้มาของข้อมูล ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้ศิษย์เก่า
และนักศึกษาปัจจุบัน ท าให้ได้ความเห็นที่รอบด้านมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยฯ 

1. หลักสูตรได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา เพื่อน าผลที่
ได้มาปรับปรุงสาระรายวิชาฯ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาน าผลการทวนสอบฯ มาปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดทวนสอบรายวิชาแกนรอบที่ 2 

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

ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯ ได้จัดทวนสอบฯ รายวิชาเฉพาะและวชิา
เลือก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รอบที่ 2 จ านวน 9 รายวิชา และ รอบที่ 
1 จ านวน 22 รายวชิา โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
    - หลักสูตรฯ ได้จัดทวนสอบรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือก จ านวน 31 
รายวิชา โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็นผู้วิพากษ์ ผา่นไปดว้ยความ
เรียบร้อย  ผลการทวนสอบฯ มคีวามเหมาะสม รายวชิามีการวางแผนการ
เรียนให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมร่วมกัน  โดยให้คณาจารย์สง่ข้อมูลทวนสอบ
ล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

การประเมินกระบวนการ 
- ผลทวนสอบรายวิชาเฉพาะและรายวิชาเลือกของหลักสูตรฯ ท าให้ผู้สอน

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และมีความเข้าใจในเนื้อหาการสอนของแต่ละรายวชิา
ร่วมกันมากข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนให้สอดคล้องกัน ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูข้องนักศึกษา ตามหลักสูตรฯ ให้ดยีิ่งขึ้น 

- การเตรียมความพร้อมก่อนการทวนสอบฯ ใช้เวลาสัน้ลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 

- ท าให้ระยะเวลาด าเนนิการสั้นลง  และได้ผลสัมฤทธิ์กับผู้สอนและการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

รายงานการ
ด าเนินงาน
โครงการทวน
สอบฯ  

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

1) การก าหนดผู้สอน 
กระบวนการก าหนดผู้สอน 

- หลักสูตรฯ มีการสรุปรายวชิาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และ
ก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา ในแผนงานของหลักสูตร น ามาพิจารณา
ทบทวนในการประชุมภาคฯ ร่วมกับแผนพฒันาบุคลากร ของภาควิชาฯ และ
ภาระงานของคณาจารย์ในภาคการศึกษานั้น เพื่อให้ได้ผู้สอนทีม่ีความ
เชี่ยวชาญ และสามารถดูแลการเรียนการสอน ได้เต็มที่  

- ในรายวิชาที่ต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาบรรยาย จะมี
การพิจารณาประสบการณ์การท างาน และความช านาญของอาจารย์พิเศษให้
สอดคล้องกับแผนการสอนตามความเหมาะสม 

- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนหลักใกล้เกษียณอายุราชการ ให้มีการจัดผู้สอน
ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบรายวิชาต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน 
การเตรียมอาจารย์ใหม่เพื่อรับผิดชอบรายวชิาแทนอาจารย์ผู้สอนที่ใกล้
เกษียณอายุราชการ 
    - ผศ. ดร.เตือนฤดี รักใหม่ ผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครเพื่อเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 และจะ
เข้าปฏิบัติงานในเดือนตลุาคม 2563  ได้รับการรับเชิญเป็นผู้สอนร่วมใน
รายวิชา 362 232 Motion Picture หลักสูตรฉบับปรับปรุงฉบบั 2555 และ 

362 235 Event Design หลักสูตรฉบับปรับปรุงฉบับ 2560 และได้เข้าร่วม
สังเกตุการณ์ทวนสอบฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรศิลปบัณฑติ
สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

การประเมินกระบวนการ  
การด าเนินงานเป็นไปด้วยด ี

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
    - ผศ.ดร.เตือนฤดี รักใหม่ ที่ผ่านการคัดเลิอกเข้ามาเป็นอาจารย์ ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนในรายวชิาดา้นภาพยนตร์ ซึ่ง
สามารถลดการเชิญอาจารย์พิเศษ และทดแทนอาจารย์ประจ าทีจ่ะ
เกษียนอายุราชการในปี 2563 ได้ 
   - มีการก าหนดโจทย์การฝึกปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญของผู้สอน และ
สอดคล้องกับวิชาชีพในปัจจบุัน ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนได้
อย่างเต็มที่ นักศึกษามีผลงานเปน็ที่ประจักษ์ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน  

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

- ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัส่ง มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษา   
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาภาระงานสอน แผนการสอน 

 
 
รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการ 
ด าเนินงาน 
ของภาค 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การเชิญอาจารย์พิเศษ และส่งมคอ. 4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 เพื่อก าหนดการปฐมนิเทศฝึกงานให้กับนักศึกษา โดยสง่ให้เจ้าหน้าที่
ภาควิชาฯ รวบรวมและส่งให้หัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณา 

- สรุปและจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษ 
วิทยากรบรรยาย และการศึกษานอกสถานที่ของแต่ละภาคการศึกษา 

- น าประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์พิเศษ และการศึกษานอก
สถานที่ของแต่ละภาคการศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีป่ระชุมหลักสูตรฯ  

ผลการด าเนนิงาน 
     ที่ประชุมหลักสตูรฯ ได้มีการก าหนดวันส่งมคอ. ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ดังนี้  
     มคอ. 3 ภาคการศึกษาต้น วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
     มคอ.3, 4 ภาคการศึกษาปลาย วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

การประเมินกระบวนการ  
ด าเนินตามกระบวนการไดต้ามก าหนด 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
    ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาฯ ติดตามการสง่มคอ.3 โดยการท าสรุป
รายวิชา และเจ้าหนา้ที่ภาควิชาฯ แจ้งเตือนเมื่อใกล้ก าหนดส่ง หากคณาจารย์
ไม่สามารถส่งตามก าหนด จะไมไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณเชิญอาจารย์พิเศษ
และการศึกษานอกสถานที่ในรายวิชานั้นๆ ซึง่ท าให้ได้มคอ. 3 ในรายวิชาที่มี
การเชิญอาจารย์พิเศษและการศึกษานอกสถานที่ได้ตามก าหนด  
 

3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กระบวนการ 
   - ตามแผนการจัดการเรียนการสอนมีการประชุมพิจารณา มคอ.3 และ
ก าหนดแนวทางการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย จ านวน 2 รายวิชา 
การบริการวิชาการ จ านวน  2 รายวิชา และการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 2 
รายวิชา ซึง่เป็นไปตามแผนการสอน 

ผลการด าเนนิงาน 
1. รายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัย จ านวน 2 รายวิชา 
1.1 รายวิชา 362 104 Usage of Color เป็นการบูรณาการการเรียนรู้

ทฤษฎีสี และความรู้เรื่องสี การผสมสีแบบตา่งๆ ระบบสี (Color 
System) ของส านักตา่งๆ กงลอ้สี การจับคู่สี Thaitone 

1.2 รายวิชา 362 213 Graphic Design on Packaging การวิจัยทาง
การตลาดเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่แตกต่าง โดยบูรณาการกับงานวิจัย เร่ือง การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมอัตลักษณท์างวฒันธรรมท้องถิ่น: ตลาดน้ า

วิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุม
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ  
 
แผนการ
ด าเนินงาน
ภาควิชาฯ 
 
มคอ .3  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
อัมพวา (อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์) พ.ศ. 2560  
     นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุท้องถ่ิน
และการลดตน้ทุนการผลิต  

2. รายวิชาที่บูรณาการกับการบรกิารวิชาการ จ านวน 2 รายวิชา 
2.1 รายวิชา 362 222 Children’s book Illustration และ 362 223 

Book Illustration การสร้างสรรค์งานออกแบบภาพประกอบ
สื่อสารเชิงวฒันธรรมและการทอ่งเที่ยว โดยจัดท าหนังสือ
ภาพประกอบเผยแพร่สถานที่ทอ่งเที่ยวของเมือง Yogyakarta 
อินโดนีเซีย  

3. รายวิชาที่บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 2 รายวิชา 

3.1 รายวิชา 362 222 Children’s book Illustration และ 362 
223 Book Illustration และจัดท าสื่อสร้างสรรค์ แผนทีว่ัด
มหาธาตุฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์วัดมหาธาตุฯ และสง่เสริม
กิจกรรมพุทธศาสนา  

การประเมินกระบวนการ 
โครงการและรายวิชาที่นักศึกษามีส่วนร่วมด าเนินการมีผลดี นักศึกษาน า

ความรู้ในการเรียนมาปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ และช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการท างานตามวิชาชีพให้กับนักศึกษามากข้ึนด้วย 

ผลที่ได้จากการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการ 
     การบูรณาการต่างๆตามแผนงานของภาควิชาฯ และแผนการสอนช่วยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวีธีการท างานกับองค์กรหรือบุคคลภายนอก  
จึงควรส่งเสริมโครงการและการสอนในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กระบวนการ 
  - เบื้องต้นเป็นการประเมินตามแผนประเมินผลการการเรียนรู ้ที่ผู้สอน

ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดยแต่ละ
รายวิชาจะใช้วิธีการสอน และวธิีการประเมินผลที่แตกต่างกนั ซึ่งผู้สอนจะเป็น

 
 
มคอ.3 
 
 
ผลประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ผู้ด าเนนิการในขั้นตอนนี้ แล้วรายงานผลในรปูของคะแนนดบิ และแบบ
ประเมินผลการศึกษา 

 - ประธานหลักสูตร ตรวจสอบความผิดปกติของเกรด ร่วมกับผลประเมิน
การสอนที่นักศึกษาท าในระบบออนไลน์  

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

วิชาแกน 
หลักสูตรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิทั้งสายวชิาการและสายวิชาชีพ เปน็ 

คณะกรรมการ โดยพิจารณาจากแผนการสอน ผลงานของนักศึกษา สื่อการ
สอน และการให้คะแนนของผู้สอนในแบบประเมินผลการศึกษา รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนโดยตรง 

วิชาเฉพาะและวชิาเลือก 
กรรมการหลักสูตรฯ ร่วมด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการ

สอนในรายวชิาเฉพาะ 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนในรายวชิาแกนและรายวิชา

เฉพาะของหลักสูตร ปีละ 1 ครัง้ 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนนิการหลักสูตร 

ทั้งหมดข้างต้นมารายงานผลใน มคอ.7 

ผลการด าเนนิงาน 
- ผู้สอนมีการประเมนิผลการการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
- ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน 

รายวิชาแกน ครั้งที่ 2 เพื่อน าผลการทวนสอบฯ มาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา
ก่อน และจัดทวนสอบฯ รายวิชาเฉพาะ 10 รายวิชา ซึ่งเปิดสอนเป็นคร้ังแรก
ในหลักสูตร 60  
   - ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจัดทวนสอบฯ รายวิชาเฉพาะ 9 รายวิชา ครั้ง
ที่ 2 เพื่อน าผลการทวนสอบฯ มาเปรียบเทียบกบัปีการศึกษาก่อน และจัดทวน
สอบฯ รายวชิาเฉพาะและวชิาเลือก 22 รายวิชา  

การประเมินกระบวนการ 
   - กระบวนการผลการประเมนิผลการเรียนรู้ฯ เปน็ไปได้ดว้ยดี เห็นภาพรวม
ของการเรียนการสอน และผลสมัฤทธิ์ในรายวิชาตามหลักสูตร 

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

- ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัส่ง มคอ.5 ในแต่ละภาคการศึกษา หลัง

ออนไลน์ของ
นักศึกษาใน 
มคอ.5 และ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงาน
ด าเนินงาน 
โครงการทวน
สอบ ฯ 
 
 
 
 
 
 
สรุปการ
ประชุมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรฯ  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ภาคการศึกษา 1 เดือน เพื่อพิจารณาผลการด าเนนิงานเพื่อน ามาปรับปรุง
มคอ. 3  

- จัดท าสรปุผลประเมินจากการฝึกงาน เพื่อรวบรวมผลฯ มาใช้
ประกอบการวางแผนการเรียนการสอนในรายวชิาที่เก่ียวข้องในภาคการศึกษา
ถัดไป 

ผลการด าเนนิงาน  
ที่ประชุมภาควิชาฯ ก าหนดวนัสง่ มคอ. ดังนี้  
มคอ. 5 ภาคการศึกษาต้น     ธันวาคม 2562  
มคอ. 5 ภาคการศึกษาปลาย  พฤษภาคม 2563  

การประเมินผลกระบวนการ 
  ด าเนินการได้ตามกระบวนการ 

ผลที่ได้จากการประเมิน และปรบัปรุงกระบวนการ 
สืบเนื่องจากปี 2561 ได้เพิ่มข้ันตอนการติดตาม โดยแจ้งสรปุรายวิชาที่

ต้องส่ง มคอ. ให้ครบก่อนเปิดภาคการศึกษา 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   สรุปรายงานการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

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

   ไฟล์รวบรวมมคอ. 
ภาควิชา 

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

   ไฟล์รวบรวมมคอ. 
ภาควิชา 

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

    

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

    

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

   สรุปทวนสอบ
รายวิชาปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 2562 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว  

   ไฟล์รวบรวม มคอ. 
ภาควิชา 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

   สรุปรายงาน
โครงการทวนสอบฯ
และการเข้าร่วมทวน
สอบฯ 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   กิจกรรมการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพของ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.51  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.51  ส ารวจโดย น.ส.
นฤมล รักช่ืน 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100.00   
 

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

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาในอนาคต 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
- ไม่มี - - - - 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  

รหัส / ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

362 218 การถ่ายภาพ
แฟช่ัน (หลักสูตร 2560) 

1/62 ผลการศึกษา 
A ทั้งช้ันเรียน 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ
ประเมินผลการเรียนการสอน
ในรายวิชาเฉพาะ 
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ประจ าปีการศึกษา 
2562 

งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการท างานกลุ่มและ
ให้น างานกลับไปท าใหม่ใหม้ีคุณภาพดีขึ้น 

- สรุปรายงานการ
ด าเนินงาน 
โครงการทวน
สอบ (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ปี 2562 
 

362 222 การถ่ายภาพ
แฟช่ัน (หลักสูตร 2555) 

1/62 ผลการศึกษา 
A ทั้งช้ันเรียน 

งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการท างานกลุ่มและ
ให้น างานกลับไปท าใหม่ใหม้ีคุณภาพดีขึ้น 

- 
 
 

362 229 การเขียนบท 1/62 ผลการศึกษา 
A ทั้งช้ันเรียน 

งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการท างานกลุ่ม - 

362 230 การผลิต
ภาพยนตร ์

2/62 ผลการศึกษา 
A ทั้งช้ันเรียน 

งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการท างานกลุ่ม - 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

- ไม่มี - - - - - 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 
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คุณภาพของการสอน  
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
1 360 101 การออกแบบ1 1/62    ผลการ  
2 360 103 วาดเสน้ 1 1/62    ประเมินใน 
3 360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 1/62    ระบบ 
4 360 107 การเขียนแบบเบ้ืองตน้ 1/62    Reg.su.ac.th 
5 360 102 การออกแบบ 2 2/62     
6 360 102 การออกแบบ 2 (55) 2/62     
7 360 104 วาดเสน้ 2 2/62     
8 360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 2/62     
9 360 108 ศิลปะไทยปริทัศน ์ 2/62     
10 362 102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 1/62     
11 362 105 วาดเส้นสร้างสรรค ์ 1/62     
12 362 106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ 1/62     
13 362 107 การถ่ายภาพเบ้ืองตน้ 1/62     
14 362 110 ภาษาอังกฤษเพือ่ศิลปะและการออกแบบ 1/62     
15 362 201 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 1/62     
16 362 203 ประวัติศาสตร์ศิลปะเปรียบเทียบเพื่อการออกแบบ

นิเทศศิลป์ 
1/62     

17 362 204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 1/62     
18 362 206 การวิจัยเพือ่การสร้างสรรค์ (55) 1/62     
19 362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ (55) 1/62     
20 362 101 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 2/62     
21 362 103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 2/62     
22 362 103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 (55) 2/62     
23 362 104 การใช้สี 2/62     
24 362 104 การใช้สี (55) 2/62     
25 362 108 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร 2/62     
26 362 109 ภาพประกอบ 2/62     
27 362 202 การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 2/62     
28 362 205 การวิจัยเพือ่การสร้างสรรค ์ 2/62     
29 362 209 ศิลปนิพนธ์ (55) 2/62     
30 362 211 การออกแบบสิ่งพิมพ ์ 1/62     
31 362 213 การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจภุัณฑ์ 1/62     
32 362 214 แนวคิดโฆษณา 1/62     
33 362 216 การเขียนบทโฆษณา (55) 1/62     
34 362 218 การถ่ายภาพแฟชัน่ 1/62     
35 362 222 การถ่ายภาพแฟชัน่ (55) 1/62     
36 362 222 ภาพประกอบหนังสอืส าหรับเด็ก 1/62     
37 362 227 คอนเซปต์อาร์ต 1/62     
38 362 228 ศิลปะการออกแบบภาพต่อเนือ่ง 1/62     
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน / 
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
39 362 231 ภาพต่อเนื่อง (55) 1/62     
40 362 228 ภาพประกอบหนังสอื (55) 1/62     
41 362 229 การเขียนบท 1/62     
42 362 229 ภาพประกอบที่มีเอกลักษณเ์ฉพาะตน(55) 1/62     
43 362 231 แอนิเมชั่นสองมิต ิ 1/62     
44 362 232 ภาพเคลื่อนไหว (55) 1/62     
45 362 233 จิตวิญญาณไทยในการออกแบบนเิทศศิลป์ 1/62     
46 362 239 ธุรกิจการออกแบบ (55) 1/62     
47 362 212 การออกแบบสิ่งพิมพ์อเิล็คทรอนคิ 2/62     
48 362 216 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา 2/62     
49 362 219 การถ่ายภาพสารคด ี 2/62     
50 362 220 การถ่ายภาพโฆษณา 2/62     
51 362 225 การออกแบบคาแรคเตอร์ 2/62     
52 362 230 การผลิตภาพยนตร ์ 2/62     
53 362 237 แอนิเมชั่นสามมิติ 1 (55) 2/62     
54 362 232 แอนิเมชั่นสามมิต ิ 2/62     
55 362 235 การออกแบบการจัดแสดง 2/62     
56 362 237 การน าเสนอผลงาน 2/62     
57 362 238 จิตรกรรม 2/62     
58 362 239 วาดเส้นกายวิภาค 2/62     
59 362 241 การออกแบบนิเทศศิลป์กับการมสี่วนรว่มทางสังคม 2/62     
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

จากปีการศึกษา 2560 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.19 

ในปีการศึกษา 2561 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.04 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.05 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม - มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจรรยาบรรณของนัก

ออกแบบ นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
รายวิชารวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน ท่ีเป็นไปตาม
กฎฟหมายลิขสิทธิ์และมีการแสดงความคิดเห็นเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี  

- มคอ.3 

ความรู ้ นักศึกษาสามารถน าทฤษฎีและเทคนิคท่ีเรียนมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

- มคอ.3 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
ทักษะทางปัญญา นักศึกษาสามารถฝึกวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ทีไ่ด้รับ

มอบจากอาจารยผ์ูส้อน และหาแนวทางแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มคอ.3 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่ างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 ผู้สอนมอบหมายการท างานกลุ่ม ท าให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่น และรับฟังความคิดเหน็ระหว่างกัน มีการคดิ
งานท่ีกว้างขึ้นและเกิดกระบวนการพัฒนางานออกแบบ
ร่วมกัน จนสามารถท าใหผ้ลงานส าเร็จลุล่วงได้อย่างด ี

- มคอ.3 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาให้
นักศึกษาปฏิบัติงาน  

- มคอ.3 

ทักษะพิสัย นักศึกษาสามารถใช้ทักษะปฏิบัตทิางศิลปะและการ
ออกแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองได้ดีและมี
เอกลัษณ ์

- มคอ.3 

 

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

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน ์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

The Art and Design Exhibition. by 
Members of The Faculty of Decorative 
Arts, Silpakorn University, Thailand. 
Chohyung Gallery, Kookmin University 
South Korea. 1 - 3 พ.ค. 62  

10 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
สายวิชาการระหว่างประเทศ 

สูจิบัตร 

2019 Pacific Rim International 
Exhibitions. Art Gallery of A.M 
FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
ต.ค. - 11 พ.ย. 62  

7 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
สายวิชาการระหว่างประเทศ 

สูจิบัตร 

International Art Exhibition & Academic 
Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบ

3 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
สายวิชาการระหว่างประเทศ 

สูจิบัตร 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน ์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะมณัฑนศลิป์ Thailand. 27 ต.ค. - 30 
ต.ต. 62 
การอบรมการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
7 – 11 ต.ค. 2562 

- 1 ได้รับความรู้ในการปฏิบตัิงาน
จริง 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

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

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

 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. สาระรายวิชาในหลักสูตรฯ มีความกว้าง ครอบคลุมศาสตร์ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์อย่างทั่วถึง ท า
ให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้หลากหลายสาขาอาชีพ 

2. ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น Project Base ช่วยเตรียมความพร้อมใน 
ปฏิบัติงานในวิชาชีพจริง และเอ้ือให้ผู้สอนกับผู้เรียนมีความใกล้ชิดกันมากกว่าการเรียนแบบ 
Lecture Base 

3. การเรียนการสอนมีการเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้หลายด้าน ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางสังคม โดยมีนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ออกแบบ กลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ
การสื่อสารแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชาสามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ 
การจ้างงาน อีกท้ังยังสามารถใช้กับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพหลักสูตรได้ เช่น ลิขสิทธิ์ผลงานออกแบบ  

หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งมีการบรรจุโจทย์ของการประกวด เข้าเป็นส่วนหนึ่ง  
ของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระของรายวิชาสอดคล้องกัน 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน / 

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
กระบวนการ 
1. ครุภัณฑ์ 
 - จากการปรับปรุงกายภาพ อาคารคณะมัณฑนศลิป์ ให้สามารถใช้งาน
ได้เรียบร้อย ที่ประชุมหลักสูตรฯ หารือร่วมกันในการจัดสรรพื้นที่ และ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ในห้องเรียนของภาควิชาฯ 
 - จัดสรรโต๊ะ เก้าอี้ และแทน่วาง ส าหรับเขียนแบบ ในรายวิชา 362 
238 จิตรกรรม (Painting) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ได้รบัการปรับปรงุให้มีแสง
สว่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
2. วัสดุ 
- จัดสรรรงบประมาณการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละรายวชิา  
- อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ และประเมิน
จ านวนวัสดทุี่เพียงพอต่อการเรียนการสอนแต่ละรายวชิา  
- จัดท าแผนเสนอขอจัดซื้อวัสดกุารศึกษาประจ าป ี

ผลการด าเนนิงาน  
    - ได้โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุ เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน 
การประเมินกระบวนการ 

- สามารถด าเนินการได้ตามขัน้ตอนอย่างดี นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนในภาควชิาฯ เพิ่มขึ้น 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
- นักศึกษาได้ใชป้ระโยชน์จากสิง่สนบัสนนุที่ภาควิชาฯ จัดให้ อย่างมี

ปะสิทธิภาพ 
- มีการวางแผนการปรับกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ โดยให้

คณาจารย์น าใบเสนอราคามาเสนอที่ประชุมหลักสูตรฯ พิจารณาร่วมกัน
และ จัดส่งใบเสนอราคาตามขั้นตอน เพื่อให้คณะฯ ด าเนินการได้ตาม
ก าหนด 

 
 
รายงานการ
ประชุม
หลักสูตร 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
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เป้าหมายปีต่อไป    :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4/ 1 = 4.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ :  ดี 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรให้ความส าคัญกับการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยภาควิชาได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
สิ้นเปลืองที่จ าเป็น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. วิทยาเขตวังท่าพระ มีการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค คาดว่าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  
จะมีระบบสารสนเทศในวิทยาเขตดีข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ 

2. หลักสูตรมีการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ทใช้ในการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา      
ในภาควิชา เพิ่มเติมอุปกรณ์ท่ีให้สัญญาณอินเคลื่อนที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและอาจารย์  
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน หรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีกลไกและการวางแผนในการบริหาร
จัดการหลักสตูรที่ด ีในระยะต่อไป ควรเตรยีมพร้อมใน
การหาคู่เทียบส าหรับรองรับการเปลี่ยนรูปแบบเป็น 
AUN-QA 

น าไปพิจารณา - 

2. บัณฑิตได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้
องค์ความรู้ประกอบอาชีพ จึงควรจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
ของหลักสูตรโดยตรง เพื่อส่งเสรมิรุ่นน้องต่อไป 

น าไปพิจารณา - 

3. ในการร่วมกิจกรรม นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพทาง
วิชาชีพ ช่วยเหลือชุมชน สังคม โดยมีทักษะเทียบเท่า
มืออาชีพ จึงควรมีการจัดหาและจดัการงบประมาณ
สนับสนุน การสรา้งกิจกรรมและเดินทางไปเผยแพร่
ผลงาน เพื่อส่งเสรมิเรยีนรู้ของนักศึกษาใหม้ากขึ้น 

รับทราบ หลักสตูรฯ ได้จดัท าโครงการฯ เพือ่ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ 
 

4. คณาจารย์ไดร้ับรางวัล และเผยแพร่ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีศักยภาพการบริการวิชาการในระดับสากล 
จึงควรมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทาง
ทั้งในและต่างประเทศ 

รับทราบ หลักสตูรฯ ได้จดัท าโครงการฯ เพือ่ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ 
 

5. ควรก ากับ ติดตาม สนับสนุน สง่เสริมอาจารย์ใหเ้ข้า
สู่ต าแหน่งวิชาการทีสู่งขึ้น เช่น หาแหล่งทุนวิจัยจาก
ภายนอกเพิ่มเติม 

รับทราบ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท า
ผลงาน ผศ. รศ. ของคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ  

6. ควรขยายเครือข่ายกับสถาบันการศึกษากับองค์กร
เอกชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของ
สาขาวิชาในหลักสตูร 

รับทราบ บูรการเรียนร่วมกับบริษัทเอกชนที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในรายวิชา 362 
232 แอนิเมช่ันสามมิติ (3D Animation) 

7. ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ
เรียนการสอนที่ทันสมยั 

น าไปพิจารณา - 

 
 
 
 
 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 21 พ.ย.62 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. บัณฑิตระบุว่า หลักสูตรครอบคลุมดีแล้ว หลังจบมาท างานกับบัณฑิต
สถาบันอื่น ไม่คดิว่าหลักสูตรที่เรยีนมาน้อยกว่าท่ีอื่นเท่าไหร่ 

รับทราบ 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
2. อยากให้เนื้อหาท่ีสอนมีความสดใหม่ โจทย์ที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อ
ตัวนักศึกษาและสังคมมากข้ึน ใหน้ักศึกษาไดล้องท าอะไรใหม่ๆ 

หลักสตูรมีการทวนสอบฯ เพื่อพัฒนาแผนการ
สอนในทุกปีการศึกษา 

3. ควรน าระบบการเลือกวิชาเอกท่ีนักศึกษาสนใจกลับมาใช้, จัดใหม้ีวิชา
เลือกเสรีทีห่ลากหลายขึ้นและเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีสนใจตั้งแต่ปี 2 

หลักสตูรมีการทวนสอบฯ และมีเกณฑ์การ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกระบวนการ 

4. บัณฑิตระบุว่า นักศึกษาทุกคนควรไดร้ับการดูแลทีเ่ท่าเทียมกัน นักศึกษาได้รบัการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน 
5. บัณฑิตระบุว่า อาจารย์ผูส้อนควรมีความทันยุคทันเหตุการณ์ เปดิใจ
กว้างรับความคิดสมัยใหม่มากข้ึน ไม่ยึดติดกับแนวคดิ หรือการสอน
แบบเดิมๆ สอนให้นักศึกษามี Creative & Critical Thinking 

เป็นความคิดเห็นส่วนบคุคลทีผ่ลการประเมินจาก
คณะฯ ไมไ่ดร้ะบุให้ชัดเจน 

6. แผนการสอนควรสามารถระบุได้ว่า ในงานแต่ละชิ้นที่มอบหมาย มี
จุดประสงค์เพื่อใหน้ักศึกษาพัฒนาทักษะด้านใด 

มีระบุใน มคอ.3 แล้ว 

7. ควรเพิ่มการสอนใช้งานโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น ตัดต่อ โมชันกราฟิค 
ตั้งแต่ปีแรกๆ และมีอุปกรณ์ทีร่องรับพร้อมกว่านี ้

ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 362 106 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ 
(Basic Computer Applications in Design)  
ในช้ันปีท่ี 2 

8. อยากให้เพิ่มการเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ เพิ่มเนื้อหาที่ทันสมยั เข้า
กับโลกท่ีเปลี่ยนไป 

หลักสตูรฯ มีรายวิชา 362 110 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ศิลปะและการออกแบบ (English for Art and 
Design) ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 
รายวิชา 362 208 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ 
(English for Designer) ส าหรับนกัศึกษาช้ันปี 
ที่ 4  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
    - เพิ่มการสอนใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางที่ตอบสนองกับเทคโนโลยีและการท างานดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ในปัจจุบัน
มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ความรู้ การฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านที่ควรเน้นหรือเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ  

1.1 ประสบการณ์ในทุกๆ กระบวนการท างานจริงกับลูกค้า ตั้งแต่บรีฟงาน คิดงาน 
ขายงาน จนไปถึงผลติชิ้นงาน 

1.2 การพรีเซนต์และการน าเสนอผลงาน 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน โดยจะเพิ่ม
แผนพัฒนาบัณฑติของหลักสตูรใหส้อดคล้อง
กับความต้องการของผู้จ้างงานในอนาคต 
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1.3 การประเมินงานเมื่อผลงานออกสู่สาธารณะ ประเมิน - วิเคราะห์ - พัฒนา ให้ได้
ผลส าเร็จมากขึ้น ตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

1.4 ด้านการคิด Idea ส าหรับ Commercial 
1.5 การออบแบบเพ่ือการพาณิชย ์โดยลักษณะการท าสื่อโดยการน าข้อมูลหรือสถิติ

ในด้านต่างๆ ของธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการดีไซน์งานเพื่อให้เกดิผลลัพธ์ที่ดีจากการ
ออกแบบ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของดีไซน์เนอร์เอง ให้เข้ากับตลาดงานในปัจจบุัน 
ที่เน้นการท างานใน Digital Platform ที่ต้องการวัดผลจากงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.6 การใช้เทคโนโลย ีงานเอกสาร งานด้านกฏหมาย 
2. จรรยาบรรณหรือคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ 

2.1 ความรับผิดชอบเป็นเจ้าของผลงาน 
2.2 ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนรอบข้าง ความเป็นกลางและซื่อตรง 
2.3 ฝึกฝนพัฒนาตัวเองสม่ าเสมอ 
2.4 ท างานเป็นทีม 
2.5 การบรหิารเวลา ความตรงต่อเวลา 
2.6 ความละเอียดรอบคอบในการท างาน ความมีระเบียบวินัย 
2.7 ทักษะเจรจาต่อรอง 
2.8 จรรยาบรรณในการสร้างสื่อ ให้ข้อมูลที่ดี มีความรับผิดชอบในการคัดกรองข้อมูล 

ที่จะส่งต่อให้กับ User อย่างถูกต้องและสรา้งสรรค์เป็นประโยชน์แก่สังคมและผูร้ับสื่อ 
3. ความเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

3.1 บัณฑิตใส่ใจ ช่างซักถาม ท างานเป็นทีม รับผิดชอบงานท่ีท าเป็นอย่างดี 
3.2 บัณฑิตขยันตั้งใจท างาน ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ  สม่ าเสมอ 
3.3 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดเียี่ยม 
3.4 บัณฑติขยัน มีความรับผิดชอบ ในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที ่

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. การปรับปรุงกายภาพมหาวิทยาลัยและคณะมัณฑนศิลป์ เพิ่งแล้วเสร็จท าให้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนยังไม่พร้อมใช้งานบางส่วน 
2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ท าให้ต้องปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียนการสอนในชว่งปลาย
ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการตรวจศิลปนิพนธ์ และการฝึกงานวชิาชีพ 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน / เหตุผล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จ 

1. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแนะ
แนวการท าศิลปนิพนธ์ ภาคปลาย/
62 

พฤษภาคม 2563 อ. อนุชา แสงสุขอ่ียม ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (มี.ค.63) 

2. โครงการบูรณาการทางการศึกษา
ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาหัตถอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง 2562 

มีนาคม 2563 อ.ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธ ี
 

หลักสตูรฯ มีการปรับเปลี่ยน
ตารางสอนท าใหร้ะยะเวลา
ด าเนินการสอนไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

3. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2562 

กรกฎาคม 2563 หัวหน้าภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป ์

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ก.ค. 63) 

4. โครงการจัดประกันคณุภาพ
การศึกษา และจัดท า SAR 2562 

สิงหาคม 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช 
(หัวหน้าภาควิชา) 

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ก.ค. 63) 

5. โครงการนิเทศกฝ์ึกงาน  
ปีการศึกษา 2562 

กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการฝึกงาน
ภาควิชาฯ 

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ก.ค. 63) 

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

มิถุนายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ธ.ค.62) 

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

กรกฎาคม 2562 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ก.ค.62) 

8. โครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับ Tokoha University, 
Japan แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2562 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน / เหตุผล

ที่ไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จ 

10.โครงการเชิดชูเกียรติ รศ.
โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ ์

กันยายน 2563 อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี - ปัญหาทางด้านกายภาพของ
มหาวิทยาลยั 

11. โครงการ Animation 
Bootcamp ASEAN 2019 in 
Thailand 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ธ.ค.62) 

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

พฤษภาคม 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ผู้จัดงานงดการจัดงานเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID - 19 

13. โครงการเผยแพร่การ์ตูนไทย 
ร่วมกับหอสมุดวังท่าพระ (ต.ค.62 ) 

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
มีการเผยแพรผ่ลงานในเว็บไซต์
ส านังหอสมดุ วังท่าพระ 

14.โครงการการต์ูนหน้าพระลาน 
ครั้งท่ี 7  

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ยังไม่ได้ด าเนินการ 

15. โครงการกล้องจริง ไฟจริง เสยีง
จริง ตัวแสดงจริง ก ากับภาพยนตร์
จริง ครั้งท่ี 5   

กันยายน 2563 ผศ. ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะ
เสน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

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

กันยายน 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID - 19 

 
 
 
 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาฯ)     

     - ไม่มี - 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน     

เสนอควรมีกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน     
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563  
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
1. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญแนะแนว
การท าศิลปนิพนธ์ ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2563 

พฤษภาคม 2564 อ. อนุชา แสงสุขอ่ียม ระยะเวลาด าเนินการ 

2. โครงการบูรณาการทางการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะ
และการออกแบบภาคเหนือ รายวชิา 
362 203 ประวิติศาสตร์ศลิปะ
เปรียบเทยีบเพื่อการออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

มีนาคม 2564 อ.ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธ ี
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

3. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 2563 

กรกฎาคม 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

4. โครงการจัดประกันคณุภาพ
การศึกษา และจัดท า SAR 2563 
(AUN-QA) 

สิงหาคม 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

5. โครงการนิเทศกฝ์ึกงาน  
ปีการศึกษา 2563 

กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการฝึกงานภาควิชาฯ ระยะเวลาด าเนินการ 

6. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ 
Faculty of Art and Design, 
Tokoha University, Japan เพื่อ
เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ Nika 
Design Section 2020 

มิถุนายน 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

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

กรกฎาคม 2563 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

8. โครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับ Tokoha University, Japan 
แลกเปลีย่นบุคลากรทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

กันยายน 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

9. โครงการบูรณาการการศึกษา
ร่วมกับ Tokoha University, Japan 
แลกเปลีย่นนักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

กันยายน 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

10. โครงการเชิดชูเกียรติ รศ.โชตวิัฒน์ 
ปุณโณปถัมภ ์

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

11. โครงการเชิดชูเกียรติ ผศ.  
สุพจน์ สิงห์สาย 

กันยายน 2564 ผศ. ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร ์ ระยะเวลาด าเนินการ 

12. โครงการ Animation 
Bootcamp ASEAN  in Thailand 

กันยายน 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
2020 
13. โครงการ Toy Expo 2021 
(พ.ค.2564) 

พฤษภาคม 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

14. โครงการเผยแพร่การ์ตูนไทย 
ร่วมกับหอสมุดวังท่าพระ  

กันยายน 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

15. โครงการการ์ตูนหน้าพระลาน ครั้ง
ที่ 7  

กันยายน 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

16. โครงการกล้องจริง ไฟจริง เสยีง
จริง ตัวแสดงจริง ก ากับภาพยนตร์จริง 
ครั้งท่ี 5   

กันยายน 2564 ผศ.ดร.เตือนฤดี รักใหม ่ ระยะเวลาด าเนินการ 

17. โครงการ International Review 
Session Animation Department, 
Graduate School of Film and 
New Media (ก.พ.64) 

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

18. โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน
นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป์  
(Visual Communication Design 
Showcase) ครั้งท่ี 8 

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

19. โครงการอบรมเพลงกล่อมไทย 
ร่วมกับส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

กันยายน 2564 อ.ชนิศา ชงัดเวช ระยะเวลาด าเนินการ 

20. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การออกแบบนิเทศศิลป ์

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

21. โครงการ Visual 
communication Design Network 
ครั้งท่ี 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ออกแบบนิเทศศิลป์ โดยศิษย์เก่าศษิย์
ปัจจุบัน) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย 

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

22. โครงการพี่แนะน้อง (เพื่อ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรภาควิชาฯ โดย
นักศึกษาปัจจุบันกลับสู่โรงเรียนเดมิ) 

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

23. โครงการประกวดออกแบบนิเทศ
ศิลป์ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ และ
หน่วยงานรัฐบาล 

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

24. โครงการสัมมนาคณาจารย์
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

25. โครงการจัดท าร่างหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
(Short Course) 

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

26. โครงการบูรณาการการศึกษา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ 

กันยายน 2564 หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ระยะเวลาด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
Institut Seni Indonesia (ISI) 
Yogyakarta กิจกรรม 
“International Community 
Engagement (ICE) 2020 
Transmedia Art Camp 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่
น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว โดยไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนๆ อีก (ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

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

(อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช) 
วันที่ 1 ก.ค.63 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธี) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์กัญชลิกา  กัมปนานนท์) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 .................................................................... 
(อาจารย์กญัชลิกา กัมปนานนท์) 

หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.63 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่ 1 ก.ค.63 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 น.ส.ชนิศา  ชงัดเวช   24 ปี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

M.F.A. (Illustration) 
 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art University, 
USA. 

2533 
1993 

1,2,3 

2 ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธ ี  3 ป ี ศ.บ. (ประยุกตศลิปศึกษา)  
ศ.ม. (การออกแบบนเิทศศิลป)์ 
ปร.ด. (ทัศนศลิป)์ 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2552 
2559 

1,2,3 

3 ดร.อนุชา  โสภาคยวิจิตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

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

2528 
1998 
2558 

1,2,3 

4 นายอติวรรธน วิรุฬหเพ็ชร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ส.พระนครเหนือ 

2531 
2538 

1,2,3 

5 น.ส.กัญชลิกา  กัมปนานนท์  23 ปี สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
M.S. in Building Design (Computer Aided Design) 

ม.ศิลปากร 
School of Architecture and 
Environmental Design,Arizona 
State U., USA. 

2531 
1992 

1,2,3 

6 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

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

2524 
1985 
2557 

2,3 

7 นายสุพจน สิงหสาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2533 

2,3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
8 นายอาวิน  อินทรังษ ี รองศาสตราจารย ์ 14 ปี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 

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

2538 
2544 

2,3 

9 น.ส.สุพิชญา  เขม็ทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

2,3 

10 นายอนุชา  แสงสุขเอี่ยม  13 ปี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
M.S. (Communication Design) 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 

2534 
1996 

2,3 

11 น.ส.คณิตา  มีชูบท  4 ป ี ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศลิป์) 
M.A. (Communications Design) 

ม.ศิลปากร 
Central Saint Martins, England 

2548 
2011 

2,3 

12 นายวรรณฤทธิ์ กะรินทร ์  2 ปี ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) ม.ศิลปากร 2561 2,3 

หมายเหตุ :   
การท าหน้าท่ีของอาจารย ์
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
(2) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส้อน 
 

ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็ 

1 อ.ขรรค์ชัย  แจ่มมั่งคั่ง  ศิลปิน / อาจารย์พิเศษ 25 ศบ. (จิตรกรรม)  ม.ศิลปากร 2534 
2 อ.เมย์  ไวกิตติพงษ ์  เจ้าของ 14 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2548 
3 รศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถมัภ ์ รอง อาจารย์พิเศษ 38 ศบ. (ประยุกตศิลปศึกษา) ม.ศิลปากร 2528 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็ 

ศาสตราจารย ์
4 อ.ชุติวัฒน ์ เชิดชู  Creative Director and Chief Visionary 18 MA. Graphic Design The University of Arts 

London 
2010 

ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2544 

5 อ.วุฒิกร  เอกรัตนสมภพ  Creative Director 18 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2544 
6 อ.มณฑกานติ  รังสิพราหมณกลุ  ผู้อ านวยการฝ่ายศลิปวัฒนธรรม กิจกรรม กองสื่อ 

พรรคอนาคตใหม ่
36 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2526 

7 นายเสกสรร  มูลทอง  Asst. Division Marketing Manager 
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด 

12 บธ.บ. (การตลาด) มรภ.สวนสุนันทา 2550 

8 อ.นภนีรา  รักษาสุข  Founder / MD / ECD  
บริษัท ยินดี ดีไซน์ จ ากัด 

24 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2538 

9 ผศ.อรสา  จิรภญิโญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 49 M. Eng. (Industrial 

Design) 

Chiba University.  
Japan 

1969 

B. Eng. (Industrial 

Design) 

Chiba University.  
Japan 

1966 

10 อ.อรวรรณ  ดิษฐโยธิน 
 

 อาจารย์พิเศษ /บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) 
จ ากัดExecutive Creative Director 

25 ว.บ. (สื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร ์ 2530 

11 อ.เอมออร  บุนนาค  Client Service Director,  
Manage 
ment Committee, INTAGE Thailand 

30 MS. (Merchandising) 
 

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

1988 

ศบ. (โบราณคดี) ม.ศิลปากร 2533 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็ 

12 อ.จาตุรงค์  หิรญัญกาญจน ์  -ช่างภาพอาชีพ แฟช่ัน, โฆษณา, ให้กับนิตยสารหลาย
ฉบับ  
- ท างานประจ ากับบริษัทโฆษณา 

28 Diploma (Darkroom) Kingston University 
ENGLAND. 

2535 

ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2531 
13 อ.กนกมาศ  มัทนารมยกจิ  เจ้าของเพจ Kias Matt : pop up craft design  

- Graphic Designer &  Paper Engineer  
9 กศ.บ. (การสอนชีววิทยา) ม.บูรพา 2548 

14 อ.วชิราวรรณ  กาญจนาภา  Illustrator 20 ศบ. (ประยุกตศิลปศึกษา) ม.ศิลปากร 2538 
15 อ.กฤษณะ  กาญจนาภา  Iullstrator 20 ศบ. (ประยุกตศิลปศึกษา) ม.ศิลปากร 2538 
16 อ.จิตรลดา  ศรีอดลุย์พันธ์  Iullstrator 10 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2552 
17 อ.พันธุ์แก้ว  คูห์รัตนพิศาล  Iullstrator 12 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2549 
18 อ.วรฤทธิ์  พรเกิด  Riff Animation / Concept Artist 12 MA. Illustration 

 
Academy of Art 
University,USA. 

2011 

ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2546 
19 อ.ปรัชญพร  วรนันท์  อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั /นักศลิปะบ าบดั 
8 MA. (Applied 

Imagination in the 
Creative Industries)  

Central Saint Martins 
College of Art and 
Design, London, 
United Kingdom. 

2014 

คบ. (ศิลปศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
20 อ.ดร.จักรพิพัฒน ์

 อัศวบุญญานนท์ 
 

 โครงการรวมบริหารหลักสตูรมเีดยีอาตสและ
เทคโนโลยีมีเดีย / อาจารย ์
 

25 Phd, INDACO ( Industrial 
Design Art 
Communication)  

University Politecnico 
di Milano, Italy 

2010 

ศบ. (ออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

ม.ศิลปากร 2537 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็ 

21 นส.ชญานิศ  เกียรติโชคชัยกลุ  Freelance Graphic Designer 9 MFA. (Animation) Tokyo University of 
the Art, Japan. 

2013 

ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2553 
22 อ.บุญญาดา  จิตมหมิา  อาจารย์พิเศษ 18 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2544 
23 อ.ธันยากานต์  อนุชาชาติ  บริษัท anilephant studio / animator 7 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2555 
24 อ.จิตตินันทน์  บุษบรรณ  นักออกแบบอิสระ  22 ศม. (.ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2555 

ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2534 
25 อ.ณัฐกฤตา  ศตวรรษธ ารง  อาจารย์พิเศษ 12 M.F.A. Savannah 

 
Collage of Art and 
Design U.S.A. 

1998 

ศบ. (โฆษณา) ม.กรุงเทพ 2537 
26 ผศ.ดร.เตือนฤดี  รักใหม ่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
คณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 

12 ศป.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
ศม. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2550 
ศบ. (เกียรตินยิมอันดับ2) 
ภาควิชานิเทศศิลป ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2536 

27 อ.กวิณ  ไชยเดช  นักออกแบบกราฟิก ผู้ก ากับภาพยนตร์โฆษณา นัก
ออกแบบภายในและนิทรรศการ MAXINSPIRE 
GRAPHIC HOUSE 

20 ศบ. ภาควิชานิเทศศิลป ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2533 

28 อ.ธนาฒย์  ปิติพรเทพิน     Lighting Director & Lighting Coach : Concert, 
Musical, Event & TV,ทีป่รึกษาในการจัดท า

35 ศบ.ด กิตตมิศักดิ์ สาขาวิชา
ศิลปการแสดง 

มรภ.สวนสุนันทา 2562 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็ 

หลักสตูรการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบแสงเสียง, 
อาจารย์พิเศษวิชา Stage Lighting   

อส.บ เทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2531 

29 อ.เปรมา  จาตุกัญญาประทีป  Illustrator 10 ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2548 
30 อ.วงษ์ศวัส  วงษ์ประเสริฐ  ศิลปิน 

อาจารย์พิเศษ 
25  ศ.บ. (ศิลปะไทย) ม.ศิลปากร 2527 

31 อ.คมภิญญ์  เข็มก าเนดิ  Elephant Studio /Animator  12  ศ.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร  2558 
BFA. (Animation) California Institute of 

the Arts ., USA 
2000 

32 อ.ปรมา  ทิพย์ธนทรัพย ์  Design Researcher & Trend Analyst 16  วท.ม. (การตลาด) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

33 อ.ไตรภัค  สุภวัฒนา  Freelance  Illustrator 12  ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร 2548 
34 อ.ติณห์นวัช  จันทร์คล้อย  Creative Director /Eyedropper Fill ,อาจารย์

พิเศษ 
6 
 

ศบ. ภาควิชานิเทศศิลป ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557 

35 อ.สุปรีย์  ทองเพชร  Founder & CEO, Montivory Co., Ltd. 
Founder & CEO, Colour Doctor Co., Ltd. 

8 ปี วบ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2540 

36 อ.ธีรวัฒน์  เฑียรประสิทธ์ิ  เจ้าของบริษัท projecttSTUDIO 20 ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร 2544 
37 อ.อ านวยพร  บุญจ ารสั  ผู้อ านวยการ และอาจารย์ สถาบนัสอนถ่ายภาพ 

Light House Academy/กรรมการผู้จดัการ บริษัท
พรานภาพ จ ากัด (รับผลติรายการ งานสารคดี งาน
ถ่ายภาพ และหนังสือ) 

10 คบ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 2539 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็ 

38 ผศ.ดร.ดนัย  เรียบสกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสมัพันธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

10 ศป.ด. (ศิลปะและการ
ออกแบบ) 

ม.นเรศวร 2556 

     ศป.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร  2551 
ศป.บ. (ออกแบบสื่อสาร) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

39 อ.พันธจักร  ว่องปรีชา  Consultant, Phyathai 1, Phyathai 2 และ Paolo 
Phaholyothin / Senior Executive Advisor, 
Corporate Affairs Master Group Corporation 
(Asia) Co.,Ltd. 

23 MA., International 
Political Economy 

University of Warwick, 
Coventry, สหราช
อาณาจักร 

2545 

ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

40 อ.มิญชญา  ชโยสมัฤทธ์ิ  Co-founder / Art Director/Printmaker, THE 
ARCHIVIST, Thailand 

12 ปี MA Communication 
Design (Graphic Design) 
Distinction 
Central Saint Martins 

College of Art & 
Design, London, UK 
 

2010 

B.F.A. Visual 
Communication Design 

Silpakorn University, 
Thailand 

2005 

หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

1. อ.ชนิศา  ชงัดเวช ผลงานวิจัย 
1. โครงการมาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ (สาขาอาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. Country living in harmony. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk 
city Russia. 9 October 2019 - 11 November 2019. 
2. The Cat. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
3. The Dromedary [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 103TH NIKA ART EXHIBITION 2018 Japan. 
4. Pleng Klom Thai [Edutainment Media]. Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha 
University. Japan 2017 
5. The leggy Octopus [ภาพประกอบ] นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “PACIFIC RIM INTERNATIONAL 
EXHIBITIONS 2017”Kongju National University ร่วมกับคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี 
อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลปส์ิรนิธร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-
17 พฤศจกิายน 2560 
6. The leggy Octopus / Mommy Long leg [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 
Japan. 
7. Bangkok Road [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016  Japan. 
8. หนังสือเพลงกล่อมไทย [อ านวยการสร้างสรรคส์ื่อการสอนเพลงกล่อมไทย]. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคด์้านการออกแบบ
นิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.31 พฤษภาคม –12 มถิุนายน 2559 
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2. อ.ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธ ี ผลงานสร้างสรรค ์
1. ผลงานสร้างสรรค์ 1 ช้ินใน Quarantine Art : Online Exhibition. www.facebook.com/TheQuarantineArt/ Thailand. 31 
มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563. 
2. Benjarong Scraft. International Art Exhibition & Academic Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป.์ 
27 - 30 October 2019. 
3. Ramayana War. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 
9 - 11 October 2019. 
4. ThaiTone : The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic collaboration 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design Kookmin 
University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
5. Thaitone Color 1. Design Section of 103th NIKA Art Exhibition 2018 Japan. The National, Art Center, Tokyo, 
Japan. 5 - 17 September 2018. 
6. Thai Form & Thai Tone. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
7. ออกแบบตราสัญลักษณป์ระจ าชุมชนทั่วไทย. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ 
สืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
8. Chard Daovadung. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร.์ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
9. ผลงานสร้างสรรค์ 3 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
10. RangbundanThai.[ออกแบบโปสเตอร์]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan. 
11. จารึกพระนาม ร.9 [สื่อผสม]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. ณ 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ, หน้า 40 – 43, 18 - 22 กันยายน 2560. 
12. ไทยโทน [สื่อผสม]. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS 
2017”Kongju National University ร่วมกับคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์
ปฏิบัติการทัศนศิลปส์ิรินธร มหาวทิยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, หน้า 18 – 19, 14-17 
พฤศจิกายน 2560 
งานออกแบบ 
1. เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย [กราฟิก]. โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ,  20 – 21 มีนาคม 2560 
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3. ผศ.ดร.อนุชา  โสภาคยวิจิตร ผลงานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
2.  การเสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรค์ของนักออกแบบโดยรูปแบบการฝึกสมาธิเชิงประยุกต์ (The Enhancement of Designer’s 
Creativity by the Applied Method of Meditation Practice). วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

มนุษยศาสตร์ และศลิปะ ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 1. มกราคม-เมษายน 2560. หน้าท่ี 303 - 326. 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. Shining Heart.The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. Breathing. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 - 11 
October 2019. 
3. Power of Faith: Mindfulness and wisdom. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ 
ครั้งท่ี 1. ผนังโค้ง ช้ัน 3 - 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไทย. 31 May 2016 - 12 June 2016. 
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4. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพ็ชร ผลงานสร้างสรรค์   
1. The newly planted coral reef. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, 
Khabarovsk city Russia. 9 - 11 October 2019. 
2. Thaphra Palace.The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
3. LEAF : Direction of the light. Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration : Global Art 
Exhibition. Tokoha University Japan. 19 - 27 พฤศจิกายน 2560. 
4. ในสายพระเนตร (The eyes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน Thailand. 18 - 22 กันยายน 2560. 
5. Untitled. การประกวดและแสดงผลงาน DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016. Tokoha University , 
Shizuoka Japan. 14 November 2016. 
6. Lotus [ภาพถ่าย]. โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1. หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร.31 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2559.  
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5. อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์
 

ผลงานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
2. การออกแบบบรรจภุัณฑ์ทีส่่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น: ตลาดน้ าอมัพวา 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

ผลงานสร้างสรรค ์
1. Let's Explore. The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. ผลงานสร้างสรรค์ 3 ช้ินในโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
3. สมุดบันทึก “สะกดิใจให้บินออกจากทุกข์” [ออกแบบรูปเล่ม]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
4. หนังสือ “ฉลาดในจิต” [ออกแบบรูปเลม่]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
5. หนังสือ “มีอะไรน่าคดิ ชีวิต 50 ปี” [ออกแบบรูปเล่ม]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
6. บัตรมงคล 38 ประการ[ออกแบบกราฟิก]. ส านักพิมพ์ใจใส. 2560 
7. คู่มือดูแลระยะยาว (Long Term Care) ส าหรับทีมหมอครอบครวั. โครงการเผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ดา้นการออกแบบนิเทศศลิป์ 
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1. ผนังโค้ง ช้ัน 3 - 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. 31 พฤษภาคม 2559 - 12 มิถุนายน 2559. 
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6. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   โครงการวิจัย 
1. โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เพื่อสรา้ง
การรับรูเ้มืองโบราณอู่ทองในรูปแบบ เกม 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
2. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
3. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1) 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. New words from IoT # 1.The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. แบบร่างสัญลักษณ์ Dawn of Happiness [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 
2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 2 
กันยายน 2558. 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

7. ผศ.สุพจน สิงหสาย 
 

โครงการวิจัย 
1. กรุงเทพฯ และฟลอเรนซ์ นครแห่งแม่น้ า: การศึกษาประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะและการออกแบบในบริบท
ร่วมสมัย 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. Sacred Lotus. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
October 2019 - 11 October 2019. 
2. Religion Time and Life. The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 1 – 3 May 2019. 
3. วิถีชุมชนไทยพุทธ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป ์ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนตน้แบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญา
ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
4. ด้วยความอาลยัพระองค์ท่าน. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall 
ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
5. Worship-Lotus the Three Gems and Live. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบนานาชาติ “Pacifiv Rim International 
Exhibitions 2017”Kongju National University. หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สริินธร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร,์ หน้า 18 – 19, 14-17 พฤศจิกายน 2560 
6. ความสัมพันธ์ที่เร้นลับ/2559 [จิตรกรรมผสมวัสด]ุ. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.
2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 15 –30 กันยายน 2559. 
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8. รศ.อาวิน  อินทรังษี ผลงานวิจัย 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
2. โครงการพัฒนาและเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ชุมชนให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจ าปี 2561 
3. กิจกรรมปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผ้าไทยสูส่ากล ภายใตโ้ครงการสร้างมูลคา่เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ของประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4. โครงการไปรษณยี์เพิ่มสุข ภายใต้โครงการไปรษณียไ์ทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
5. โครงการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์ กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 

 
2562 
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2560 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

และสุพรรณบุรี) ประจ าปี 2560 
ผลงานสร้างสรรค์  
1. ผลงานสร้างสรรค์จาก 4 โครงการวิจัย ในขบวนผลงานการออกแบบจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมไทย. หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน. 
10 - 20 มกราคม 2563. 
2. ผลงานสร้างสรรค์ 21 ช้ินใน Quarantine Art : Online Exhibition. www.facebook.com/TheQuarantineArt/ Thailand. 31 
มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563. 
3. Font ZT December. G-mark (Good Design Award) 2019. โดย ประเทศ Japan. 
4. Three signs of Being: Impermanence, Suffering and Egolessness. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art 
Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 - 11 October 2019. 
5. 24 March 2019 Kill Varanus with your Pen. The art instructors’ art work exhibition and publication project, 
Under the academic collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the 
College of Design Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
6. การออกแบบบรรจภุัณฑส์ าหรบัไข่เค็มไชยา อสม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชน
ต้นแบบ สืบสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561 
7. Chanya Font. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 2018. 
8. ปฏิทินในหลวง 2560. Demark Award 2017 2560. สาขา Graphic Design. โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ประเทศ Thailand. ณ กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 
9. Royal burden. Pacific Rim International Exhibitions. หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร.์ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560. 
10. ภาพในหลวง จาก...หัวใจ (from...our heart). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธาน
พ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
11. ผลงานสร้างสรรค์ 5 ช้ินในโครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 2. 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
12. ฟอนต์ Beloved King. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ช้ัน 
1 แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การคา้สยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
13. การออกแบบตราสญัลักษณ์ทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ประจ าปี 
2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรมสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์. ศนูย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไทย. 15 - 30 กันยายน 2559. 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
1. การออกแบบนิเทศศิลป์กับการสร้างแบรนด์. กรุงเทพฯ : บริษัท โอเอส พรินติ้งเฮ้าส์ จ ากดั 120 หน้า 

9. ผศ.สุพิชญา  เข็มทอง ผลงานสร้างสรรค ์
1. ออกแบบชุดบรรจุภณัฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลยัศิลปากร [ออกแบบนิเทศศิลป์].  นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรคค์ณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network  Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะ
และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557. 

 
2557 

 
 

 

10. อ.อนุชา  แสงสุขเอี่ยม ผลงานสร้างสรรค ์
1. Typeface “BUD”. The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 

 
2562 

 

11. อ.คณิตา  มีชูบท 
 

ผลงานวิจัย 
1. โครงการสร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 
ผลงานสร้างสรรค ์
1. Chemistry of Love . The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the academic 
collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design 
Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. ออกแบบอัตลักษณ์ประจ าอ าเภอ. นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิน่ ภายใต้ “โครงการสรา้งสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจ าปี 2562. ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ Thailand. 20 - 22 กันยายน 
2562. 
3. Love at first sight. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city 
Russia. 9 October 2019 - 11 November 2019. 
4. The Season of Soul. International Art Exhibition & Academic Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะ
มัณฑนศลิป์ Thailand. 27 October 2019 - 30 October 2019. 
5. Telomere: walk of life. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 November 
2018. 
6. Thinking Media IV. Media Art Exhibition Korea. Sangheo Gallery 1-2, Konkuk University Global Campus, Chungju 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีที่ตีพิมพ ์
เผยแพร่ 

หน้าท่ีของ
อาจารย์ 

South Korea. 23 - 29 April 2018. 
7. A memory of my beloved King. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. 
Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน. 18 - 22 กันยายน 2560. 
8. Six feet under [สื่อผสม] Glocal Art Exhibition：点と展 (point and exhibition).Tokoha University. Japan. 2017 
9. From dusk till dawn [Painting] Bukruk Urban Arts Festival.2017.Bangkok. 
10. Reincarnation [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 102TH NIKA ART EXHIBITION 2017 Japan. 
11. Memory of our beloved King. นิทรรศการศลิปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช . ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไทย. 10 - 11 ธันวาคม 2559. 
12. Untitled. การประกวดและแสดงผลงาน DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016. Tokoha University , 
Shizuoka Japan. 14 November 2016. 
13. Heart revolution [ภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF 101TH NIKA ART EXHIBITION 2016  Japan. 

 
2560 

 
2560 
2560 
2560 
2559 

 
2559 

 
2559 

12. อ.วรรณฤทธิ์ กะรินทร ์ ผลงานสร้างสรรค ์
1.Old Man in the Dark [Painting] . The art instructors’ art work exhibition and publication project, Under the 
academic collaboration between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of 
Design Kookmin University South Korea, 21 – 23 May 2019. 
2. David in Line. International Art Exhibition & Academic Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป.์ 27 - 
30 October 2019.  

 
2562 

 
 

2562 

 

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

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

ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

 ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติ   
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1……………………………………………………. 
ผลงานวชิาการที่ตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ 
1……………………………………………………. 

**หมายเหตุ อาจารย์ผูส้อน ต้องมีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางองค์ประกอบนี้ มีผลต่อตัวบ่งชี้ 4.2.3 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด

ทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
      

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   

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

/ตารางประกอบ 
     

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด
ทะเบียน 

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

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

จากการประชุม วิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 Benjarong Scraft. International  อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2562 : Art Exhibition & 
Academic Collaboration หอศิลปะและการ
ออกแบบคณะมณัฑนศลิป.์ 27 - 30 ต.ค.62 

ฐานข้อมูล RIS 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Country living in harmony อ.ชนิศา ชงัดเวช 2019 Pacific Rim International ฐานข้อมูล RIS 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
2 Ramayana War อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี Exhibitions. Art Gallery of A.M 

FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 ต.ค. 
- 11 พ.ย.62 

 
3 Breathing ผศ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร ์
4 The newly planted coral reef ผศ.อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร 
5 ThaiTone อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  The art instructors’ art work exhibition 

and publication project, Under the 
academic collaboration between the 
Faculty of Decorative Arts Silpakorn 
University Thailand and the College of 
Design Kookmin University South Korea, 
21 – 23 May 2019. 

สูจิบัตร 
 6 Shining Heart ผศ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร ์

7 Thaphra Palace ผศ.อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร 
8 Let's Explore อ.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผ่าน   ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน   ผ่าน ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.20 
3,031 

4.51 4.51 
672 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

75.00 
36 

83.72 4.19 
43 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 8.70/2 = 4.35 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

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

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ -   13.33/3 4.44 

ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิ 
                 ปริญญาเอก 

20.00 
2 

40.00 5.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่ง 
                 ทางวิชาการ 

60.00 
2 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
20.00 

8.40 
168.00 5.00 

5 

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

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 - ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

ระดับ 3 - ระดับ 4 4 

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

12 
100 5.00 

12 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

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

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 - 4/1 = 4.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 50.14/13 = 3.86 ด ี

 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ค านวณด้วยโปรแกรม Excel) 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 -  -  4.35 4.35 ดีมาก 
3 3 3.67 - - 3.67 ดี 
4 3 3.81 - - 3.81 ดี 
5 4 3.00 4.00 - 3.75 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.63 4.00 4.35 3.86 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 - ดี ดี ดีมาก 
  

 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เป้าหมายที่ 1  เป็นมหาวิทยาลัยชัน้น าท่ีมี
มาตรฐานสากล 

     

เป้าหมายที่ 2  การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและ      
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ประเทศชาต ิ
เป้าหมายที่ 3  การบรหิารจดัการ (ให้เป็น
มหาวิทยาลยัที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 

     

 
 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

เป้าหมายที่ 1   
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมี
มาตรฐานสากล 
 

ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตรให้กับนักศึกษา 

 

ส่งเสริม พัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและเผยแพร่สู่
ภายนอก 

สร้างบณัฑิตที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
โลก 

เป้าหมายที่ 2   
การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน  
สังคมและประเทศชาต ิ
 

ส่งเสริมการสรา้งสรรค์งานและ
แสดงงาน exhibition ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

บูรณาการการวิจยัและการ
สร้างสรรค์ เขา้กับบริการ
วิชาการ 

บูรณาการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

เป้าหมายที่ 3   
การบริหารจัดการ (ให้เป็น 
มหาวิทยาลยัที่พร้อมต่อการ 
เปลี่ยนแปลง) 
 
 

พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ตนเอง เพิ่มพูนความรู้อยู่
เสมอ 

วางแผนการพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

 


