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วัน เดือน ปี ที่รายงาน 

1 ก.ค.63 
  

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

 
 รายงานการประเมินผลตนเองของภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  (15 กรกฎาคม 2562 ถึง 14 กรกฎาคม 2563) ซึ่งภาควิชา ฯ ได้มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ  
  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ท าการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการของสังคมที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถทางความคิด อันเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ของภาควิชา เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สูงขึ้นตามศักยภาพต่อไป 
 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ท าให้หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาฯ ได้เล็งเห็นประเด็นที่จะน าไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป 
 

 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ.2517 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามรอบ
หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2560)  ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาคงอยู่ 139 คน มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 14 คน และสายสนับสนุน จ านวน 3 คน และมีอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

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

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน    
สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทั้ง  6 องค์ประกอบได้ระดับคะแนน  3.65 คะแนน ประกอบด้วย   
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  (5 ข้อ)  ผ่านตามเกณฑ์ 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    ตัวบ่งชี้ 2.1 ได้คะแนน  4.40 คะแนน 
                                                      ตัวบ่งชี้ 2.2 ได้คะแนน  2.88 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ตัวบ่งชี้ 3.1  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 3.2  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 3.3  ได้คะแนน 3 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ตัวบ่งชี้ 4.1  ได้คะแนน 3 คะแนน   
      ตัวบ่งชี้ 4.2  ได้คะแนน 2.22 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 4.3  ได้คะแนน 4 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ 5.1  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 5.2  ได้คะแนน 4 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 5.3  ได้คะแนน 3 คะแนน 
      ตัวบ่งชี้ 5.4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      ตัวบ่งชี้ 6.1  ได้คะแนน 4 คะแนน 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

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

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25500081106631 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน 1. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน ครั้งที่ 6/ 2562 วันที่ 12 มิ.ย.62 และ 
สป.อว.รับทราบวันที่ 10 ม.ค.63 2. อ.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล 2. อ.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล 

3. ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย 3. อ.นัชชา สวสัดิ์ชัย 
4. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ * 4. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ * 
5. อ.อาสา  วุฒิคะโร * 5. อ.อาสา  วุฒิคะโร * 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
2. ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย 
3. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 
4. ผศ.ดร.ปฐว ี อารยภานนท์ 

5. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
6. ผศ.อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว 
7. อ.ดร.ตรีชฏา  โชติรัตนาภนันท์ 
8. อ.สุขุมาล  สุริย์จามร

 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

- ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น 
 
อาจารย์ผู้สอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. อ.โกศล  สุวรรณกูฏ   
2. อ.สิรภพ  แต้พานิช 
3. อ.ธนรัตน์  เดชอุดมทรัพย์ 
4. อ.กรี  มั่งคั่ง 
5. อ.พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล 
6. อ.อรนุช  โชติชัยสถิต 
7. อ.ธีรวัต  พุทธวรชัย 
8. อ.ชุติมา  แย้มนาม 
9. อ.คัมภีร์  เจริญชัย 

10. อ.ปิติ  อัมระรงค์ 
11. อ.จุฑามาศ  บูรณะเจตน์ 
12. ผศ.ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 
13. อ.ศุภสร  โชคชัยณรงค์ 
14. ผศ.อรสา  จิรภิญโญ 
15. อ.ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ 
16. อ.นภนีรา  รักษาสุข 
17. อ.จิราภา  เจียรรุ่งแสง 
18. อ.ฉัตรชัย  ระเบียบธรรม 
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19. อ.ศมประสงค์  ชาวนาไร่ 
20. อ.ณัฐฏิยา  รชัตราเชนชัย 
21. อ.เดชา  อรรจนานันท์ 
22. อ.พลอยพรรณ  ธีรชัย 
23. อ.พงศ์ณัฐ  ไกรณิชกุล 

24. อ.ชลธร  รักด ี
25. อ.เมฆ  สายะเสวี 
26. รศ.ฤทธิรงค์  จิวากานนท ์
27. อ.ววิศเดช  รัศมิทัต

 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท

ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2559 – 2563 

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

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 5 คน โดย
หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 1 คร้ัง 
สาเหตุที่ปรับเนื่องจาก ผศ. ภาคภูมิ บุญ
ธรรมช่วย เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ป ี2557 ซึ่งอยู่ในรอบปรับปรุงในปี 2561 
เปลี่ยนจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 (ซึ่งหา้มไม่ให้เป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตร) เป็น พ.ศ. 2558 ไม่
สามารถเป็นผู้รับผดิชอบหลักสตูรศิลป
บัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ จึง
ปรับจาก ผศ.ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย เป็น 
อาจารย์นชัชา สวัสดิ์ชัย โดยทีป่ระชุมสภา
วิชาการ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 มีมติ
เห็นชอบ 

ตารางที่ 1.1-1 
-เอกสารการขอปรับ
ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทัง้ 5 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับวิชาที่เปิดสอน โดยมี
ผลงานวชิาการทีไ่ด้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน ระดับ
ปริญญาโท 4 คน ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับวชิาที่เปิดสอน และมีผลงาน
วิชาการทีไ่ด้รเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวฒุิขั้นต่ า 
ระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับวชิาที่สอน และมีผลงาน
วิชาการทีไ่ด้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 

- อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานที่
เก่ียวข้องกับงานออกแบบ ในวชิาทีส่อน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีชัว่โมงสอนไม่

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
เกิน 50% โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ี

 

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

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

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

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

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนมีศักยภาพครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

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

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

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

4.2-6) 
 
โอกาสในการพัฒนา 

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

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2560 2561 2562 

2557 40 38 - - 95.00 1 1 2.50 
2558 (40) - 33 4* 89.19 - 3 0.00 
2559 (40) - - 34* 85.00 1 ชื่อ 5 2.50 
2560 (36) - - -  31 5 86.11 
2561 (36) - - -  34 2 94.44 
2562 38 - - -  36 2 94.74 

* จ านวนทีร่ออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี้ ไม่รายงานตัว/ ไม่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีแรกรวม 3, 2, 2, 1 คน ตามล าดับปี 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

1. นักศึกษาที่รับเข้าปี 2559 มีนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกเข้าจ านวน 2 คน และ ขึ้นทะเบียน
แต่ไม่มาเข้าเรียนจนพ้นสภาพตั้งแต่แรกเข้าจ านวน 5 คน 

2. นักศึกษาที่รับเข้าป ี2560 มีนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกเข้าจ านวน 2 คน และ ขึ้นทะเบียน
แตไ่ม่มาเข้าเรียนจนพ้นสภาพตั้งแต่แรกเข้าจ านวน 6 คน และ ลาออกระหว่างศึกษา 1 คน 

3. นักศึกษาที่รับเข้าป ี2561 มีนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกเข้าจ านวน 1 คน และ ขึ้นทะเบียน
แต่ไม่มาเข้าเรียนจนพ้นสภาพตั้งแต่แรกเข้าจ านวน 1 คน 

4. นักศึกษาที่รับเข้าปี 2562 ไมม่ีนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกเข้าแต่มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่
ไม่มาเข้าเรียนจนพ้นสภาพตั้งแต่แรกเข้าจ านวน 1 คน และ ลาออกหลังเข้าศึกษา 1 การศึกษา 
จ านวน 1 คนสาเหตุจากไม่ถนัดในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสงค์จะไปศึกษาสาขาอ่ืน 
 
จากการรวบรวมข้อมูลต่อเนื่อง 4 ปี ท าให้พบว่า ทั้งจ านวนนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกเข้า 

และนักศึกษาขึ้นทะเบียนแต่ไม่มาเข้าเรียนจนพ้นสภาพตั้งแต่แรกเข้ามีจ านวนลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งปี 2562 ไม่มีนักศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตอนรับเข้าศึกษาเลย และ นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่
ไม่มาเข้าเรียนจนพ้นสภาพตั้งแต่รับเข้าศึกษาเหลือเพียจ านวน 1 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาที่มาสมัครเข้า
ศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความตั้งใจ ความถนัด และ ความพร้อมในการเข้าศึกษาในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น - - 38 - - 38 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - 40 - - 40 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - 95.00 - - 95.00 
 จ านวนจบในรุ่น 4* 33 - - - 37 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 40 40 - - - 40 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 10.00 82.50 - - - 92.50 
 จ านวนจบในรุ่น 34* - - - - 34 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 40 - - - - 40 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 85.00 - - - - 85.00 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

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

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

2562 จ านวนรับเข้าในรุ่น 38 - - - - 38 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

* จ านวนทีร่ออนุมัติปริญญา 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  

นักศึกษารหัสปี 2558 ตกรุ่นจ านวน 4 คน ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สาเหตุที่นักศึกษา
ทั้ง 4 คนตกรุ่นเพราะ ไม่ผ่านวิชาที่มีการก าหนดให้เป็นวิชาต่อเนื่องในหลักสูตร 2556   

นักศึกษารุ่นรหัสปี 2559 ที่จบในรุ่นปี 2562 ครบจ านวน 34 คน 
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2560 มีนักศึกษาเรียนตกรุ่น 1 คน สาเหตุจากสอบไม่ผ่านในวิชาที่มีการก าหนดให้

เป็นตัวต่อเนื่อง และ รุ่นนี้มีนักศึกษาลาออกระหว่างศึกษา 2 คน สาเหตุจากต้องการไปศึกษาในสาขาอ่ืน 
 นักศึกษารุ่นรหัสปี 2561 มีนักศึกษาเรียนตกรุ่น 2 คน สาเหตุจากสอบไม่ผ่านในวิชาที่มีการ

ก าหนดให้เป็นตัวต่อเนื่อง  1 คน และ ถอนรายวิชาที่มีการก าหนดให้เป็นตัวต่อเนื่อง 1 คน 
จากการรวบรวมข้อมูลต่อเนื่อง 4 ปี ท าให้พบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาตาม

ก าหนดของนักศึกษาเกิดจากนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรายวิชาที่มีการก าหนดให้เป็นตัวต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อเนื่อง
ให้นักศึกษาไม่จบในรุ่น โดยมีนักศึกษาจบช้าจากสาเหตุดังกล่าวประมาณ 5%  
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
1,846 21 20 4.40 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 275 3 20 4.58 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด้านความรู ้ 262 3 20 4.37 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 256 3 20 4.27 2561 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 272 3 20 4.53  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

421 5 20 4.21  

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 360 4 20 4.50  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 33   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

20 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

60.61 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย 4.39  เกณฑ์ประเมิน  :  4.39  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.40  เกณฑ์ประเมิน  :  4.40  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันที่ส ารวจ  21 พ.ย.62    

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 33 100 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถามของ

ทางคณะฯ 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 33 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

15 75.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5 25.00 
- ตรงสาขาที่เรียน 14 93.33 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 1 6.67 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

5 25.00 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 6.06 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(15+5)-5 

33-5-2-0-0 
57.69 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 64.86  เกณฑ์ประเมิน  :  3.24  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 57.69  เกณฑ์ประเมิน  :  2.88 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 85.00   ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมา 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 85.00  เกณฑ์ประเมิน  :  4.25 คะแนน 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
จากการประเมินพบว่า ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปีของรอบประเมินปี 2562 มีค่าต่ ากว่า

ในรอบประเมินปี 2561 แต่  ค่าเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างของบัณฑิตที่จบปี 2562 มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยจากการประเมินปี 2561 

โดยร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปีของบัณฑิตที่จบปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 64.86  ซึ่ง
มากกว่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าของบัณฑิตที่จบปี 2562 ซึ่งมีค่าเท่ารับร้อยละ 57.69 แต่เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาของบัณฑิตปี 2562 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นกว่า
รอบประเมิน ปี 2561 เมื่อเรียงล าดับจากปี 2562 ไปปี 2561 ได้ดังนี้  25% และ 4% ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างของบัณฑิตที่จบทั้งรอบประเมินนี้ และ รอบ
ประเมินที่แล้วมีค่าใกล้เคียงกันดังนี้ ปี 2561 มีค่าเท่ากับ 4.39   และ ปีการศึกษา 2562 มีค่าเท่ากับ 4.40  

ผลการประเมินฯ บ่งชี้ว่า ถึงแม้การได้งานท าของบัณฑิตในหลักสูตรฯในรอบปีนี้ถึงแม้จะมีเปอร์เซ้นต์
น้อยกว่ารอบประเมินปีที่แล้วก็ตาม แต่ บัณฑิตที่จบการศึกษาในรอบประเมินปี 2562 มีคุณภาพใกล้เคียงกับ
บัณฑิตที่จบการศึกษาในรอบประเมินปี 2561 ข้อมูลนี้อาจแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่ภาวะได้งานท า
ของบัณฑิตที่จบในปี 2562 อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนๆ ทางสังคมและ เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเปอร์เซนต์
ภาวะการได้งานท าจึงท าให้ผลการประเมินมีค่าต่ ากว่าปีก่อน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.40 4.40 
2.2 ร้อยละ 85 ร้อยละ 57.69 2.88 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
7.28/ 2  =  3.64  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีลักษณะ และ ธรรมชาติของวิชาชีพเป็นสหวิชา (Multidisiplne)  
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ที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาต่างๆมาใช้อย่างกว้างขวาง ด้วยธรรมชาติของวิชาชีพดังที่กล่าวนี้ ท าให้บัณฑิตที่
จบในสาขานี้มีแนวโน้มจะสามารถปรับตัวไปประกอบอาชีพอิสระ หรือ เปิดกิจการเองได้ง่าย ท าให้บัณฑิต
สามารถปรับตัวได้ดีแม้ในสภาวะที่การจ้างงานมีน้อยก็ตาม 
 
โอกาสในการพัฒนา 

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

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

ระบบกลไกการรับนักศึกษา 
    การรับนักศึกษา เป็นการด าเนินงานร่วมกับคณะวิชา 
โดยการด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ใน
ระบบ SU-TCAS แบ่งได้เป็นการรับ 3 รอบดังนี้ 
  

    รอบแรกรับตรง ใช้ความสามารถพิเศษ Portfolio 
หลักสูตรเปิดรับ 40 คน โดยมีเงื่อนไขการคัดเลือกดังนี้   
    ผลการศึกษาการศึกษา 
    Portfolio ผลงาน 
 

    รอบสองโควตา 28 จังหวัด หลักสูตรเปิดรับจ านวน 
2 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจาก 
    คะแนนวิชาเฉพาะมัณฑนศิลป์ 
    การสอบสัมภาษณ์ 
    ผลการศึกษาการศึกษา 
 

    รอบสุดท้าย รอบ 5 รับตรงอิสระ หลักสูตรเปิดรับ
จ านวน 2 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจาก 2 กรณีดังนี้ 
    กรณีผู้สมัครปกติ โดยคัดเลือกจาก 
    คะแนนวิชาเฉพาะมัณฑนศิลป์ 
    การสอบสัมภาษณ์ 
และ กรณีผู้มีความสามารถพิเศษ โดยคัดเลือกจาก 
    Portfolio 
    ทดสอบทักษะทางด้านการออกแบบของสาขาวิชาที่
สมัคร และ การสอบสัมภาษณ์             
 

การด าเนินงาน 
    รอบรับตรง ใช้ความสามารถพิเศษ Portfolio  
    รับสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครและแฟ้มสะสม
ผลงานทางไปรษณีย์วันที่ 1-15  ธันวาคม  2561 
    สอบสัมภาษณ์วันที่  19 มกราคม  2562 
 

    รอบโควต้า 
   รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็ปไซต์ SU-TCAS 
   สอบวิชาเฉพาะ วันที่ 9 มีนาคม 2562      
    

   รอบ5  30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 รับสมัคร 
   ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
    

ผลการด าเนินงาน 
     รอบ ใช้ความสามารถพิเศษ Portfolio มีผู้สมัคร 
93 คน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 56 คน ผ่านเกณฑ์ 37 คน 
ยืนยันสิทธิ์  35 คน และ สละสิทธิ์ต่อมา 1 คน พ้นสภาพ 

- เอกสารการรับสมัคร SU-
TCAS ของคณะมัณฑนศิลป ์
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
- รายงานการประชุม
กรรมการคณะฯ (ข้อมูล
ส่วนกลาง) 
- มคอ 2 
- สถิติการสมัคร ผู้สอบผา่น 
และผู้ยนืยันสิทธ์จาการสอบ 
SU-TCAS รอบ1 ปี 62 และ 
63 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1 คน เหลือรับรอบนี้ 33 คน 
     รอบโควต้า มีผู้สมัคร 18 คน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 
คน ผ่านเกณฑ์ 5 คน ยืนยันสิทธิ์  4 คน 
     รอบสุดท้าย ผู้สมัคร 2 คน ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ 
        

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อและ การปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
     เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้สมัคร , ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์, และ ผู้ยืนยันสิทธ์ ระหว่างการรับสมัตรปี 
2562 กับ 2563 โดยเปรียบเทียบเฉพาะการคัดเลือกรอบ
แรก portfolio ซึ่งเป็นการคัดเลือกหลัก โดยเรียง
ตามล าดับจาก 2562-2563 ได้ดังนี้ ผู้สมัครรอบแรก 93, 
77 ตามล าดับ  มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 56, 60 ตามล าดับ   
ยืนยันสิทธิ์ 35, 42 ตามล าดับ  
     จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่า จ านวนผู้สมัครเข้าในรอบ
ปี 62-63 จะมีจ านวนลดลงแต่ จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ และ ผู้ยืนยันสิทธิ์กลับมีจ านวนเพิ่มขึ้น จาก
ข้อมูลข้างต้นท าให้สันนิษฐานได้ว่า ผู้สมัครเข้าศึกษารอบ
ปี2563คือกลุ่มที่ตรงเป้าหมายการเข้าศึกษาในสาขาฯฝ
มากกว่ารอบการรับสมัครปี 2562 จึงมีผลให้จ านวนผู้สละ
สิทธิ์หลังสอบสัมภาษณ์ลดลง 
 

 
แผนการรับนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์

(อ้างอิงจาก มคอ.2) 

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

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

 
 

 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     คณะฯ  และ ภาควิชาฯ ก าหนดแผนการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
 โดยมีการด าเนินงานในระดับภาควิชาดังนี้ 
- ภาควิชามีการจัดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 2 
ท่านต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1: 37 คน  

- ภาควิ ช า มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ร ะ ส าน ง าน เพื่ อ ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่ า ง อาจารย์  นักศึกษา  และ 

 
- เอกสารการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่  
- เอกสารจากงานทะเบียน 
เร่ืองส่งรายชื่อนักศึกษาใหม่
พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
 
- เอกสารรายงานการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผู้ปกครอง 

- การจัดปฐมนิเทศระดับภาควิชาประกอบด้วย 
- แนะน าหลักสูตร วิชา การเรียนการสอน สถานที่เรียน 
การใช้ชีวิตในสถาบัน  

- แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใหม่ 
 

ผลการด าเนินงาน 
     คณะวิชาจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2562 เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 262 โดย เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง 
คณะวิชา กับ ภาควิชา โดยเป็นการจัดปฐมนิเทศระดับ
คณะครึ่งวันเช้า และ แยกปฐมนิเทศระดับภาควิชาช่วง
บ่าย 
 

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป  
     ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ในรอบประเมินนี้พบว่า ความพึงพอใจด้าน
ต่างๆ ในรอบประเมินนี้มีค่าสูงกว่าในรอบประเมินปีที่แล้ว
เล็กน้อยดังนี้  
- ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่จะได้รับ : ปี 61 มี
ค่าเฉลี่ย 3.99 แต่ในรอบประเมินปี 62 มีค่าเฉลี่ย 4.24 
- ความพึงพอใจด้านการจัดการ: ปี 61 มีค่าเฉลี่ย 4.07 
แต่ในรอบประเมินปี 62 มีค่าเฉลี่ย 4.22 
- ความพึงพอใจโดยรวม: ปี 61 มีค่าเฉลี่ย 4.03 แต่ใน
รอบประเมินปี 62 มีค่าเฉลี่ย 4.23 

 

     จากผลการประเมินข้างตน้ ท าให้สรุปได้วา่ความพึง
พอใจที่มีต่อการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
 
- เอกสารการส ารวจความ
พึงพอใจในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ปี 2562 
 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 
การวางแผน และ การด าเนินงานเพื่อค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ที่ปรึกษา (ข้อมูล
ส่วนกลาง) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
     1. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีละ 2 ท่าน โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่อง
การลงทะเบียน การเลือกเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจน
ครบจนกว่านักศึกษาในชั้นปีนั้นจะจบการศึกษา 
       2. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนของ
นักศึกษา 
        3. หลักสูตรมีการแต่งตั้งให้มีกรรมการฝึกงาน และ มี
การจัดการนิเทศการฝึกงาน เพื่อให้ค าแนะน านักศึกษาชั้นปีที่ 
3 ในการ เลือกสถานที่ฝึกงาน รวมทั้งการปฎิบัติตัวในการ
ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน นอกจากนี้
ภาควิชายังได้จัดท าฐานข้อมูลบริษัทที่เคยรับนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกติดต่อได้ด้วย 
        4. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการท า
ศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา
ศิลปนิพนธ์โดย อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแล และ 
ให้ค าแนะน าในการท าศิลปนิพนธ์แก่นักศึกษาในการดูแลจน
จบวิชาศิลปนิพนธ์ 
 

การด าเนินงาน 
กรณีที่นักศึกษามีปัญหาในการจัดการศึกษาของตนเองเชน่ 

การขอลงทะเบียนช้า, การเพิ่ม-ถอน, Drop, ลาพักการศึกษา 
และ อื่นๆ นักศึกษาจะต้องขอความเห็นและ ค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา และ หัวหน้าสาขาให้
เห็นชอบทุกครั้ง 

มีการจัดท ากลุ่ม facebook และ line ในรายวิชาต่างๆ
เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ให้ค าการปรึกษา นัด
หมายต่างๆระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษาปรึกษาในเชิง
วิชาการ 

เนื่องจากสถานะการณ์การระบาดของโรค Covid-19 
ในช่วงต้นปี 2562 ภาควิชาจึงจัดตั้งให้มีกลุ่ม facebook แจ้ง
ข่าวสารของภาควิชาฯเป็นกรณีพิเศษ โดยให้นักศึกษาทุดคน
เข้าร่วมในกลุ่มเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆในช่วงที่ มีการ lock 
down  

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานะการณ์การระบาดของโรค 
Covid-19ภาควิชายังจัดเตรียม และ ให้ค าแนะน าในการ
เตรียมความพร้อมการเรียน online ส าหรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปี 2563 ที่จะถึง 

 

ผลการด าเนินงาน 

- ค าสั่งแต่งตัง้
กรรมการฝึกงานของ
ภาควิชาฯ (ข้อมูล
ส่วนกลาง) 
 
- ค าสั่งแต่งตัง้
กรรมการศิลปนิพนธ์ 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
 
- มคอ 3 
- จัดท าฐานข้อมูล
บริษัทที่เคยรับ
นักศึกษาฝึกงาน 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
- copy ของหน้า 
facebook และ line 
กลุ่มต่างๆ 
- ข้อมูลการขอ
ลงทะเบียนชา้  
ขอลาพักการศึกษา 
ขอลงทะเบียนน้อยกว่า
ปกติ 
ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
- เอกสารการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
- หนังสือแจ้งการ
ลาออกของนักศึกษา  
- หน้า facebook 
กลุ่ม แจ้งข่าวสารของ
ภาควิชาฯ 
- ประกาศแจ้ง
นักศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมการเรียน 
online และ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
    - ระหว่าง ก.ค. 62-ก.ค. 63 อาจารย์ปรึกษาทางวิชาการ
ได้ให้ค าแนะน าและ ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาในมีปัญหา
ในการจัดการศึกษาส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
 นักศึกษา ขอลาออก 2 กรณีเนื่องจากนักศึกษาไม่

ถนัดในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ต้องการไปเรียนสาขา
อื่น 
 ขอลงทะเบียนมาก หรือ น้อยกว่าเกณฑ์ 5 กรณี 
 ขอเพิ่มรายวิชา 3 กรณี 
 ขอถอนรายวิชา 7 กรณี 
 ขอลงทะเบียนช้า 13 กรณี 
 พักการศึกษา 1 กรณี 
 ขอลงทะเบียนซ้ าซ้อน 1 กรณี 

     - มีการให้ค าแนะน าและ การเตรียมตัวเพื่อการเรียน 
online แก่นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การ
ระบาด Covid-19 

- หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อ “ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิขาการ” “ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตร” ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 จากผู้ตอบแบบส ารวจ
ทั้งสิ้น จ านวน 30 คน  ซึ่งจ าแนกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ 
        1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีคะแนน
เฉลี่ย 3.37  
        2. การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 3.87 
        3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผล
การเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตาม
หลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย3.87 
        4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่น 
ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่น ๆ แก่นักศึกษาตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4 
 

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
     เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจความพึงพอใจด้านอาจารย์
ที่ปรึกษาระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปี 2562 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยปี 62 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 61 เล็กน้อย (ปี 62

ตารางสอน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เท่ากับ 3.8 และ ปี 61เท่ากับ 3.56) 

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

-ผลการก าเนินงานด้านการส่งเสริมน าการศึกษาใน
หลักสูตรเข้าสู่การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลียนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี่ในปัจจุบันด้วยการผสาน
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
ประกอบด้วยการด าเนินงาน 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 
     1. หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านวิชาการฝกึ

- มคอ 3 
รายงานการประชุม
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
- รายงานการประชุม
กรรมการคณะฯ 
(ข้อมูลส่วนกลาง) 
- เอกสารการศึกษา
นอกสถานที ่
- เอกสารแสดงงาน 
Bangkok Design 
Week 2020 
- เอกสารโครงการ 
OPEN HOUSE : 
PRODUCT DESIGN 
2020  
- หลักฐานการ
ประกวดในโครงการ
ต่างๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3ต้องผ่านการ
ท างานกับหน่วยงานภายนอกทางการออกแบบจริง ประมาณ 
2 เดือนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน   
     เนื่องจากในช่วงต้นปี 2562 มีสถานะการณ์การระบาด
ของโรค Covid-19 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้งดการ
ฝึกงาน  หรือ มีการฝึกงานได้เฉพาะ online หรือ work 
from home เท่านั้น  จากสถานการณ์ดังกล่าว 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงท าการประชุม และ 
พิจารณาแล้วว่า การฝึกงานยังมีความจ าเป็นประกอบกับ
นักศึกษาก็มีความประสงค์จะขอฝึกงานทุกคน ภาคฯจึงมีมติ
ให้ ขยายก าหนดเวลาการฝึกงานของนักศึกษาในรหัส 2560 
ออกไปโดยให้นักศึกษสามารถฝึกงานในช่วงใดก็ได้ในช่วงก่อน
จบการศึกษา แต่หากฝึกงานในช่วงเมษายน-มิถุนายน 2563 
ก าหนดให้ฝึกงานเฉพาะ online หรือ work from home 
เท่านั้น แต่หลังจากช่วงดังกล่าวจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
     2. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประกวดระดับชาติ
และ นานาชาติที่ได้น าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชา
ประกอบด้วย  
     - คุณสโรชา เตียนศรี ได้รับรางวัล BEST OF PRODUCT: 
โครงการออกแบบกี่ทอผ้าและกระบวนการทอผ้าส าหรับการ
เรียนรู้ เชิ งบูรณาการ โดยการออกแบบ กี่ทอผ้ าและ
กระบวนการทอผ้ าส าหรับการ เรียนรู้ เชิ งบู รณาการ 
(Integrated Learning) ให้ Active Learner (ผลิตภัณฑ์นี้
ผ่านการจดสิทธิบัตรการออกแบบเรียบร้อยแล้ว)  

- นายวราธร วสุนธราธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ The 
Design Challenge หมวด Frozen Food SCG The 
Challenge 2019 

- นางสาวปาณิตา บุญรอด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thai 
Star Packaging Awards 2019 

- นายวราธร วสุนธราธรรม ได้รับรางวัลชมเชย Thai Star 
Packaging Awards 2019 

- นางสาวสิตานันท์ บุณยโยธิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
Siam Toppan Packaging Awards 2019 

- นายวราธร วสุนธราธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ THE 
CHALLENGE DESIGN 2019 (Packaging Design Contest) 

- นางสาวปาณิตา บุญรอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Asia 
Star 2019 Winner 

- นางสาวปาณิตา บุญรอด ได้รับรางวัลชมเชย ASIA 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
STUDENT PACKAGE DESIGN COMPETITION 2019 
TOKYO            
     3. การน าโจทย์ทางการออกแบบที่สัมพันธ์กับความ
ต้องการขององค์กรต่างๆเหล่านั้นมาให้นักศึกษาฝึกฝนปฎิบัติ
จริงในรายวิชาที่เรียนอยู่ในหลักสูตร 
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย : 
โครงการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
     4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ได้เชื่อมโยงความรู้
กับการประกอบอาชีพจริง ประกอบด้วย 
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 เยี่ยมชม บริษัทยู
เนี่ยนพลาสติค จ ากัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด 
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกต่งของใช้ส่วน
บุคคล เยี่ยมชม Café New by Propagande 
     รายวิชา พื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือน  เยี่ยมชม 
บริษัท คอนเนอร์43 จ ากัด และ บริษัท พิมพ์เพ็ญ จ ากัด 
     รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เยี่ยม
ชม บริษัท สยามทบฟันแพคเกจจิ้ง จ ากัด 
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย เยี่ยม
ชม ศุนย์ส่งเสริมระหว่างประเทศ จังหวัดอยุธยา 
     รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เยี่ยมชม 
บริษัท SCG ส านักงานใหญ่  
     รายวิชา วัสดุและ วิธีการผลิต 2 เยี่ยมชม บริษัท ไทย
ซัมมิทออโต้พาร์ทอินดัสตรี จ ากัด 
     5. การน าผลงานนักศึกษาร่วมแสดงกับองค์กรภายนอก 

- โครงการ OPEN HOUSE : PRODUCT DESIGN 2020 
ณ สยามเซ็นเตอร์ วันที่ 6-12 มกราคม 2563      

- อาจารย์ และ นักศึกษาภาควชิาฯร่วมแสดงงานในงาน 
Bangkok Design Week 2020 เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

- หลักสูตรมีการประเมินประมนิการเรียนรู้ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ 21 โดยนักศึกษา ประจ าปี2562 พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย 3.60 
  การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจความพึงพอใจด้านการ
เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 โดยนักศึกษาระหว่าง
ปี 2561 กับ 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีค่าสูงกว่า ปี 
2561 เล็กน้อย (ปี 62 มีค่า 3.60 และ ปี 61 ค่า 3.37) 

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

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยู่ 
 

 

 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

(2) 

   

   
     

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม

เกณฑ์ (โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 

จ านวนที่คง
อยู่สิ้นปี

การศึกษา 
2562 
(3) 

จ านวนที่ออก
ระหว่างเรียน

จนสิ้นปี
การศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยู ่
   

   
  X 100 

 2560 2561 2562 

2557 40 38 - - 95.00 1 1 2.50 
2558 (40) - 33 4* 89.19 - 3 0.00 
2559 (40) - - 34* 85.00 1 5 2.50 
2560 (36) - - -  31 5 86.11 
2561 (36) - - -  34 2 94.44 
2562 38 - - -  36 2 94.74 

 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี ้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปแีรก 3, 2, 2, 1 คน ตามล าดับป ี

 
อัตราการคงอยูข่องนักศึกษา: 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 86.11 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 94.44 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 94.74 
      โดยภาพรวม (หากไม่นับรวมนักศึกษาที่ไม่เข้าศึกษา หรือ ลาออกในช่วงปีแรกที่เข้าศึกษา) พบว่า ปี 2562-63 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีลักษณะค่อนข้างคงที่ โดยมีนักศึกษาที่ลาออกกลางระหว่างเรียนเพียง 1 คน แต่
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้ท าการชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษารับฟังปัญหาของนักศึกษาทั้งด้านการเรียน 
ปัญหาส่วนตัว เพื่อหลักสูตรจะได้เข้าใจและช่วยนักศึกษาได้ทันก่อนที่จะถูกรีไทม์หรือลาออกกลางคัน เป็นต้น 
 - การส าเร็จการศึกษา  

นักศึกษารุ่นรหัสปี 2557 ที่จบปี 2562 มี 38 คน 
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2558 ที่จบปี 2562 มี 33 คน 
นักศึกษารุ่นรหัสปี 2559 ที่รออนุมัติจบปี 2562 มี 34 คน 

 

  - การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
กลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรมีการจัดท าช่องทางรับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
3  ช่องทางหลักคือ 

- เสนอข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

- แบบประเมิน 
online  
- copy ของหน้า 
facebook และ 
line กลุ่มต่างๆ 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

โดยตรง 
- เสนอข้อร้องเรียนผ่านแบบประเมิน online เมื่อ

นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบเกรด 
- ช่องทางรับข้อร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการทาง

ช่องทางอื่นๆเช่น การร้องเรียนในกลุ่มทาง online ที่
จัดท าขึ้น ระดับรายวิชา 

- เสนอข้อร้องเรียนผ่านแบบสอบถามประเมินหลักสูตร 
        

ผลการด าเนินงาน 
     จากแบบสอบถามที่จัดท าโดยหลักสูตรมีนักศึกษา
เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงปฎิบัติงาน 1 
ข้อร้องเรียน โดยนักศึกษากล่าวว่า เครื่องจักรในโรงปฎิบัติ
บางเครื่องเก่า และ ไม่เสถียร นอกจากนี้ เครื่องจักรบาง
เครื่องทั้งเคร่ืองเก่า และ เครื่องใหม่ไม่ได้ถูกน ามาใช้เพราะ 
นักศึกษาใช้งานไม่เป็นและ ไม่มีผู้แนะน าการใช้งาน 
     นอกจากนี้ จากผลการด าเนินงานในรอบประเมินที่
แล้วพบว่า การตั้งกลุ่มทาง online ระหว่างอาจารย์และ 
นักศึกษา ท า ให้นักศึกษา  และ อาจารย์มีช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ดังนั้น ในรอบการ
ประเมินนี้ หลักสูตรจึงส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าวิชาต่างๆ
จัดท ากลุ่ม online เพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับแต่ละ
รายวิชาเพิ่มข้ึน        
 

การตรวจสอบกลไก 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ประเมินความพึง

พอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.60 

  

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
     เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจความพึงพอใจด้านผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษา
ระหว่างปี 2561 กับ 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีค่า
สูงกว่า ปี 2561 เล็กน้อย (ปี 62 มีค่า 3.60 และปี 61 มี
ค่า 3.17) 

- สรุปแบบ
ประเมินความพงึ
พอใจจากนัก
ศึกษษและ 
ข้อเสนอแนะ 
 
ความพึงพอใจ
ย้อนหลัง 3 ปี
เท่ากับ 
ปี 2560 = 3.22 
ปี 2561 = 3.17 
ปี 2562 = 3.60 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

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

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

ระดับคุณภาพ  ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. มีแผนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยฝึกฝนให้นักศึกษา
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันในกระบวนการออกแบบ 

2. มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กับสถาบันภายนอก 
3. มีกระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปได้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีคุณภาพ 
4. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร  มีค่าการประเมินจากนายจ้างอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, การแลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 
2. ควรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถและมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ระบบกลไก 
     - หลักสูตรมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีการประชุมและวางแผน การคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร
โดยค านึงถึงคุณสมบัติตามที่ สกอ ก าหนด 
     - หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิชาการเพื่อให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนตรมข้อก าหนดฯ 
     - หลักสูตรมีระบบกลไกการตรวจสอบการท างานของอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
     - ในรอบการประเมินปี 2562-63 ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุม
เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา เพื่อให้การด าเนินการดูแลและบริหารงานหลักสูตร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนตลอดรอบการประเมิน โดย
ภาควิชาฯได้มีมติปรับชื่ออาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรจ านวน 1 ครั้ง จึง
ท าการปรับจากเดิม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ     คุปตะวาทิน* 
2. ผศ. ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย 
3. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ 
4. อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล* 
5. อาจารย์อาสา  วุฒิคะโร 

เป็น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ     คุปตะวาทิน* 
2. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ 
3. อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล* 
4. อาจารย์อาสา  วุฒิคะโร 
5. อาจารย์นัชชา  สวัสดิ์ชัย 
     โดยสาเหตุที่ปรับเนื่องจาก ผศ. ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑติ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ปี 2557 ซึ่งอยู่ในรอบปรับปรุงในปี 2561 เปลี่ยนผ่านจากการใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ปีสุดท้าย (ซึ่งห้ามไม่ให้เป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร) เป็น พ.ศ. 2558 และยังคงมี
นักศึกษาในความดูแลตกค้างอยู่  ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ จึงปรับจาก ผศ.
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย เป็น อาจารย์นัชชา สวัสดิ์ชัย โดยที่ประชุม
สภา มีมติเห็นชอบ และอนุมัติเมื่อ 12 กรกฎาคม 2563 

การตรวจสอบกลไก 

- ตารางที่ 1.1-10 
1. รายงานการประชุม
ภาควิชาฯ 
2. ค าสั่งอนุมัติการ
เปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
3. สมอ.08 
4. ผลการประเมินความ
พึงพอใจ 
2562-63 
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     - การติดตามผลการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ การประเมินภาระงานโดย 
KPI โดยภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ภาคการศึกษาปลายปี 2562 เท่ากับ 4.93 
     - การส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ด้านการก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์มีความสอดคล้องกับการปฎิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ระดับคะแนน 4.56 
 

การประเมินมาปรับปรุงกลไก 
     เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ด้านการก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์มีความสอดคล้องฯ ระหว่างปีรอบประเมินนี้กับ
รอบที่ผ่านมาพบว่า รอบประเมินปี 2562 มีค่าใกล้เคียงกับ รอบ
ประเมินปี 61 ดังนี้ 4.56, และ 4.45 ตามล าดับ 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 - การบริหารอาจารย์ และ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไก 
      ระบบกลไกการบริหารอาจารย์และการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ สรุปได้ดังนี้ 
       - ภาคจัดการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ เพื่อจัดการ
บริหารงานอาจารย์ ก าหนดภาระงานอาจารย์  แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ จัดตารางสอน และ ระดมความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบการประเมินนี้ ได้
จัดการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง  
       -ภาควิชามีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
       - หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์และ งานที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องด าเนินการ รวมทั้ง ชี้แจงก าหนดการ
และ ตารางเวลาในการท างาน เช่น การจัดส่ง มคอ.3และ มคอ.5 
และ เป็นต้น 
       - มีการจัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรและ อาจารย์ผู้สอนในการบริหารงานและการปรับปรุง
หลักสูตร 
       - หลักสูตรมีเจ้าหน้าที่ประจ า (น.ส.หทัยกานต์  ประสิทธิ์) 
เพื่อช่วยติดต่อประสานงานระหว่าง อาจารย์ผู้สอน, อาจารย์พิเศษ
, และ คณะวิชาฯเพื่อให้การด าเนินงานในหลักสูตรเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

ผลการด าเนินงาน 
- การบริหารอาจารย์ 

          ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุมระหว่างผู้ดูแลหลักสูตร และ 

1. รายการประชุม
คณะกรรมการภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
จัดตารางสอน 
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอาจารย์ 
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3. แผนการด าเนินงาน
ปฎิบัติงานปีงบประมาณ 
2562 
4. เอกสารรายงานภาระ
งานอาจารย์ (KPI) 
5. เอกสารการประชุมขอ
อนุมัติเงินสนบัสนุน 
บุคลลากรท าต าแหนง่
วิชาการ 
-รูปถ่ายการอบรม
application เพื่อการ
สอน online ของ
ภาควิชาฯ 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ แลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดการ
สอน โดยอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านมีส่วนโดยในรอบการประเมิน
นี้ได้ด าเนินการประชุมทั้งสิ้น 12 คร้ัง  
 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ลาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อท า
ต าแหน่งวิชาการ จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินธนู 
ฟ้าร่มขาว 
 ภาควิชาฯ มีมติตามการประชุมภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2563 มอบสนับสนุนการท าต าแหน่งทางวิชาการตาม
ภาระกิจเชิงนโยบาย 3 ท่าน ประกอบด้วย: ผศ.อินธนู ฟ้าร่ม
ขาว, ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ และ อ.ชาคร ผาสุวรรณ 
  ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจในการท างานมากข้ึนประกอบด้วย:  

- โครงการอบรมออน์ไลน์ AUN-QA Clinic เมื่อวันที่ 28-29 
พ.ค.2563 

- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ออน์ไลน์โดยใช้ Google Classroom และ Microsoft Team 
เมื่อ วันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 

 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19ภาค
วิชาฯ ได้จัดสอนการใช้ application เพื่อเตรียมความพร้อม
การสอน online แก่อาจารย์ภายในภาคฯเป็นกรณีพิเศษ เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2563  

 

การตรวจสอบกลไก 
        กลไกการตรวจสอบของอาจารย์และ การบริหารงาน
อาจารย์ของหลักสูตรประกอบด้วย:การใช้แบบรายงานประเมิน
ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (KPI)  

     หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดยใช้
แบบประเมินของภาควิชาฯ  ได้คะแนนเฉลี่ย  4.56  

การประเมินมาปรับปรุง 
เมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจ า

หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ระหว่างปี 2561 กับ 
2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีค่าสูงกว่า ปี 2561 เล็กน้อย (ปี 
62 มีค่า 4.56 และ ปี 61 ค่า 4.44) 
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เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
0 x 100/ 5 = 0 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
1 x 100/ 5 = 20.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(0+7.60) x 100/ 5 = 152.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน - ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ -  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 0  เกณฑ์ประเมิน  :  0  คะแนน 
เป้าหมายของปนีี้   : ร้อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป) 
 
4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน - ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวชิาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 1  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ   
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1.67  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวชิาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40   

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80   

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 0.80   ตารางที่ 4.2.4 
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ประเภทผลงานวชิาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00   

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือ หรืองานแปลทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

5.ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   
ตารางที่ 4.2.6 

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

0.80   
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 7 7.00 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 8 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.60 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของประจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 152.00 
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ประเภทผลงานวชิาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ระดับปริญญาตร ี

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.60 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 152.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 12.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 12.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20) 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2562-63 มีอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ระบบกลไก  

หลักสูตรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ด้วยแบบสอบถามทุกปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปี 2562-63 สามารถจ าแนกรายการ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าต่อการมี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และ 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.56  

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรคิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.56  

3. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.22  

4. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อด้านการวางแผนอัตราก าลัง  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.33  

ผลการประเมินเพื่อและการวางแผนมาปรับปรุง
ในรอบต่อไป 

-แบบประเมนิความพึง
พอใจของอาจารย์ 
2562-63 
 
ระดับความพงึพอใจฯ 3 
ปีย้อนหลัง เปน็ดังนี ้
ปี 2560 = 3.90 
ปี 2561 = 4.04 
ปี 2562 = 4.41 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรระหว่างรอบประเมินนี้กับ
รอบประเมินที่ผ่านมาสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจด้านต่างๆที่ส ารวจมีค่าใกล้ เคียงกับรอบ
ประเมินรอบที่แล้วเป็นส่วนใหญ่ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน 
ติดตาม และ ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยปี61และ 62เท่ากับ 4.64 และ 4.56 
ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสู ตร 
ค่าเฉลี่ยปี 61และ 62 เท่ากับ 4.45 และ 4.56 
ตามล าดับ 

ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ค่าเฉลี่ยปี 61 และ 
62 เท่ากับ 4.55 และ 4.33 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม มีเพียงค่าความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีค่าสูงขึ้นชัดเจน  และเมื่อ
เปรียบ เทียบย้อนกลับ ไปในรอบ 3 ปีพบว่ า 
ค่าเฉลี่ยในรอบประเมินนี้มีค่าสูงสุด ซึ่งสามารถ
สรุปค่าเฉลี่ยระหว่างปี 60-61-62 ได้ดังนี้ 3.67, 
3.64, 4.22  ตามล าดับ  

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียด
ของแบบประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
น ามาปรับปรุงต่อไปพบว่า ค่าความพึงพอใจด้านๆ
สูงขึ้นทุกๆด้าน  

ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม และ ทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยปี 
61 และ 62 สรุปได้ดังนี้ 3.36 และ 4.22 

ด้านห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ, ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้, และ ด้านการใช้
เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยในการสอน ค่าเฉลี่ยปี 61 และ 
62 สรุปได้ดังนี้ 3.64 และ 4.33 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับสภาพการเรียนการสอน
ปัจจุบัน และ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
รอบประเมินนี้ ท าให้เห็นว่า มีความเป็นได้ว่า ค่า
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจมี
ผลมาจากการที่อาคารสถานที่ และ ห้องเรียนที่
วิทยาเขตวังท่าพระ ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและ 
ได้เปิดใช้งานในรอบประเมินนี้ ท าให้อาจารย์มี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความสะดวกในการเดินทาง ห้องเรียน และ โสต
ทัศนูปกรทันสมัย และ มีความพร้อมากขึ้น รวมทั้ง
การเชิญอาจารย์พิเศษ และ วิทยากรท าได้ง่ายขึ้น
เพราะ การเดินทางง่ายกว่าวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์   

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
4.2   รวม 6.67/ 3 = 2.22 

4.2 (1) ร้อยละ 12.00 ร้อยละ 0 0.00 
4.2 (2) ร้อยละ 36.00 ร้อยละ 20.00 1.67 
4.2 (3) ร้อยละ 12.00 ร้อยละ 152.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.22/ 3  =  3.07  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
2. มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ด้วยการแลกเปลียนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
3. อาจารย์มีผลงานสร้าสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน และ ระดับชาติ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านมี connection กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศท าให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาการแลกเปลียนความร่วมมือ หรือ ท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

2. มีอาจารย์หลายท่านที่มีคุณสมบัติครบตาม เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ท าให้มีแนวโน้มการเพ่ิมของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการภายใน
ภาควิชาเพ่ิมข้ึน 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบี
ยน 

สอบ
ผ่าน 

081 102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/62 2 2 4 8 5 8 7 2 - - - - - 37 35 

081 101 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/62 - - 3 6 13 2 - 1 - - - - - 25 24 

360 113 การ
ออกแบบ
สร้างสรรค์ในศลิปะ
ตะวันออก 

1/62 4 9 12 4 2 - 1 - - - - - - 32 32 

360 112 สุนทรีย์
ศาสตร์เบื้องต้น 

1/62  3 16 12 2 - - - - - - - - 33 33 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 101 Design I 1/62 3 15 13 5 1 - - - - - - - - 37 37 

360 103 Drawing I 1/62 9 3 7 13 4 1 - - - - - - - 37 37 

360 105 Art Studio I 1/62 12 5 5 9 5 1 - - - - - - - 37 37 

360 107 Basic 
Technical Drawing 

1/62 13 13 8 3 - - - - - - - - - 37 37 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 101 History of 
Product Design 

1/62 19 7 4 3 1 1 2 - - - - - - 37 37 

363 102 Model 
Making 

1/62 3 13 16 5 - - - - - - - - - 37 37 

363 106 Art of 
Computer Modeling 

1/62 6 11 8 8 1 - - - - 1 - - - 35 34 

363 107 Product 
Design II 1/62 8 6 1 3 2 7 7 - - 1 - - - 35 34 

363 108 Three 
Dimensional Design 1/62 4 10 1 7 8 - 2 1 - - - - - 33 32 

363 109 Three 
Dimensional Design 
(หลักสูตร 2555) 

1/62 - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 

363 109 Material 
and Production 
Methods I 

1/62 4 21 9 - - - - - - - - - - 34 34 

363 110 Human 
Factors for Design 

1/62 3 1 9 8 8 4 3 - - - - - - 36 36 

363 111 English for 
Product Design I 

1/62 7 10 6 4 3 - 4 - - - - - - 34 34 

363 201 Product   
Design IV 1/62 11 8 3 5 1 - - - - - - - - 28 28 

363 202 Marketing 
and Cousumer 
Behavior 

1/62 3 9 10 7 - - - 2 - - - - - 31 29 

363 203 Research 
Methords for 
Product Design 

1/62 4 10 7 7 1 - - 1 - - - - - 30 29 

363 204 Structural 1/62 11 20 - - - - - - - - - - - 31 31 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

Design 

363 205 Creative 
Package Design 

1/62 16 6 6 1 - - 1 1 1 - - - - 32 30 

363 209 Product 
Design VI (หลักสูตร 
2555) 

1/62 13 15 10 - - - - - - - - - - 38 38 

363 210 Industrial 
Management 
(หลักสูตร 2555) 

1/62 11 24 - - - - - - - - - - - 35 35 

363 211 Design 
Seminar (หลักสูตร 
2555) 

1/62 25 4 8 - - - - - - - - - - 37 37 

363 214 Graphic 
Design II  1/62 1 7 3 1 - - - 1 - - - - - 13 12 

363 217 
Conceptual 
Package Design 
(หลักสูตร 2555) 

1/62 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 

363 219 Set and 
Production Design 1/62 3 2 1 - - - - - - - - - - 6 6 

363 220 Production 
Design for 
Exhibition (หลักสูตร 
2555) 

1/62 2 - 1 - - - - - - - - - - 3 3 

363 220 Decoration 
and Accessory 
Design  

1/62 2 5 4 3 3 - - 2 - - - - - 19 17 

363 221 Furniture 
Design 
Fundamentals 

1/62 7 5 2 3 - - - - - 1 - - - 18 17 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 224 Vehicle 
Design I  1/62 1 2 2 1 - - - - - - - - - 6 6 

363 225 Furniture 
Design for The Mass 
(หลักสูตร 2555) 

1/62 3 1 1 - - - - - 1 - - - - 6 5 

363 228 Vehicle 
Design III (หลักสูตร 
2555) 

1/62 2 2 1 - - - - - - - - - - 5 5 

363 232 Individual 
Project I 

1/62 - - - - - - - - - - - - - 0 0 

363 233 Individual 
Project II  

1/62 - - - - - - - - - - - - - 0 0 

363 233 Selected 
Topic in Product 
Design I (หลักสตูร 
2555) 

1/62 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 

363 238 Individual 
Project III (หลักสตูร 
2555) 

1/62 3 8 7 2 - - - - - - - - - 20 20 

360 102 Design II 2/62 2 5 4 7 7 4 8 - 1 - - - - 38 37 

360 104 Drawing II 2/62 3 4 8 12 7 2 - - - - - - - 36 36 

360 106 Art Studio 
II 

2/62 4 5 14 11 2 - - - - - - - - 36 36 

360 108 Survey of 
Thai Art 2/62 2 8 6 11 6 3 - - - - - - - 36 36 

363 103 Product 
Design I 

2/62 - - - - - - - - - 36 - - - 36 0 

363 104 Technical  
Drawing 

2/62 7 11 13 3 1 - - - - - - - - 35 35 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

363 105 Computer  
Aided Product 
Design 

2/62 34 1 - - - - - - - - - - - 35 35 

363 112 Product 
Design III 2/62 - - - - - - - - 2 - - - - 36 ที่เหลือ X 

ทั้งหมด 

363 113 Materials 
and Production 
Methods II 

2/62 - - - - - - - - - - - - - 34 ให้ X 
ทั้งหมด 

363 114 Graphic 
Design I (รวม 2 
หลักสตูร) 

2/62 4 - - - - - - - - - - - - 36 ที่เหลือ X 
ทั้งหมด 

363 115 
Fundamental 
Design of Built 
Environment 

2/62 19 9 5 1 - - - - - - - - - 34 34 

363 116 Mechanical 
Product Design 2/62 18 11 2 - - - - 1 - 2 - - - 34 31 

363 117 English for 
Product Design II 

2/62 11 4 10 5 3 - - - 1 - - - - 34 33 

363 206 Product 
Design V 

2/62 - - - - - - - - - - - - - 28 ให้ X 
ทั้งหมด 

363 207 Concept 
Creation in Product 
Design 

2/62 3 9 10 6 - - - - - - - - - 28 28 

363 208 
Introduction to 
Design Business 

2/62 3 5 16 4 1 - - - - - - - - 29 29 

363 212 Art Thesis 
(หลักสูตร 2555) 

2/62 13 12 6 4 1 1 1 - - - - - - 38 36 

363 215 Graphic 2/62 3 - - - - - - - - - - - - 3 3 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W I S U Aud 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

Design III 

363 216 
Commercial 
Package Design 

2/62 6 3 2 - - - - - - - - - - 11 11 

363 218 Spatial 
Identity Design 

2/62 - - - - - - - - - - - - - 7 ให้ X 
ทั้งหมด 

363 222 
Expermental 
Furniture Design 

2/62 - - - - - - - - - - - - - 9 ให้ X 
ทั้งหมด 

363 225 Vehicle 
Desig II 

2/62 - - - - - - - - - - - - - 5 ให้ X 
ทั้งหมด 

363 227 
Sustainable 
Product Dseign 

2/62 5 2 3 - - - - - - - - - - 10 10 

363 228 Thai 
Identity in Product 
Design 

2/62 - - - - - - - - 1 10 - - - 11 0 

363 229 Selected 
Topic in Product 
Design 

2/62 - - - - - - - - - - - - - 6 ให้ X 
ทั้งหมด 

363 230 Cultural 
Package Design  2/62 - - - - - - - - - - - - - 0 0 

363 231 Toy Design 2/62 - - - - - - - - - - - - - 4 ให้ X 
ทั้งหมด 

363 232 Individual 
Project I 2/62 - - - - - - - - - - - - - 5 ให้ติด X 

ทั้งหมด 

363 233 Individual 
Project II (รวม 2 
หลักสตูร) 

2/62 7 2 - - - - - - - 8 - - - 17 9 

 



42 
 

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

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

ผลการด าเนินงาน 
-มีการส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – 
QA) เมื่อวันที่ 28-29 พ.ค.63 
-ก าลังด าเนินการ โครงการจัดท าช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อหลักสูตร
ภายใต้การควบคุมของภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วันที่ 7 พ.ค.– 30 ก.ย.63 
-ผลการส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆของบัณฑิตจากผู้
ว่าจ้างงานพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.40 และ
ความพึงพอใจด้านความสามารถตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด มี
ค่าคือ 4.50 ส่วนด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 4.27
ซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  

 

การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 
- มีการวิเคราะห์ผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจา้ง  
- มีการตรวจสอบผลการสอนด้วย มคอ.5 และ การทวนสอบ 
 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
 ผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ที่พบว่า ความ
พึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงรอบประเมิน
ปีที่แล้วเล็กน้อย (รอบประเมิน 2561 มีค่า 4.39 และ รอบ
ประเมิน 2562 มีค่า 4.40) 

- มคอ 2 
- มคอ 3  
- มคอ 5 
- รายงานการประชุม
ภาคฯเพื่อจัด
ตารางสอน และ
ก าหนดตัวผู้สอนปี
การศึกษา 2562-63 
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจจากนายจ้าง
บัณฑิต 
- เอกสารการอบรม 
AUNQA 
- เอกสารโครงการ
จัดท าช่องทางการ
สื่อสารออนไลน ์
เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และความ
เข้าใจอันดีต่อหลักสูตร
ภายใต้การควบคุมของ
ภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์
 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
ระบบกลไก 

- แบบสอบ 
ถามนักศึกษา 
- ผลการทวนสอบ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในการสอนให้สนองความต้องการที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาททั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
เทคโนโลยี หลักสูตร มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้   
 มีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่

ละวิชาเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง  
 หลักสูตรมีการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

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

 มีการประชุมระหว่างอาจารย์ในการปรับปรุงเนื้อหาการ
สอน โดยพิจารณาร่วมกับทิศทางแนวโน้มความก้าวหน้า
ใหม่ๆในศาสตร์ 

 มีการประชุมระหว่างอาจารย์ เพื่อน าเทคโลยีสาระ
สนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับวิธีการเรียนการสอน 
และ เนื้อหาการสอนให้เหมาะกับสถานการณ์ไม่ปกติ
จากการระบาดของโรค Covid -19 

 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการทวนผลสัมฤทธ์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
- มีการด าเนินการโครงการออกแบบระบบเก็บข้อมูลแหล่ง

วัสดุและบริการแหล่งผลิตชิ้นงานเพื่อส่งเสริมงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์  เพื่อ สร้างระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับนักศึกษา และ อาจารย์ในการค้นว้า และ การ
ผลิตต้นแบบ 

- มีการให้ค าแนะน านักศึกษาในการเตรียมตัวเพื่อใช้
เทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจาก
สถานการณ์จากการระบาดของโรค Covid -19 

- มีการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางไกล
เนื่องจากสถานการณ์จากการระบาดของโรค Covid -19 

- การเชิญผู้น าในสาขาวิชาชีพมาบนรรยายในวิชาต่างๆใน
ภาคการศึกษานี้ ตัวอย่างเช่น 
 ผศ.อรสา จิรภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ 
 อ.จุฑามาศ บูรณะเจตน์ จาก Product designer บริษัท 

Katoji japan 

- เอกสารการประกวด
ต่างๆ 
- เ อ ก ส า ร ก า ร เ ชิ ญ
อาจารย์พิเศษ 
- เอกสารการไปศึกษา
นอกสถานที่ 
- เ อกสาร โครงกา ร
ออกแบบระบบเก็บ
ข้อมูลแหล่งวัสดุและ
บ ริ ก า ร แ ห ล่ ง ผ ลิ ต
ชิ้นงานเพื่อส่งเสริมงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
พื้ น ที่ ร อ บ เ ก า ะ
รัตนโกสินทร์ 
- เอกสารรายงานการ
ประชุม และ ภาพถ่าย
ก า ร อ บ ร ม ฝึ ก ใ ช้
โปรแกรมส าหรับการ
สอนทางไกล ณ ห้อง
ภาควิชาฯ 
- เอกสารรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ใ ห้
ค า แ น ะ น า ใ น ก า ร
เตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาเพื่อการเรียน
ทางไกลฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 อ.เมฆ สายะเสวี จาก CROSSs STUDIO 
 อ.ชุติมา แย้มนาม Freelance Furniture Designer / 

Interior Design Manager director / Furniture 
Designer / Interior Designer THANA LIVING 
Co.,Ltd 

 อ.คัมภีร์ เจริญชัย Furniture shop owner /Classic 
barn co.ltd. 

 อ.สิรภพ แต้พานิช Advanced Application Engineer- 
3M – Thailand Concept planning / Styling 
Design 

 อ.ชลธร รักดี บริษัท สหยูเนี่ยน จ ากัด /ที่ปรึกษาฝ่าย 
CAD-CAM บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น จ ากัด 

 อ.จิราภา เจียรรุ่งแสง บริษัท Bravis International 
ประเทศญี่ปุ่น /นักออกแบบตกแต่งภายใน 

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

 อ.ปิติ อัมระรงค์ Product designer บริษัท Katoji 
japan 

 อ.ณัฐฎิยา รัชตราเชนชัย เจ้าของแบรนด์ NUTTIYAR 
/Furniture & Product Designer 

 อ.ฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผูจัดการบริษัทยอด 
คอรปอเรชั่น จ ากัด 

 อ.ธีรวัต พุทธวรชัย Manager Sealburger / 
Product Designer 
- ภาควิชามีการจัดหาอุปกรณ์สาระสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น 

     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย: เยี่ยมชม
การย้อมผ้าสีธรรมชาติ ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกต่งของใช้ส่วนบุคคล 
เยี่ยมชม Café New by Propagande 

           รายวิชา พื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือน เยี่ยมชม 
บริษัท คอนเนอร์ 43 จ ากัด และ บริษัท พิมพ์เพ็ญ จ ากัด 

            รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เยี่ยม
ชม บริษัท สยามทบฟันแพคเกจจิ้ง จ ากัด 

            รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย เยี่ยมชม 
ศูนย์ส่งเสริมระหว่างประเทศ จังหวัดอยุธยา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4:  เข้าชมบริษัท 
ยูเนียนพลาสติค จ ากัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 

   รายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑืเชิงพาณิชย์ : เข้าชม 
บริษัท เอสซีจี ส านักงานใหญ่  
 

- การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก เช่น 
รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย: โครงการ

ย้อมผ้าสีธรรมชาติ ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
 

การตรวจสอบกลไก 
- มีการประเมินด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจจาก

นักศึกษา ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้าน
ความทันสมัยและ ความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรได้
คะแนนเฉลี่ย 3.37 

- มีการประเมินสาระของรายวิชาจากนักศึกษาผ่าน
ระบบ online 
 

การประเมินมาปรับปรุงกลไก 
- เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาด้านความทันสมัยและ ความหลากหลายของรายวิชา
ในหลักสูตรพบว่า ในรอบประเมินนี้  และ รอบก่อน มีค่า
ใกล้เคียงกัน ดังนี้ปี 61 = 3.43 และ 62 = 3.37 

 
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 
การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

การก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรได้ก าหนดผูส้อนโดยใชก้ลไก ดังนี ้
กลไกการก าหนดผู้สอน 

- หลักสูตรมีการประชุมเพื่อจัดตารางสอน และ วางแผนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 

- หลักสูตรมีการติดตามก ากับระบบการจัดผู้สอน สาขาวิชาไดม้ีการ
สรุปรายวชิาที่เปดิสอน และ ก าหนดชื่อผู้สอนร่วมกันไว้แล้วในการ
ประชุมหลักสูตร โดยพิจารณารว่มกันทั้งความรู้ความสามารถและ

-เอกสาร  
มคอ. 3 
-การประเมิน
โดยนักศึกษา 
และ อาจารย ์
-รายงานการ
ประชุม
ภาควิชาเพื่อ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
เชี่ยวชาญ และภาระงาน 

ในกรณีวิชาที่ต้องเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกจะพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ สอดคล้องตาม 
มคอ.3  

  

ผลการด าเนินงาน 
ภาควิชาฯ มีการประชุมเพื่อจัดตารางสอน และก าหนดตัวผู้สอน 

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

 

การตรวจสอบกลไก 
- หลักสูตรมีการติดตามผลการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ การประเมินภาระงานโดย 
KPI ซึ่งภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในภาค
การศึกษาปลายปี 2562 เท่ากับ 4.93 

- หลักสูตรมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาโดย
ค่าเฉลี่ยสรุปได้ดังนี้ 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะ
ของหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.38 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาแกนของหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.73  
 

การประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงกลไกต่อไป 
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินจากนักศึกษาในรอบการประเมินนี้ 

กับรอบประเมินก่อน พบว่า  
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะ

ของหลักสูตรโดยรวมในปีนี้มีค่าต่ ากว่ารอบประเมินปีที่แล้วเล็กน้อย 
คือ ปี2562 มีค่าเฉลี่ย 3.83  ส่วนปี 2561 มีค่า 4.10 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาแกนของ
หลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงปีก่อนคือ ปี 62 = 3.73  ส่วนปี 
61 = 3.84 

จัด
ตารางสอน 
-เอกสาร
ภาระงาน 
-ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 
online 

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

-มคอ 3 
-มคอ 5 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       การวางแผน 
         ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2562 ได้มีการประชุมก าหนด
แผนโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ และ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการซึ่งได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน 
  

     ผลการด าเนินงาน 
-โครงการบริการวิชาการ 
 โครงการ OPEN HOUSE : PRODUCT DESIGN 2020 ณ 

สยามเซ็นเตอร์ วันที่ 6-12 ม.ค.63    
 -โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 โครงการมิตรสัมพันธ์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
เพื่อเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน วันที่ 9 พ.ย.62 

 โครงการท าบุญโรงปฏิบัติงาน วันที่ 19 ต.ค.62 

 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 5 ส. วันที่ 19 ต.ค.62 
 

ผลการด าเนินงานที่น ามาปรับปรุง 
โครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วมด าเนินการมีผลดีที่สามารถสรุปได้

ดังนี้ 
โครงการบริการวิชาการ 
- ท าให้นักศึกษามีแรงผลักดันในการท างานนั้นๆ มากข้ึน 
- ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับสภาพการท างานกับองค์กร

ภายนอก 
- ช่วยสร้างความมั่นใจในการท างานตามวิชาชีพให้กับนักศึกษามาก

ขึ้นด้วย 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ท าให้นักศึกษาปัจจุบัน และ นักศึกษาเก่าสามรถสร้างเครือข่ายใน

วิชาชีพที่ซึ่งจะมีประโยชน์ 
 จากข้อดีทั้งสามข้อที่กล่าวมาแล้วท าให้สรุปได้ชัดเจนว่า ควร

ส่งเสริมโครงการในลักษณะดังกล่าวมากข้ึน 

- มคอ 3 และ 
มคอ 5 
- แผนการ
ด าเนินงาน
ภาควิชาฯ 
- เอกสาร
โครงการ
ต่างๆ 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  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) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมิน
ผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
     - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน แต่ละรายวิชามีวิธีการประเมินแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้สอนแต่ละ
รายวิชา 
     - มีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
ผลการด าเนินงาน 
    - ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ครบ 6 ด้านทุกรายวิชา 
    - หลักสูตรมีการทวนผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 
    - มี ก า รด า เนิ น ง าน ให้ เป็ น ไ ปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี มคอ 5 ครบทุกรายวิชา และ มี มคอ 7 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
การประเมิน 
       ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) น าไปปฏิบัติ โดยชี้แจงและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยสรุปผลประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบ TQF และการตัดเกรด ผ่านหัวหน้าภาควิชา 
การปรับปรุง 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการวางแผนการประเมินผู้เรียนครั้ง
ต่อไป และ ปรับใช้กับการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ประเมินใหม่แบบ AUN-QA ในรอบการประเมินหน้า 

มคอ 2, มคอ 3, และ 
มคอ 5 

 - มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มีการประเมิน 3 วิธีคือ 
- การประเมินจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษาต้องเข้าไป

ท าการประเมินรายวิชาทุกครั้งก่อนจะเข้าไปดูเกรด online  
- การประเมินโดยการทวนสอบ 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการสรุปผลจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษา 
- มีการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

อ้างอิง 
และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
ผลการตรวจสอบ และ ประเมินเพื่อน าไปปรับปรุง 
    ผลจากแบบสอบถามทาง online โดยนักศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
    - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
             ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.10 
             ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 415 
    - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู ้
               ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.16 
               ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 4.13 
    - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
               ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.14 
               ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 4.15 
     - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
               ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.13 
               ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 4.10 
     - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ 
              ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.14 
              ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 4.12 
     - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางด้านทักษะพิสัย 
              ในวิชาเฉพาะ ค่าระดับเฉลี่ย 4.15 
              ในวิชาแกน   ค่าระดับเฉลี่ย 4.14 
 

    การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉพาะสาขาจ านวน 12 รายวิชา
สรุปข้อแนะน าได้ดังดังนี้ 
1. งานที่มอบหมายเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน ปริมาณงานที่
มอบหมายตลอดภาคการศึกษา ตามที่ระบุในแผนการสอน มีความ
เหมาะสม 
2. การประเมินระดับคะแนน มีความเหมาะสม 
3. มีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับบางรายวิชาที่ส าคัญๆ สรุปได้
ดังนี้ 

3.1 รายวิชา 363 201 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4:  รายวิชาอาจน า
ภาพหรือกิจกรรมในชั้นเรียนท าเป็นสื่อออนไลน์ได้เพราะโจทย์
และกระบวนการสอนส่งผลให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งสามารถท าเป็นข้อมูลตัวอย่างให้นิสิตรุ่นต่อไปได้ 

3.2 รายวิชา 363 208 ธุรกิจออกแบบเบื้องต้น: หากมีการ   น าเสนอ 
Business model สู่ตลาดจริงอาจเป็นแนวทางหนึ่ง           ใน
การประเมินวัดผล หรือผู้สอนแนะน าตลาดที่จะมารองรับ           
Business model ให้กับนิสิตได้ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
3.3 รายวิชา 363 227 การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน: ถ้า           

สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ ได้ในชั้นเรียนออกมาในรูปแบบ           
กับการสร้างความยั่งยืนมาใช้ในรุ่นถัดไป 

3.4 รายวิชา 363 220 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งและของใช้            
ส่วนบุคคล:  

3.4.1 ถ้าน าผลงานสรุปงานออกแบบของนิสิตมาสรุปใน            
รูปแบบของศาสตร์ ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของ
ตกแต่งและของใช้ จะสามารถสร้างต าราที่เฉพาะส าหรับ
รายวิชาได้ 

3.4.2 อาจเพิ่มหัวข้อในการน าวัสดุชนิดต่างๆ นอกจาก
กระดาษ มาเป็นโจทย์ตั้งในการสร้าง Product 

3.4.3 อาจจะมีการ Corporate ร่วมกับรายวิชาการออกแบบ           
ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน และธุรกิจออกแบบเบื้องต้น 

3.5 รายวิชา 363 215 การออกแบบเลขนศิลป์ 3:  วิ ธี ก า รสอนมี
ความน่าสนใจ เนื่องจากสอนเป็นโดยนักธุรกิจ ซึ่งการศึกษาดูงาน
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อนิสิตในปัจจุบัน 

3.6 รายวิชา 363 204 การออกแบบโครงสร้าง: 
3.6.1 ลักษณะโครงสร้างเน้นการรับแรง Static แต่ถ้าเพิ่มแรง   

ประเภทที่เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์มากขึ้นจะท าให้
นิสิตออกแบบงานได้ครอบคลุมมากข้ึนอีก 

3.6.2 มีการเรียงผลการเรียนรู้จากขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่             
ซึ่งท าให้นิสิตสามารถเห็นภาพของเนื้อหาผลงานรายวิชา
จากต้นจนจบได้อย่างลงตัว 

3.7 รายวิชา 363 203 วิธี วิจั ยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ : 
Outcome อาจไม่ต้องอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้ อาจเป็น           
องค์ความรู้ก็ได้ 

3.8  รายวิชา 363 207 การสร้างสรรค์แนวคิดในงานออกแบบ           
ผลิตภัณฑ์: Outcome ของการประยุกต์แนวคิดอาจเป็น            
Variety ของการใช้ชุดแนวคิดก็ได้ และอาจท าให้งานออกมา             
ในรูปแบบของตัวเลือก 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยการประเมินหลักสูตรทุก 2 
ภาคการศึกษา 
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

- มีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าภาควิชาประสานงาน รวบรวม
ข้อมูลในการจัดท า มคอ 5 และ 7 

- มีการจัดการทวนสอบ 
- มีเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อน ามาใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงในรอบ

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

อ้างอิง 
ต่อๆ ไป เช่น การส ารวจความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามทั้งจาก 
นักศึกษา อาจารย์ และ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต รวมทั้ง การส ารวจความพึง
พอใจเมื่อมีการจัดแสดงงานของนักศึกษาต่อภายนอก 
ผลการด าเนินงาน 

- มีการจัดท า มคอ 7 
- มีการส่งอาจารย์ เข้ารับการอบรมที่เก่ียวข้องกับการประเมินเพื่อ

ความเข้าใจ และ เตรียมการรองรับการประเมินแบบ (AUN – QA) เพื่อ
เตรียมรับการประเมินในปี 2564 
การตรวจสอบ และ ประเมิน 

ควรเตรียมการเพื่อเตรียมรับการประเมินแบบAUN-QA โดยในเบื่อง
ต้นควรน าแนวคิดการน าผลการ เรียนรู้ ของผู้ เ รี ยน  ( Learning 
Outcome) เป็นแนวทางออกแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเข้าใจ คุ้นเคย และ เพื่อเตรียมการ
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 ต่อไป 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มี  รายงานการประชุม
ภาควิชา 

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

มี  -เอกสาร มคอ 2 
-เอกสารการอนุมัติ
หลักสตูร 2560 

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

มี  -มคอ 3 มคอ 4  

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

 ไม่มี เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของ covid 19  
ท าให้ภาควิชาเลื่อนเวลาที่
สามารถฝึกงานได้ในรอบ
ประเมินนี้ออกไปก่อน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

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

มี  มคอ 7 

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

มี  เอกสารการทวนสอบ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มี  มคอ 3 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

 ไม่มี ไม่มีอาจารยร์ับเข้าใหม่ใน
รอบประเมินนี ้

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มี  เอกสารโครงการสัมนา
AUN-OA และ โครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง
การจัดการเรยีนการสอน
ออน์ไลน์โดยใช้ Google 
Classroom และ 
Microsoft Team 

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

มี  เอกสารการประชุมภาคที่
มีมติมอบทุนสนับสนุน
อาจารย ์

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.59  ข้อมูลส่วนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.40  ส ารวจโดย น.ส.หทัย
กานต์ ประสิทธ์ิ 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 11   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11   

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

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

การปรับตัวเพื่อการเรียน
การสอน และ ด าเนินงานที่
ปลอดภัย และ เหมาะสมกับ
สถานการณ์การระบาดของ
โรค Covid -19 ช่วงตน้ปี 
2563  

สถานการณ์การระบาดของโรค covid -
19 ช่วงต้นปี 2563 ท าให้รัฐบาลประกาศ 
Lock Down และ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ประกาศห้ามไม่ให้นักศึกษามามหาวิทยาลัย
ฯระหว่าง ปลาย มีนาคม ถึงพฤษภาคม   
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงปลายภาค
การศึกษาของภาคปลาย ปี การศึกษา 
2562 มีผลให้หลักสูตรต้องประชุมเร่งด่วน
เพื่อการปรับตัวเพื่อการเรียนการสอน และ 
ด าเนินงานที่ปลอดภัย และ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เนื่องจากจ าเป็นต้องจัดการ
เรียน การสอน ต่อให้ครบตามเนื้อหา และ 
ท าการสอบในแต่ละรายวิชา  

หลักสูตรได้
ด าเนินการดงันี ้
-จัดตั้ง facebook 
เพื่อแจ้งข่าวสาร
ของภาควิชาแก่
นักศึกษา 
-จัดการเรียนการ
สอน และ การ
สอบ online  
-ประชุมก าหนด
เกณฑ์การฝึกงานที่
ปลอดภัย และ 
เลื่อนก าหนดเวลา
ในการฝึกงาน 
- เลื่อนก าหนดการ
ส่งศิลปนิพนธ์
ส าหรับนักศึกษษที่
จะจบการศึกษา 

การปรับตัวเพื่อ
การเรียนการ
สอน และ 
ด าเนินงานที่
ปลอดภัย และ 
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
การระบาดของ
โรค covid -19 
ช่วงต้นปี 2563  

การขาดแคลนอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่
ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 

เนื่องจากรอบประเมิน 2562
มหาวิทยาลยัฯ มีนโยบายให้แต่ละรายวชิา
สามารถเชิญอาจารย์พิเศษได้เพยีง 50% 
ของทั้งหมด  

ด้วยเหตุนี้ ท าให้การเชิญอาจารย์พิเศษ
ในมาที่ในรายวิชาที่ต้องการผู้เชียวชาญ
เฉพาะในบางรายวิชาไม่สามารถท าได้เต็ม
รายวิช า  ตั วอย่ า งรายวิ ช าที่ ต้ องการ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะเช่น 

รายวิชา 363 226 Vehicle Design I, 
รายวิชา 363 227 Vehicle Design II และ  
รายวิชา 360 108 Survey of Thai Art 
เป็นต้น 

รอบประเมินที่ผา่น
มาอาจารย์ผู้
ประสานงาน
รายวิชาต้องใช้
ความสัมพันธ์
ส่วนตัวในการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาสอน 
แต่ในปี 2563 นี้ 
มหาวิทยาลยั
เปลี่ยนแปลง
นโยบายให้สามารถ
เชิญอาจารย์พิเศษ
ได้เต็ม 100% แล้ว 

การขาดแคลน
อาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ในรายวิชาที่
ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)  

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - ไม่มี - - - - - 
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิด

สอน 
มาตรการที่ด าเนินการ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

363 236 การถ่ายภาพในงาน 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2562 ไม่มีนักศึกษา
เลือกเรียน 

พิจารณาปิดรายวิชาใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้ง 

ระบบ
ทะเบียน 

363 235 พ้ืนฐานการเขียนภาพ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2562 
ไม่มีนักศึกษา
เลือกเรียน 

ต่อไป มศก. 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2562  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษ
า 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
360 101 Design I 1/62 √  - เอกสาร มคอ.5 

360 103 Drawing I 1/62 √ 

 สร้างสือการสอนที่สามารถรวบรวมหลักการ
วาดภาพวัตถุอย่างรวบรัดและเข้าใจง่าย เพื่อ
ท าการบรรยายให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ
กว้าง ในแต่ละหัวข้อการสอน และ ก าหนด
หัวการปฎิบตัิจริงที่ตรงกับเนื้อหาบรรยาย
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการวาดภาพได้
ในเวลาอันสั้น 

เอกสาร มคอ.5 

360 105 Art Studio I 1/62 √  - เอกสาร มคอ.5 
360 107 Basic Technical 1/62 √  - เอกสาร มคอ.5 

363 101 
History of Product 
Design 

1/62 √ 

 ปรับปรุงรูปแบบการสั่งงานนักศึกษาให้มีการ
น าเนื้อหาท่ีสอนไปประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบในปัจจุบันมากขึ้น 
-ปรับปรุงสื่อการสอนห้มคีวามน่าสนใจ
เหมาะสมกับยคุสมยั 
-เพิ่มกิจกรรมในช้ันเรียนที่ดึงนักศกึษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็มากขึ้น 

เอกสาร มคอ.5 

363 102 Model  Making 1/62 √  - เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษ
า 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
363 106 
Art of Computer 
Modeling 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 107 Product Design 
II 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 108 
Professional 
Presentation 

1/62 √ 
 

- 
  เอกสาร มคอ.5 
 

363 109 
Three Dimensional 
Design 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 110 
Material and Production 
Methods I 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 111 
Human Factors for 
Design 

1/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 201 Product Design 
IV 

1/62 √ 

 ปรับปรุงลักษณะและขอบเขตของโจทย์ในปี
การศึกษาหน้าตามความเหมาะสมรวมถึง
สัดส่วนคะแนน โดยค านึงถึงข้อจ ากัดของ
นักศึกษาเป็นส าคญั ทั้งในแง่ต้นทุนในการ
สร้างผลงานต้นแบบและการรับมอืเพื่อเฝ้า
ระวังการระบาดของCovid-19 และ 
พิจารณาข้อตกลงการเข้าช้ันเรียนและ การ
ส่งงานใหม่ โดยเฉพาะกรณีเข้าเรยีนช้า และ 
ส่งงานช้า 

เอกสาร มคอ.5 

363 202 Marketing and 
Cousumer Behavior 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 203  
Research Methods for 
Product Design 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 204 Structural 
Design 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 213 Graphic Design 
II 

1/62 √ 
 

ปรับปรุงเนื้อหาใหม้ี UX, UI มากขึ้น เอกสาร มคอ.5 

363 217  
Concptual Package 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 219 1/62 √  - เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษ
า 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
Set and  Stage Design 

363 221 
Home Decorative and 
Accessory Design 

1/62 √ 

 -มีการเพิ่มเติมเนื้อหาการเรียนการสอนใน
เรื่องชองวัสดุาที่หลากหลายมากขึน้ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานกบัวัสดุที่
หลากหลายผา่นการท างานต้นแบบ 
-ต่อยอดผลงานรายวิชา และ น าไปบูรณา
การกับศาสตร์ที่เกีย่วข้องเช่น การขาย และ 
การตลาด เป็นต้น 

เอกสาร มคอ.5 
 

 

363 222 Furniture 
Design Fundamentals 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 226 Vehicle Design I 1/62 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 209 Product Design 
VI 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 210  
Industrial Orgnization 
and Mamagement 

1/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 211 Design Seminar 1/62 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 243 Furniture and 
Mass Production 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 236 
Individual Project I 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 237 
Individual Project II 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 258 
Individual Project III 

1/62 √ 
 

- เอกสาร มคอ.5 

363 215  
 Creative Package 
Design 

1/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 220 Product design 
for exhibition 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 239 
Cultural Package Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

360 104 Drwaing II 2/62 √ 

 สร้างสือการสอนที่สามารถรวบรวมหลักการ
วาดภาพวัตถุอย่างรวบรัดและเข้าใจง่าย เพื่อ
ท าการบรรยายให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ
กว้าง ในแต่ละหัวข้อการสอน และ ก าหนด
หัวการปฎิบตัิจริงที่ตรงกับเนื้อหาบรรยาย
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการวาดภาพได้

เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษ
า 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ในเวลาอันสั้น 

360 106 Art Studio II 2/62 √ 

 ปรับเนื่อหาการปฎิบัติในการท ามพ่ิมพืและ 
หล่อให้เหมาะสมกับระยะเวลการเรียนการ
สอน เนื่องจากเป็นการปฎิบัติงานที่ใช้เวลา
ปฎิบัติมาก 

เอกสาร มคอ.5 

360 108  
Survey of Thai Art 

2/62 √ 
 ปรับเนื้อหาและการปฎิบัติในการฝึกเขียน

ลายไทย ให้มีความเป็นธรรมชาติในการฝึก
มากกว่า การลอกลายแบบปกต ิ

เอกสาร มคอ.5 

363 102 Design II 2/62 √  - เอกสาร มคอ.5 
363 103 Product Design 
I 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 104  
Technical Drawing 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 105 Computer 
Aided Product Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 112 Product Design 
III 

2/62 √ 
 - 

 
เอกสาร มคอ.5 

363 113 Materials and 
Production Methods II 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 114 Graphic Design 2/62 √  - เอกสาร มคอ.5 

363 115 
Design Fundamental of 
Built Enviroment 

2/62 √ 

 -ปรับเนื้อหาการสอนให้มีความทันสมัยทั้งใน
ด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างเตม็ที่ 
-เลือกอาจารย์พเิศษที่มีความรู้ 
ความสามารถ และ ประสบการณตืรงตาม
เนื้อหารายวิชามาบรรยาย และ ท ากิจกรรม
ร่วมกับนักศึกษา 
-ปรับปรุงกิจกรรมในช้ันเรียนให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมมากข้ึน  

เอกสาร มคอ.5 

363 116 Mechanical 
Product Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 205 Product Design 
v 

2/62 √ 

 การด าเนินการโครงการ design for life ใน
ภาคปฎิบตัิของรายวิชาท าให้นักศกึษาได้
ประสพการณ์ในการออกแบบในสภาพความ
เป็นจริง แต่ โครงการมีขนาดใหญเ่กินไป ใน
การด าเนินงานครั้งต่อไปอาจพิจารณาปรับ
ให้โครงงานมีขนาดเล็กลงให้แก่เหมาะ

เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษ
า 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ท างานในรายวิชา  

363 206 Concept 
Creation in Product 
Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 207 Introduction to 
Design Business 

2/62 √ 

 ส าหรับปีการศึกษาหน้าจะปูพื้นฐานเพิ่มเตมิ
ในรายวิชา 363 202 การตลาดและ
พฤติกรรมผู้บรโิภค ซึ่งเป็นวิชาบังคับก่อน
โดยน าเรื่อง macro-economic trends ไป
ขยายความเสรมิในการสอนเรื่อง ปัจจัย
ภายนอกระดับมหภาคที่มผีลกระทบต่อ
ธุรกิจ พร้อมกรณีศึกษาที่เกิดขึน้ในช่วงที่มี
การระบาดของ COVID-19 เพื่อจะไดม้ีเวลา
เพิ่มในการสอน business model canvas 
ในรายวิชา 363 
208 ธุรกิจออกแบบเบื้องต้น 

เอกสาร มคอ.5 

363 208  
Professional Practices 
and Cost Estimation 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 214 Graphic Design 
III 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 216 Commercial 
Package Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 218 
Spatial Indentity Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 223 Expermental 
Furniture Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 224 Systematic 
Furniture Design 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 227 Vehicle Design 
II 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 232 Product Design 
in Thai Style 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 236  
Individual Project I 

  
 - 

 

363 237  
Individual Project II 

2/62 √ 
 - 

เอกสาร มคอ.5 

363 246 Surface Design 2/62 √ 
 พิจารณาให้ปรับหน่วยกติจาก 2 หน่วยกิต

เป็น 3 หน่วยกิต เพ่ือให้เหมาะสมกับ
เอกสาร มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษ
า 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ปริมาณงานและ เนื้อหาการเรียนการสอน 

363 229 
Sustainable product 
deign 

2/62 √ 

 ไม่มีข้อวิพากษ์เชิงลบจากผู้เรียน จึงไม่มีการ
ปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาถัดไป มี
เพียงข้อวิพากษ์ด้วยวาจา ว่า วิชานี้มี
ความส าคญัต่อวิชาชีพนักออกแบบปัจจุบัน 
เห็นควรบรรจุเป็นวิชาบังคับ ซึ่งทางผู้สอนได้
แจ้งข้อวิพากษ์ดังกล่าวให้ภาควิชาผ่านทาง
กระบวนการทวนสอบแล้ว 

เอกสาร มคอ.5 

363 212 Art Thesis 2/62 √  - เอกสาร มคอ.5 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 การสอนโดยรวมเป็นไปตามโครงร่างหลักสูตรที่ก าหนดในเกณฑ์ดี  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐาน
ผลการ
เรยีนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

อาจารย์ในหลักสูตรมี
ความเห็นว่า วิธีการหนึ่งใน
การสร้างคุณจริยธรรม
สามารถกระท าได้จากจัด
กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา 

ภาคมีการจัดกิจกรรม 5ส ทุกๆ ปี   

ความรู ้ 1. ศาสตร์บางสาขามี
นักศึกษาสนใจลงเรียนน้อย 
แต่ผู้สนใจแสดงความ
ต้องการอยากเรียนใน
ศาสตร์นัน้ๆอย่างมาก
ภาควิชาฯก็พยายามก็เห็น
ถึงความส าคัญ และ 
พยายามสนองความ
ต้องการด้วยการเปิดวิชา
เหล่านั้นถึงแม่จะมี
นักศึกษาลงเรียนจ านวน
น้อยก็ตาม 

2. สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างศาสตร์ตา่งๆที่เรียน

1. ตัวอย่างเช่น วิชาการออกแบบยานพาหนะ 1 ผู้ลง
เรียนเพียง 6 คน, และออกแบบยานพาหนะ 2 ผู้ลงเรียน
เพียง 5 คนแต่ภาควิชาฯก็ยังเปดิให้เรียนถึงแม้จะต้อง
เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งผู้เชี่ยวชาญทา่น
ดังกล่าวก็ไม่ต่อยมีเวลาว่างตามตารางสอนปกติแต่ 
ภาควิชาก็พยายามจัดสรรเวลาการเรียน และ ห้องเรียน
นอกเวลาให้ 

2. มีการบูรณาการโดยการท า project ร่วมกัน
ระหว่างวิชา ตัวอย่างเช่น วชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
และ วิชาวัสดุ และ กรรมวิธีการผลิต 2 ที่เรียนในภาค
การศึกษาเดียวกัน โดยอาจารยท์ั้งสองวิชาไดท้ าการ
ตรวจ ให้ค าแนะน าใน project ร่วมด้วยกัน 
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มาตรฐาน
ผลการ
เรยีนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ในหลักสูตรเดียวกัน 
ทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้าง
ทักษะทางปัญญาของ
หลักสูตรกระท าโดยใช้
เทคนิคการสอนในวิชาที่มี
การปฎิบัติทุกวชิามีที่
ส่งเสริมให้มีการส่งผลงาน
แก้–ซ่อมได้ในการณีที่ใน
บางprojectนักศึกษาบาง
คนไม่ถนัด และ ท าผลงาน
ได้ไม่ดีเพื่อให้ นักศึกษาได้มี
โอกาสกลับไปคิดทบทวน 
แก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ตัวอย่างวิชาใช้เทคนิคการสอนแบบที่กลา่วมาแล้วเช่น 
วิชาการออกแบบสามมิต,ิ การออกแบบผลิตภัณฑ1์-6, 
และศิลปนิพนธ์ เป็นตน้  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษาบางคนขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ 
ไม่ตรงต่อเวลา กรณี
ตัวอย่างเช่น 
ในวิชาศลิปนิพนธน์ักศึกษา
ส่งงานไม่ครบจ านวน มาส่ง
งานช้าขาดการรับผิดชอบ 

มีระบบการเก็บงาน ส่งงาน การจัดคิวเวลาการน าเสนอ 
และ การหักคะแนนผูส้่งงานไมค่รบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาจารย์ที่สอนรายวิชาที่มี
ความรับผิดชอบหลักเรื่อง
ทักษะทางการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขพยายามเนน้ทักษะ
ดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการปฎิบัติงานในศาสตร์
นั้นๆ 

หลายวิชาในหลักสูตรมีความรบัผิดชอบหลักเรื่องทักษะ
ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะ เป็น
ทักษะที่จ าเป็นในการปฎิบัติในศาสตร์วิชานัน้ๆเช่น การ
เขียนแบบ การท าหุ่นจ าลอง คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ เป็นต้น 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ - ท่าน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ – ท่าน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์

บุคลาก
รสาย

สนับสนุ
น 

1. โครงการอบรมออนไ์ลน์ AUN-QA 
Clinic เม่ือวันที่ 28-29 พ.ค.63 4 - 

มีความเข้าใจระบบาร
ประกันคณุภาพแบบ 
AUN-QA  มากขึ้น 

เอกสารโครงการ
อบรมออนไ์ลน์ 
AUN-QA Clinic 

2. โครงการอบรมเชงิปฎิบัติการเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนโ์ดยใช้ 
Google Classroom และ Microsoft 
Team เม่ือวันที ่15-26 มิ.ย.63 1 - 

มีความรู ้ความเข้าใจ 
และ ทักษะในการใช้ 
software เพื่อการสอน 
online มากขึ้น 

เอกสารโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติ
การเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนออน์
ไลน์โดยใช้ Google 
Classroom และ 
Microsoft Team 

3. การจัดอบรมการใช้โปรแกรม Zoom, 
Microsoft team, และ  Google 
Classroom ให้แก่อาจารย์ในภาควิชาฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนทางไกล  

5 - 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
และ ทักษะในการใช้ 
software เพื่อการสอน 
online มากขึ้น 

-รายงานการ
ประชุมภาควิชาฯ 
-รูปถ่ายการประชุม
ภาควิชาฯ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
5.4 10 จาก 10 ข้อ 11 จาก 11 ข้อ 5 

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

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

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

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

3 เพ่ิมวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นวิชาบังคับ ท าให้นักศึกษาจะมีโอกาส
แสวงหาความรู้  หรือท างาน ที่ต้องใช้ภาษามีโอกาสมากขึ้น  
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โอกาสในการพัฒนา 
 การสอนโดยรวมเป็นไปตามโครงร่างหลักสูตรที่ก าหนดในเกณฑ์ดี  
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

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

ภาควิชาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อดูแลนักศึกษา  
โดยแต่ละคนมีหน้าที่ ดังนี้ 
 ภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าในต าแหน่งหัวหน้าโรง

ปฎิบัติงานเพื่อดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่
เก่ียวข้องกับโรงปฎิบัติงาน 

 ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องจักรขนาดเบาประจ าโรง
ปฎิบัติงานโดยมอบหมายหน้าที่ในการดูแลและซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร, ให้ค าแนะน าและ ดูแลนักศึกษาในการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาเรียน และ ดูแลความเรียบร้อยในโรง
ปฎิบัติงาน 

 ภาควิชามีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด และ ดูแลโสตทัศนุ
ปกรณ์ส าหรับห้องเรียนจ านวน 6 ห้องที่อาคารมัณฑนะ 3 

 มีตารางการท างานเพื่อก าหนดระยะเวลาการตรวจเช็ค
สภาพอาคารสถานที่ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆภายใน
โรงปฎิบัติงานเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 ภาควิชามีแผนการจัดหาวัสดุฝึกส ารองส าหรับวิชาที่ใช้
ล่วงหน้าประจ าปี 

 ภาควิชามีการจัดระบบการขอใช้โรงปฎิบัติงานทั้งใน และ
นอกเวลาเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
- เนื่องจากสถานะการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ภาควิชา
ฯได้ประชุมกันแล้วมีมติให้ออกระเบียบเพื่อจัดการการใช้งานโรง
ปฎิบัติงานของนักศึษาให้เหมาะสมกับการรักษาสุขอนามัยของ
ผู้ใช้งานในสถานการณ์การระบาดของโรคฯ โดยได้ท าการประชุม
ร่างระเบียบเมื่อวันที่ 5 และ 18 พ.ค.2563 
-ภาควิชาฯมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ เครื่องจักร
เพิ่มเติมในรอบการประเมิน 2562-63 ประกอบด้วย 
 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 2 เครื่อง 

-เอกสารที่
เก่ียวข้องกับ
หัวหน้าโรง
ปฎิบัติงานภาคฯ
เจ้าหน้าที ่
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 
-เอกสารการ
เครื่องจักร และ 
อุปกรณ์ใหม่ 
-เอกสารการขอใช้
โรงปฎิบัตงิาน 
-รายงานการ
ประชุมภาควชิาที่
เก่ียวข้อง 
-ระเบียบการใช้
โรงปฎิบัตงิานร่าง
ใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์การ
ระบาดของโควิท 
-19 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เคร่ือง 

-สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีอยู่แล้ว และ ใช้งานได้ดี
ประจ า โรงปฎิบั ติ ง านภาควิ ชาฯ  ปีการศึกษา  2562 -63 
ประกอบด้วย 

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

        นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น 
หอสมุด และที่คณะก็มีศูนย์เรียนรู้ด้วย เป็นต้น 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ย 4.22 ซึ่งสูงกว่ารอบประเมินปี 2561 ที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.64 

 - สรุปผลการประเมินจากนักศึกษาเรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

จากการผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ 

- ผลการประเมิน
จากนักศึกษา 
 



65 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 การรักษาสภาพแวดล้อมและสถานที่เรียน 3.37 
 ห้องปฎิบัติงาน และโรงปฎิบัติงาน 3.43 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฐานข้อมูล 3.57 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมได้ค่าเฉลี่ย 3.54 
    นักศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 

-ควรมีการให้ความรู้ในการใช้เคร่ืองจักรเพิ่มเติม    

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้       

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาสรุปได้ว่า 
นักศึกษาสนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ต้องการให้
หลักสูตรจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้และ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในโรงปฎิบัติงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน 

- ผลการประเมิน
จากนักศึกษา 

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

หลักสูตรมสีิ่งสนับสนุนการเรียนด้านโรงปฎิบัติงานการท าต้นแบบที่มีอยู่เดิมแล้วจ านวนมากซ่ึง
เพียงพอกับความต้องการๆ ใช้งานของนักศึกษาในปัจจุบัน 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประจ าโรงปฎิบัติงานไปศึกษาอบรมเพ่ือให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และ 
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

2. จัดหาอุปกรณ์ฝึกปฎิบัติที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช่วยในการสอนบรรยายและน าเสนองานให้มีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
1. ควรมีสมาคมศิษย์เก่าของภาควิชาเอง 
เพื่อให้ศิษย์เก่าและปัจจบุันได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านต่างๆ อาจเชญิศิษย์เก่า
ที่เป็นนักออกแบบที่มชีื่อเสียงกลับมาสอน 
เป็นแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาปจัจุบัน 

มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์
เก่าของคณะวิชาอยู่แล้ว 
และ ศิษย์เก่าได้ให้ความ
ช่วยเหลือคณะวิชาอยู่
เป็นระยะ 

หลักสูตรมีการจัดโครงการมิตรสัมพันธ์ 
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบัน เพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประจ า
ทุกปี 

2. นักศึกษามีทักษะในการร่างภาพด้วย
มือที่โดดเด่น ควรสนบัสนุนให้เข้าร่วม
ประกวดในระดบัภูมิภาคมากข้ึน 

ด าเนินการแลว้ ดังที่กล่าวในรายงานผลการด าเนินงาน
มาแล้วว่า หลักสูตรมีการส่งเสรมิให้
นักศึกษาควรสนบัสนุนให้เข้าร่วม
ประกวดงานออกแบบในหลายวชิา 

3. ควรมีการก ากับติดตามผลงานทาง
วิชาการ และเพิ่มพูนคุณวฒุิของอาจารย ์

ด าเนินการแลว้ หลักสูตรมีทุนส่งเสริมการท าต าแหน่ง
วิชาการแก่อาจารย ์

4. ภาควิชาควรส่งอาจารยเ์ข้าร่วมอบรม
หลักสูตร AUN-QA และสร้างกจิกรรม
ตอบรับ MOU กับนานาชาติให้มากข้ึน
เพื่อเตรียมพร้อมด้านความเปน็สากล 

ด าเนินการแลว้ มีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม 
AUN-QA ในรอบการประเมินนี ้โดยมี
อาจารย์เข้าร่วม 4   ท่าน และ อาจารย์ที่
เข้าร่วมอบรมยังน าข้อมูลมาเผยแพร่ให้
อาจารย์ในหลักสูตรทราบต่อไปด้วย 

5. ควรจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็น
ระบบออนไลน ์

ด าเนินการแลว้ มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิการแล้ว 

6. ควรบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในรายวชิาออกแบบตา่งๆ กับสาขา
อื่นๆ หรือบริการวิชาการร่วมกับภาครัฐ/ 
เอกชน เพื่อให้สามารถสร้างแนวคิดและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ข้ามศาสตร์ได ้

เห็นด้วย หลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับองค์ภายนอกในหลายรายวิชา
ดังกล่าวมาแล้ว 

7. ควรจัดสรรพื้นที่ในการวางเครื่องจักร
ให้เป็นระบบและปลอดภัยมากขึ้น 

ด าเนินการแลว้ หลักสูตรมีการมอบหมายหน้าทีใ่ห้ 
เจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจเช็คเครื่องจักรเป็น
ประจ า 

 
 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. หากเพิ่มวิชาการออกแบบเว็บไซต์ (Ux Ui) ในรายวิชา
Graphic Design จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานมากขึ้น 

อาจารยผ์ู้สอนในรายวิชา 363 213 Graphic Design II มี
แผนการปรับปรุงโดยเพิ่มเนื้อหา Ux Ui เพิ่มขึ้น 

2. ควรพานักศึกษาไปดูงานสถานประกอบการหรือสถาบัน
อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและเปิดมุมมองใหม่ๆ หรือเชิญผู้มี

หลักสตูรมีการเรียนการสอนที่บูรณาการกับองค์กรภายนอก 
และ เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาบรรยาย 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ประสบการณม์าบรรยายมากข้ึน เน้น Design Thinking และ สอนเป็นอาจารย์พิเศษจ านวนมากดังกล่าวมาแลว้ 

นอกจากน้ีเนื้อหาการสอนในหลายๆวิชายังมีการแทรกความ
เข้าใจเรื่อง Design Thinking เข้าไปในเนื้อหาการสอนเช่น 
วิชา 363 115 Design Fundamental of Built 
Environment เป็นต้น 

3. อุปกรณ์ทางการศึกษายังไม่พรอ้มท่ีจะให้นักศึกษาใช้
งาน ควรปรับปรุงอย่างมาก 

หลักสตูรมตีารางเวลาการเช็ค และ ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรของ
โรงปฎิบัติงาน สม่ าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้ท าการ
ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรอกีครั้งหนึ่ง 

4. ควรมีกิจกรรมที่กระชับความสมัพันธ์ในคณะฯ และตา่ง
คณะฯ ให้มากกว่านี ้ 

หลักสตูรมีการจัดโครงการมิตรสมัพันธ์ คณาจารย์ ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประจ าทุกปี 

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

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรเพิ่มเตมิทักษะในขั้นตอนการผลิต การตลาดและการ
ขายที่สัมพันธ์กับการออกแบบในอตุสาหกรรมจริง เพราะ 
นอกจากความงามแล้ว ยังต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ผลิตและสามารถใช้งานได้จริงด้วย 

หลักสตูรมีวิชที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับขั้นตอน
การผลิตโดยตรง 2 วิชา ประกอบด้วย: 363 110 
Material and Production Methods I และ  
และ วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตลาด โดยตรง 1 วิชาคือ  
363 207 Introduction to Design Business 

2. บัณฑิตควรศึกษาพฤติกรรมลูกค้า และพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

หลักสตูร 2560 มีการเพิม่วิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา
ประกอบด้วย: 363 111 ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ 1  และ 363 117 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 

3. ฝึกการเจรจาต่อรอง การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
น าเสนอผลงาน ท าความเข้าใจระบบเอกสารของบริษัท 

เห็นดวย และ หลักสูตรจะน าไปพิจารณาเพื่อเพิ่มเนื้อหา
ดังกล่าวต่อไป 

4. การจัดการเรียนการสอน ควรเน้นการหาประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้ลองท าอะไรใหม่ๆ  เพื่อเปิดมุมมองของบัณฑติ 

หลักสตูรมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนแตล่ะรายวิชา
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการไม่ว่าจะระดับรายวิชากับ
รายวิชา หรือ จัดกิจกรรมกับองคภ์ายนอก 

5. ควรเพิ่มช่ัวโมงฝึกงานใหม้ากกว่านี้ หรือจัดให้นักศึกษา
ฝึกงานตั้งแต่ปีต้นๆ 

หลักสตูรจะน าไปพิจารณาต่อไป 

6. ควรฝึกทักษะเพิ่มเติม ดา้นการบริหารจดัการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด โดย
ประยุกต์ใช้กับความรู้ที่มีต่อไป 

แต่ละรายวิชามรีะบบการจัดการเพื่อฝึกให้ผู้เรยีนมีการ
บริหารเวลา-การท างาน เช่น การแจ้งกหนดเวลาการท างาน
ที่ชัดเจน และ การจัดระบบการส่งงาน และ รับงาน เป็นต้น 

7. ผู้ใช้บัณฑิตระบุว่าจรรยาบรรณที่ส าคัญ ได้แก่ ความ
ซื่อสตัย์ ไม่ดดัแปลงท างานซ้ าผู้อื่น ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซื่อสตัย์
ต่อช้ินงานท่ีท าออกมา รวมถึงซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมสายอาชีพ 
เดียวกัน โดยการเคารพและไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

เห็นด้วย โดยหลักสูตรได้สอดแทรกเนื้หา และ มีการระบุใน
ข้อตกลงในการท างาน และ ส่งงานในรายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบหลายวิชา 
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8. บัณฑิตมีการปรับตัวเข้ากับสังคมในท่ีท างานได้ดี มีความ
ขยนั สามารถพัฒนาและแบ่งปันความรู้ ให้กับเพื่อนร่วมงาน 
โดยภาพรวมเป็นที่น่าพึงพอใจส าหรับองค์กรมาก สามารถ
เข้ามาช่วยพัฒนาและท าประโยชน์ให้องค์กรดีขึ้นได้ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ได้ด ี

หลักสตูรมีก าหนดให้มีการฝึกงาน มีการบณูณาการศาสตร์
กับองค์กรภายนอกเพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพองค์กรอื่นๆทีร่่วมงานด้วย 

9. นอกจากให้ฝึกทักษะการปฎิบตังิานแล้ว ควรเสริมด้านอื่น
ด้วย เนื่องจากความรู้ทีเ่รียนมาไม่เพียงพอ บัณฑิตมีความรู้
ในทฤษฎีและทักษะด้านอื่นๆ ที่จะประยุกต์ใช้ในอนาคตยัง
น้อยมากส าหรับการท างานจริง 

หลักสตูรจะพิจารณากการเรียนรูท้ี่บูรณาการศาสตรต์่างๆเข้า
ด้วยกันให้มากขึ้นตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน (ถ้าม)ี 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. การที่อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วทิยาเขตวังท่าพระ ซ่อมแซมเสร็จเมื่อต้นปี 2562 ท าให้ภาควิชาสามารถท า
การเรียนการสอนที่วิทยาเขตวังท่าพระได้ มีผลให้การเดินทางของอาจารย์ และ นักศึกษาท าไดส้ดวกขึ้น 
นอกจากนี้ยังท าให้สามารถเชิญอาจารย์พิเศษและ ผู้เชี่ยวชาญมาสอน หรือ บรรยายไดง้่ายขึ้น จากการ
เดินทางทีส่ดวกขึ้นด้วย ประกอบกับโสตทัศนปูกรณ์ที่มีการติดตั้งใหม่ภายในตึกท าให้การเรียนการสอนเชิง
บรรยายท าได้สดวกขึ้น 

2. ในรอบประเมินที่ผา่นมามหาวิทยาลัยมนีโยบายอนุญาติให้เชิญอาจารย์พิเศษได้เพียง 50%ของจ านวนคร้ัง
ที่สอนทั้งหมด นโยบายนี้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของบางรายวิชาที่ต้องการผูส้อนที่มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น  และ ภาคขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เชน่ วิชาการออกแบบยานพาหนะ 
เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. ผลกระทบจากการระบาดของโรคCovid-19 ช่วงเดือน มีนาคม –พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีการ lock dowm
เป็นช่วงที่การเรียนการสอนในภาคปลายยังไม่เสร็จสิ้น ท าให้ภาควิชาต้องมีการปรบัการเรียนการสอน กา
รบรหารงาน และ การประสานงานตา่งๆให้ปลอดภัยเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การเปิด 
facebook แจ้งข่าวสารระหวา่งอาจารย์ และ นักศึกษา การประสานงาน และ บริหารการเรียนการสอน
ด้วยการประชุมทางไกล และ การส่งเอกสารทางgoogledrive ตลอดจนการท าการเรียนการสอน online 
และ การปรับวธิีการ และ ระยะเวลาช่วงการฝึกงานของนักศึกษา  

      2. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางสังคม และ เทคโนโลยี 
 อิทธิพลจากการความกา้วหน้าทางเทคโนโลยโีดยเฉพาะเทคโนโลยีสาระสนเทศทีส่่งอิทธิพลให้ลกัษณะ

สังคมและ ความต้องการของผูบ้ริโภคเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลังๆท าให้รูปแบบ และ ความตอ้งการ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ส่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑด์้วย 
หลักสูตรจึงต้องปรับตัวโดยแทรกเนื้อหาใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นลงไปด้วยเพื่อให้
วิชาการทีส่อนทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

 การที่จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจ านวนลดลจากรอบการประเมินครั้งก่อนมาก อาจเป็นปัญหาต่อ
หลักสูตรในอนาคตได ้
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หมวดที่ 9 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

หลักสูตรได้ปรับเนื้อหาการสอนรายวิชาต่างๆตามแผนการปรับปรุงที่ได้วางไว้ในรอบประเมินที่ผ่านมา  
แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระประเมินอาจารย์ผู้สอนของวิชาเฉพาะสาขาโดยนักศึกษาในรอบการประเมินนี้ได้
ค่าเฉ่ีลยต่ ากว่ารอบประเมินที่แล้วเล็กน้อย (ได้ค่าเฉลี่ยปี 2561= 4.10, 2562=3.83) ดังนั้น คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรจึงพิจารณาน าข้อเสนอแนะต่างๆมาเป็นข้อมูลในวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนและ ปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป ซึ่งจะต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรในรอบประเมินหน้านี้ 

 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที ่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

จัดการประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็น และผลตอบ
รับจากภาคส่วนต่างๆ ใน
การด าเนินงานหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ท าทุกภาคการศึกษา 
ภาคละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการหลักสูตร 
และ อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการส าเร็จตามแผน 

ประชุมวางแผนปรับปรุง
การเรียนการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

ประชุมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ด าเนินการส าเร็จตามแผน 

ประชุมวางแผนหลักสูตร
เพื่อเตรียมรับการประเมิน 
AUN-QA 

ประชุมอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ด าเนินการส าเร็จตามแผน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา มีการเสนอปรับปรุงวิธีการสอน และ เนื้อหารายวิชา ในวิชาแกน 
และ วิชาเฉพาะดังรายละเอียดในหมวดที 5 

2. จัดท าการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อน ามาพิจารณาในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป  

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
     -ส่งเสริมให้อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานเข้ารับการอบรม   AUN-QA  เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจที่สามารถน ามาปรับปรุงหลักสูตรได้ 
 -ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตต าราวิชาการ และ งานวิจัยด้วยการให้ทุนสนับสนุน 
 -ส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนมีความมั่นคงในต าแหน่งการงานด้วยการผลักดันให้สามารถ
ได้รับสวัสดิการ และ ต าแหน่งประจ า 
              -ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชากับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 
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 -ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตต าราวิชาการ และ งานวิจัยด้วยการให้ทุนสนับสนุน 
 -ส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนมีความมั่นคงในต าแหน่งการงานด้วยการผลักดันให้สามารถ
ได้รับสวัสดิการ และ ต าแหน่งประจ า 
              -ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชากับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงหลัก
ตามรอบการปรับปรุงปี 2563 ให้ทันสมัย และ 
สอดคล้องต่อการประเมินแบบ AUN-QA 

มกราคม 2564 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงหลัก
ตามรอบการปรับปรุงปี 2563 ให้ทันสมัย และ 
สอดคล้องต่อการประเมินแบบ AUN-QA 

มกราคม 2564 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

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

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน) 
วันที่ 1 ก.ค.63 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร 

 

2. .............................................................. ...... 
(อาจารย์ศรีนาฏ  ไพโรหกุล) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(อาจารย์นัชชา  สวัสดิชัย) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. .................................................................... 
(อาจารย์อาสา  วุฒิคะโร) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน) 
หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วันที่ 1 ก.ค.63 

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

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

ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลกัสูตร 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 นายปิติ  คุปตะวาทิน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
7.5 ปี ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 

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

2539 
2547 

1, 3 

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

ม.ศิลปากร 
Nottingham Trent U., UK. 

2552 
2554 

1, 3 

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

ม.ศิลปากร 
Kingston U., London, UK. 

2559 
2561 

1,3 

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

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

2534 
2537 
2553 
 

1, 3 

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

Northumbria U., UK. 
ม.ศิลปากร 

2560 
2554 

1, 3 

6 ดร.จริวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

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

2532 
2535 
 
2543 

2, 3 

7 นายภาคภมูิ  บุญธรรมช่วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

13 ปี สถ.บ. (Industrial Design)  
Master of Arts (Industrial Design Studios)  

มทจ. ลาดกระบัง 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2539 
2544 

2, 3 

8 น.ส.อินทิรา  นาควัชระ ผู้ช่วย 15 ปี สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)  มทจ. ลาดกระบัง 2541 2, 3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน้าที่ * 

สถาบนั, ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
ศาสตราจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มทจ. ลาดกระบัง 2546 

9 ดร.ปฐวี  อารยภานนท ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มทจ. ลาดกระบัง 
มทจ. ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2537 
2548 
2554 

2, 3 

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

มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 

2, 3 

11 นายอินทรธนู  ฟ้าร่มขาว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศิลปากร 
U. of Tasmania, Australia 

2547 
2550 

2,3 

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

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

2546 
2550 
 
2551 
 
2561 

2, 3 

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

ม ศิลปากร 
Brunel U., U.K. 

2008 
2012 

2, 3 

หมายเหตุ : การท าหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 1 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       2 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       3 หมายถึง อาจารย์ผู้สอน 
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ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 อ.โกศล  สุวรรณกูฏ  อาจารย์พิเศษในสาขาวิชาฯ อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชา ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ คณะมณัฑนศลิป์ ม.ศลิปากร 47 ปี 
 

สค.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหาร
ลาดกระบัง 

2518 

2 อ.สิรภพ  แต้พานิช - Advanced Application 
Engineer- 3M – Thailand 
Concept planning / Styling 
Design 

11 ปี ศ.บ. (Multimedia Design) Double 
Degree Program 
Automobile Design   

ม.ศิลปากร 
Tokyo 
College of 
Communicati
on 
Arts/Research 
student 
(Japan) 

2008 
2017 

3 อาจารย์อภิชาติ  ภมูิศุข - Managing Director and 
Founder CRJ group (Thai 
and Japanese 
venture/Company) 
Business line 

23 ปี ค.อ.บ. (ครุศาสตร์ศลิปอุตสาหกรรม) 
 
M.A. (Transportation Design) 

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหาร
ลาดกระบัง 
RMIT 
University, 
Australia 

1989 
 
 

1996 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

4 อ.กรี  มั่งคั่ง - Present Leo Burnett Group 
Thailand Head of Digital 
Production 

13 ปี ศ.บ. (Fine and Applied Arts 
Program in Creative Arts. MFA) 
M.A. (Fine and Applied Arts 
Program in Creative Arts. MFA) 

ม.รังสิต 
 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1999 
 
 

2006 

5 อ.พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล - รองคณบดฝี่ายแผนงานและ
ประกันคณุภาพ  
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
/ ครูสอนศลิปะ รร.เซนคาเบยีล 

7 ปี ศ.บ (ประยุกตศิลป์)   
M.A. (Fine Art) 

ม.ศิลปากร 
Brighton, 
London UK. 

2553 
2556 

6 อ.อรนุช  โชติชัยสถิต - ผู้อ านวยการ 
บริษัทโคน่า เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จ ากัด 

21 ปี M.A.  (International Business) 
 
 
สถ.บ (ออกแบบผลติภณัฑ์) 

English 
program 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยั
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2561 
 
 

2541 

7 อ.ธีรวัต  พุทธวรชัย - Manager Sealburger / 
Product Designer 

8 ป ี ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) ม.ศิลปากร 2554 

8 อ.ชุติมา  แย้มนาม - Freelance 
Furniture Designer / Interior 

12 ปี ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) ม.ศิลปากร 2007 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

Design 
Manager director / 
Furniture Designer / Interior 
Designer 
THANA LIVING Co.,Ltd. 

9 อ.คัมภีร์  เจริญชัย - Furniture shop owner / 
Classic barn co.ltd. 

26 ปี ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)  ม.ศิลปากร  1993 

10 อ.ปิติ  อัมระรงค ์ - Product designer 
บริษัท Katoji japan 

16 ปี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร 2003 

11 อ.จุฑามาศ  บูรณะเจตน ์ - Product designer 
บริษัท Katoji japan 

16 ปี ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)  ม.ศิลปากร 2003 

12 ดร.ลุย้  กานต์สมเกียรต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มทจ. 
ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
ม.มหาสารคาม 

2525 
2533 
2555 

13 อ.ศุภสร  โชคชัยณรงค ์ - ผู้เชี่ยวชาญ / กรรมการ
บริษัทเอ็ม อีซี จ ากัดมหาชน 

    

14 ผศ.อรสา จิรภิญโญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อาจารย์พิเศษ 49 ปี M. Eng. (Industrial Design) 
B. Eng. (Industrial Design) 

Chiba 
University.  
Japan 
Chiba 
University.  

1969 
1966 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

Japan 
15 อ.ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต ์ - อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลป

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

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

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

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

2014 
 
 
 
2009 
 
 
 
2548 
 
 
 
 

16 อ.นภนีรา รักษาสุข - Managing driector บริษัท 
ยินดี ดีไซน์ จ ากัด 

24 ปี ศบ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) ม.ศิลปากร 2538 

17 อ.จิราภา  เจยีรรุ่งแสง - บริษัท Bravis International 
ประเทศญี่ปุ่น / 
นักออกแบบตกแต่งภายใน 

9 ป ี ศ.บ. (ออกแบบตกแต่งภายใน)  
M.A. (Product design) 

ม.ศิลปากร  
Tama Art 
University 
Japan 

2553 
 

2559 

18 อ.ฉัตรชัย  ระเบยีบธรรม - กรรมการผจูัดการบริษัทยอด 
คอรปอเรช่ัน จ ากัด 

14 ปี สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณ
ทหาร

2548 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

ลาดกระบัง 
19 นายศมประสงค์  ชาวนาไร ่ อาจารย ์ อาจารย์ /ผู้เชี่ยวชาญภาควิชา

ออกแบบภายใน 
32 ปี ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  

ศศ.ม. (โบราณคดีสมยัประวัติศาสตร์) 
ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2523 
2530 

20 อ.ณัฐฏิยา  รัชตราเชนชัย - เจ้าของแบรนด์ NUTTIYAR / 
Furniture & Product 
Designer 

6 ป ี ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)  ม.ศิลปากร 2556 

21 อ.เดชา  อรรจนานันท์ - Head Designer / Co-
Founder 

39 ปี 

M.A. (Design for luxury and 

Craftmanship) 
 
 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
 

ม.ศิลปะและ
การออกแบบโล
ซานน์ (ECAL) 
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2554 
 
 
 

2523 

22 อ.พลอยพรรณ  ธีรชัย - Creative Director / Co-
Founder 
Interior Designer 

39 ปี M.A. (Inspace) 
 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัย K
onstfack 
ประเทศสวีเดน 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้า

2555 
 

2523 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

23 อ.พงศ์ณัฐ  ไกรณิชกลุ - Boom Bang - Product 
Designer; Los Angeles, CA 
Involved in all stages of 
the design process, from 
research to production, as 
part of the team. 

10 ปี ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
Collaboration course with grad 
students for designing medical 
products.  

ม.ศิลปากร 
University of 
California Los 
Angeles, USA 

2009 
2014 

24 อ.ชลธร  รักด ี - 1. ผู้จัดการบริษัท ณัฐนนท์
พลาสติก จ ากัด  
รับออกแบบงานด้านวิศวกรรม 
งานพลาสติกและผลติแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติก 
2. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท 
เซฟเพาเวอร์พลัส จ ากดั 
3. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท 
เอ-วัน ซีเอ็นจี เทคโนโลยี จ ากัด 
4. ท่ีปรึกษาฝ่าย CAD-CAM 
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวช่ัน 
จ ากัด 
5. ท่ีปรึกษาฝ่ายแม่พิมพ์ บริษัท 
บางกอกเมลามีน มาร์เกต็ติ้ง 
แอนด์โฮลดิ้ง จ ากัด 

1. อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฎัวลัยลงกรณ ์
2. อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร  
3. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศลิปะอตุสาหกรรม 
คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล่าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
4. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ์ 
คณะมณัฑนศลิป์ สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

B.Eng. (Mechanical Engineering) 
 
M.S. (Industrial Design 
Technology) 
 

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

2541 
 
 
 
 

2548 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
หน่วยงาน/ต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบนั, 
ประเทศ 

ปีที่
ส าเร็จ 

25 อ.เมฆ  สายะเสว ี - CEO & Founder / Director 
CROSSs 

10 ปี วท.บ. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.ม. (สถาปตัยกรรมศาตร์) 

ม.ธรรมศาตร ์
ม.ธรรมศาตร ์
 

2552 
2554 

26 อาจารย์พิชชากร  มีเดช - Product designer 5 ปี ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)  ม.ศิลปากร 2015 
 
หมายเหตุ : ไม่มีอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ตารางที่ 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสตูร ทีเ่ป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 

ช่ืออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563* 
ปีท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

หน้าท่ีของ
อาจารย ์

1. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน 
 

1. . รางวัล Elle Decor International Design Awards (Thailand) ประเภท Seating (2559) 
2โครงการวิจัยและออกแบบจักรยานส าหรับชีวิตสัญจรในเมือง กรณศีึกษา: กรุงเทพมหานคร (2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. บรรจุภณัฑส์เปรย์สมุนไพรก าจดัตัวเรือดและไรฝุ่น (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Cladding Chair. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
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9. Packaging design for Inhalant ‘ Rocket ‘ brand. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
10. Living along Saen Saep canal. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, 
Khabarovsk city Russia. 9 - 11 October 2019. 
11.”หนึบ: ม้านั่งยาว” และ “ คุณปลดั: โคมไฟ”  นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) 5 
กุมภาพันธ์ 2563, หอศลิปฯคณะมัณฑนศลิป์ วังท่าพระ กทม. 

2562 
2562 

 
2563 

2. อ.ศรีนาฎ  ไพโรหกุล 1. การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพ้ืนผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ในผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 
2559) 
2. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
3. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. เลียนแบบ (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
7. Imitation. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
8. Tie-Dyed. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
9. “เพิ่มเติม (Add-on)” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกดิ (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, หอศิลปฯคณะ
มัณฑนศลิป์ วังท่าพระ กทม. 

2559 
 

2560 
 

2560 
 
 

2560 
 

2560 
      2561 

2561 
2562 
2563 

1, 3 

3. อ.นัชชา  สวัสดิ์ชัย 1. Folding Tray Table 2559 งานแสดงผลงานจากโครงการประกวดนวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที 2 
ณ การบินไทย ส านักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสติ 9 กรกฎาคม 2559 
2. Unfolded. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
3. Paper folded structure. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk 
city Russia. 9 - 11 October 2019. 
4. รางวัล Finalist Emerging Designer Awards 2019 สาขาออกแบบผลติภณัฑ์ จัดร่วมกับส านักสง่เสริมนวตักรรมและสร้าง
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มูลค่าเพิม่เพื่อการค้า และสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
5. “ พัดลมเกา้ชีวิต (Unbreakable Fan)” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 
2563, หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กทม. 

 
2563 

4. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ 1. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560 
3. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
4. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. พระแห่งกาญจนบุรี (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
6. Buddha in the celestial castle. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
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5. อ.อาสา  วุฒิคะโร 1. อเวกา นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561 
2. Pliksi – Dual – purpose table. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
3. “ ลมหลุก” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกดิ (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, หอศิลปฯคณะ
มัณฑนศลิป์ วังท่าพระ กทม. 

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

 
     2560 
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7. ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย 1. Grow in the morning (นิทรรศการร่วมกับ MATRAX MALAYSIA-THAILAND ART EXCHANGE 2015, Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) และนทิรรศการประจ าปี 2558) 
2. โคมไฟลอยน้ า (Floating Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. สัตว์บูชา : รากเหง้าทางจิตวญิญาณดั้งเดิมเรื่องการเคารพธรรมชาติของบรรพชนแห่งอารยธรรม ลุม่น้ าโขง สู่การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เพื่อชุมชนบ้านเชียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจยั ครั้งท่ี 4 อัตลักษณ์ศลิปกรรมจากรากสู่โลก. รร.อวา
ธานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์. หน้าที่ 229 - 230. 13 - 14 กรกฎาคม 2561 
8. Untitled (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Protect Blanket. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
10. Standing Table. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าป ี2562 
11. The Holy Animal: Belief of Respective Natural Spirit from The Mekong River Civilization to Local Product 
Design for Banchiang Community นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
12. The Holy Animal 1-4. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk 
city Russia. 9 - 11 October 2019. 
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8. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 1. โครงการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์กระดาษแบบพับแบนราบได้เชิงสร้างสรรค์ (รวบรวมจัดท าเป็นหนังสือเผยแพร่ส าหรับ 2559 2, 3 
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นักศึกษาและนักออกแบบ ประจ าปี 2559) 
2. Product design project from factory waste (2560) 
3. ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ บรษิัทยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด (2560) 
4. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
7. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
8. การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทีผู่้สูงอายุท าขึ้นเองส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบผลติภณัฑ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย (2561) 
9. THE FRENCH ALTERNATIVE. THE FRENCH ALTERNATIVE. โรงแรมดุสติธานี หัวหิน, มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนว
รัฐ เชียงใหม่ , สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.อโศกมนตรี ไทย. 1 - 12 June 2018. 
10. การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีรองแก้วและที่รองจานจากเศษกากอ้อยแห้งพร้อมบรรจุภณัฑ์ นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 
2561) 
11. Paper-Package Structure Design Inspired from Thai Musical Instruments. 2018 Pacific Rim International 
Exhibitions 
12. Material Sheet Experiment from Pineapple Peel. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
13 “ช่างพ่อ ช่างแม่” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, หอศิลปฯคณะ
มัณฑนศลิป์ วังท่าพระ กทม. 
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9. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ 1. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
2. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
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ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. ณ ภูพาน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Puparn. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
9. FOP (Flexible Opening Packag) นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2562 
10. KhaoHang. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 
- 11 October 2019. 
11. “ หิมพานต์ คอลเลคช่ัน” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, หอศิลปฯ
คณะมณัฑนศลิป์ วังท่าพระ กทม. 
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10. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 1. ท่ีนั่งแบบขยายได้ (ไดร้ับสิทธิบตัรหมายเลข 1002003591 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559) 
2. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560 
4.กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรกึษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลติภัณฑ์อย่างยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศลิปกรรม
วิจัย ครั้งท่ี 4 
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8. ไผ่เมืองกาญจน์กับการสร้างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Portable Air Filter. 2019, นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

2561 
2562 

11. ผศ.อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว 1. ระยะ หมายเลข 2 (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
2. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
3. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
4. กลุ่มอาชีพจกัสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. Untitled (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
7. Krajung Sluklai Vase. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
8. Zigzag Coaster. 2019  นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
9. รางวัล Emerging Designer Awards 2019 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จดัร่วมกับส านักส่งเสริมนวตักรรมและสรา้งมูลค่าเพิ่มเพื่อ
การค้า และสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา. 
10. “ ตากแดด ตากลม” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกดิ (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, หอศิลปฯคณะ
มัณฑนศลิป์ วังท่าพระ กทม. 
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12. อ.ดร.ตรีชฏา  โชตริัตนาภินันท์ 1. Designing curriculum interventions for teaching sustainable design in Thailand. In B. Westerlund (Ed.) NORDES 
2015 Design Ecologies: Challenging anthropocentrism in the design of sustainable futures conference 
proceedings. Stockholm: Konstfack. ISSN 1604-9705 
2. First practical step to achieve education for sustainable development in the context of Thailand's design 
education: Exploring a transformative pedagogical approach. In M. Chatoney (Ed.) Plurality and complementary 
of approaches in design and technology education (PATT29) conference proceedings. pp. 88-97. Marseille: 
Presses Universitaires de Provence. ISBN 978-2-85399-994-6 
3. Transformative learning for a shift towards sustainability in Thailand's design education. PhD thesis, 
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Goldsmiths College, University of London, UK. 
4. ฉลากสมุนไพร กลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา้นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560)  
9. Suphichaya S., Allen H. Hu, Treechada Chotiratanapinun,(2019), . Gamifying Sustainable Design 
to Enhance Environmental Consciousness of Industrial Design Students., In The 11th International 
Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign 2019), 
Yokohama, Japan. 
10. “ เครื่องตัดยาสีฟันเมด็ส าหรบัเด็ก” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกดิ (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, 
หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กทม. 

 
2560 

 
2560 

 
2560 

 
 
     2560 

2019 
 
 
 

2563 

13. อ.สุขุมาล สรุิย์จามร 1. In My Opinian. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 
2. “ช่างพ่อ ช่างแม่” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, หอศิลปฯคณะ
มัณฑนศลิป์ วังท่าพระ กทม. 

2562 
2563 

2, 3 

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

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

 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

1. อ.โกศล  สุวรรณกฏู -   
2. อ.สิรภพ  แต้พานิช -   
3. อ.ธนรัตน์  เดชอุดมทรัพย ์ -   
4. อ.กรี  มั่งคั่ง -   
5. อ.พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล -   
6. อ.อรนุช  โชติชัยสถิต -   
7. อ.ธีรวัต  พุทธวรชัย -   
8. อ.ชุติมา  แย้มนาม -   
9. อ.คัมภีร์  เจรญิชัย -   
10. อ.ปิติ  อัมระรงค ์ -   
11. อ.จุฑามาศ  บูรณะเจตน ์ -   
12. ผศ.ดร.ลุ้ย  กานตส์มเกียรต ิ 1. การออกแบบผลิตภณัฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพื่อการบูชาในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2558) 

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

2558 
2559 
2560 
2560 

 
 

2560 
 

2560 
 

2560 
2561 
2562 

2, 3 

13. อ.ศุภสร  โชคชัยณรงค ์    
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

14. ผศ.อรสา  จิรภิญโญ    
15. อ.ดร.ชิตชัย  ควรเดชะคุปต ์ ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

1. A Study on Thai and Japan Traditional Handicraft Objects 
and Design Process, Glocal (Global + Local) Art Exhibition and International 
Symposium of Art and Design, Tokoha University, Shizuoka, Japan.  
2. Towards the Integration of Everyday Life Objects and 
Traditional Crafted Design: A Conceptual Framework for Understanding the Design 
Process of Aesthetic and Functional Objects, International Conference for 
Academic Disciplines, Venice, Italy 
งานวิจัย 
1. ผู้ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑส์ าอางจากผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด: กล้วยหอมทอง 
ร่วมกับคณะเภสัชศาสตรม์หาวิทยาลัยศลิปากร 
2. หัวหน้าโครงการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ชุมชนในโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ร่วมกบัไปรษณีย์ไทย 
3. หัวหน้าโครงการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. ผู้ร่วมวิจัยพัฒนาศักยภาพของผลิตภณัฑผ์้าท้องถิ่น: กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผลงานสร้างสรรค ์
1. นิทรรศการผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระหวา่งวันท่ี 15 -17 สิงหาคม 2559 
2. นิทรรศการ ผลงานวิจัยและสรา้งสรรค์ ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระหว่างวันท่ี 11-13 สิงหาคม 2559 
3. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ณ หอศลิปะและการออกเบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระหว่างวันท่ี15 กันยายน 2558 
4. นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ ณ หอศลิปะและการออกเบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระหว่างวันท่ี 15 กันยายน 2557 

 
2017 

 
 

2017 
 
 
 
 

2560 
 

2560 
2560 

 
2559 

 
 

2559 
 

2559 
 

2558 
 

2557 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

5. ประธานโครงการนิทรรศการผลงานออกแบบผลติภณัฑ์ร่วมกับ Kyoto Institute of Technology ณ หอศลิปะและการออกแบบ
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันท่ี 21 -24 มกราคม 2557 

2557 

16. อ.นภนีรา  รักษาสุข    
17. อ.จิราภา  เจียรรุ่งแสง    
18. อ.ฉัตรชัย  ระเบียบธรรม    
19. อ.ศมประสงค์  ชาวนาไร ่    
20. อ.ณัฐฏิยา  รัชตราเชนชัย    
21. อ.เดชา  อรรจนานันท์    
22. อ.พลอยพรรณ  ธีรชัย    
23. อ.พงศ์ณัฐ  ไกรณิชกุล    
24. อ.ชลธร  รักดี    
25. อ.เมฆ  สายะเสว ี    
26. รศ.ฤทธิรงค์  จิวากานนท์ 1. Regional Speaking: Performing Arts in Thailand.เงินทุน Asian Europe Foundation. เสนอในที่ประชุมสัมนานานาชาติเรือ่ง 

The 2nd Rapporteur Workshop of Regional Speaking: Navigating Cultures through Personal Journey in the Arts ณ 
ประเทศสิงค์โปร์ 16-23 มกราคม 2560. (หนึ่งในทีมงานวจิัย ASEAN arts mapping and dialogue project สนับสนุนโดย ASEF)(
บทความวิจัยอยู่ระหว่างการตีพมิพ์) 
2. ออกแบบการแสดง VN Melody ณ Bai Dinh Temple เมือง Ninh Binh ประเทศเวียดนาม 30 มิ.ย.- 5ก.ค. 2559. 

2560 
 
 
 

2559 

3 

 
**หมายเหตุ  
อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62) (ค่า
น้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 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 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที ่1 
     

 
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)  
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ

ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต ารา หนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

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

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 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) 

     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
1 ผลงานการออกแบบผลติภณัฑ ์ อ.นัชชา  สวัสดิ์ชัย รางวัล Finalist Emerging Designer Awards 2019 

โดยส านักส่งเสริมนวตักรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
การค้า และสมาคมวิชาชีพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 

 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Packaging design for inhalant "Rocket" Brand.  ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน The Art and Design Exhibition. by Members of  ฐานข้อมูล RIS 
2 Tie-Dyed อ.ศรีนาฎ ไพโรหกลุ The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn U.  
3 Unfolded อ.นัชชา  สวัสดิ์ชัย Chohyung Gallery, Kookmin U. 1 - 3 May 2019.  
4 Buddha in the celestial castle อ.ชาคร  ผาสุวรรณ   
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
5 Pliksi – Dual – purpose table อ.อาสา วุฒิคะโร   
6 Living along Saen Saep canal.  ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art  ฐานข้อมูล RIS 
7 Paper folded structure. อ.นัชชา  สวัสดิ์ชัย Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia.  
   9 - 11 October 2019.  
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

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

1,846 
4.40 4.40 

420 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

85 
15 

57.69 2.88 
26 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  7.28/2 = 3.64 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

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

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ -  6.67/3 = 2.22 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 12 

0 
0 0 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

36 
1 

20.00 1.67 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

12 7.60 
152.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  9.22/3 = 3.07 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 4 4 

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

10 จาก 10
ข้อ 

11 
100 5.00 

11 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  16/4 = 4.00 ด ี



99 

 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  4/1 = 4.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  47.50/13 = 3.65 ด ี

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 3.64 3.64 ดี 
3 3 3.67 - - 3.67 ดี 
4 3 3.07 - - 3.07 ดี 
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.46 4.00 3.64 3.65 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  ดี ดี ดี   

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 

     

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 
 

 
  

 


