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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎จัดตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการในปี 
พุทธศักราช 2517 – 2544 คณะมัณฑนศิลป์ ได๎มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะระดับปริญญาตรี ไมํมีระดับอนุปริญญา พร๎อมทั้งขยายสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันคณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอนเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ  และสาขา
การออกแบบเครื่องแตํงกาย ปัจจุบันภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มีนักศึกษารวมประมาณ 181 คน ประกอบด๎วย
ระดับปริญญาตรี จ านวน 148 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 33 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 14 คน และสาย
สนับสนุน จ านวน 4 คน มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอตํอนักศึกษา และภาควิชาฯ ได๎เปิดสอนรวม 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

ภาควิชาฯ มีความมุํงม่ันที่จะผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ประยุกต์น าศาสตร์แขนงตํางๆ อาทิ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม วัสดุ กรรมวิธีการผลิตธุรกิจและ
การตลาด มาใช๎ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎สร๎างสรรค์ เชี่ยวชาญการค๎นคว๎า และนักวิชาการ
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และส านึกตํอสังคม 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองวําข๎อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต๎องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมํได๎เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆ อีก (ยกเว๎นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558) 

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

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ลุ๎ย  กานต์สมเกียรติ) 
วันที่ 1 ก.ค.63 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
 

2. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร 
 

3. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร 
 

4. .................................................................... 
(อาจารย์ ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภินันท์) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสตูร 
 

5. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

6. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บญุธรรมชํวย) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

7. .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ) 

วันที่ 1 ก.ค.63 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 .................................................................... 
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ปติิ  คุปตะวาทิน) 
หัวหน๎าภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

วันที่ 1 ก.ค.63 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์
วันที่ 1 ก.ค.63 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่รายงาน 1 ก.ค.63 
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสตูร 

 
รหัสหลักสูตร 25520081106352 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผํานมตสิภา
มหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร.ปฐว ี อารยภานนท์ 1. ผศ.ดร.ปฐว ี อารยภานนท์ สภา มศก.ครั้งที่  
2. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ  2. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ  6/2562 เมื่อวันที่ 
3. อ.ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภนิันท์ 3. อ.ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภนิันท์ 12 มิ.ย.62 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 4 คน (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1. ผศ.ดร.ลุ๎ย  กานต์สมเกียรติ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชํวย 
4. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ 
 
อาจารย์ประจ าประเภทอ่ืนๆ ที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จ านวน 4 คน (รายละเอียด
ตารางท่ี 1.1-1) 
1. อ.ชาคร  ผาสุวรรณ 
2. ผศ.อินทรธนู  ฟ้ารํมขาว 
3. ผศ.ปิติ  คุปตะวาทิน 
4. อ.ศรีนาฏ  ไพโรหกุล 
 
อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) จ านวน 2 คน (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
2. ผศ.ดร.สาธิต  เหลําวัฒนพงษ์ 
 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให๎ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทตํางๆ 

ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ ระหวํางปี พ.ศ.2559 – 2563 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน วังทําพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
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หมวดที ่2 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

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

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผ๎ูรับผิดชอบหลักสูตร  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 

- จ านวนอยํางน๎อย 3 คน 
- ท าหน๎าที่ท่ีปรึกษา/ อาจารยผ์ู๎สอบ
วิทยานิพนธ์/ ผู๎สอนด๎วย 

ตารางที่ 1-1  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผ๎ูรับผิดชอบหลักสูตร  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา หรือขั้นต่ า ป.
โท/ เทียบเทํา ที่มีต าแหนํง รศ. 
- มีผลงานวิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํ
ตามหลักเกณฑ์ผู๎ด ารงต าแหนํงวิชาการ 
อยํางน๎อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
โดยอยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็น
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเทํา 
- มีผลงานวิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํ
ตามหลักเกณฑ์ผู๎ด ารงต าแหนํงวิชาการ 
อยํางน๎อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
โดยอยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็น
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-9 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผ๎ูสอน  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารย์ประจ า/ พิเศษ 
- คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเทําใน
สาขาวิชาท่ีตรง/ สัมพันธ์กับสาขาของ
รายวิชาท่ีสอน 
- อาจารย์พิเศษ มีประสบการณ์การสอน 
ท้ังนี้ต๎องมีชั่วโมงสอนไมํเกินร๎อยละ 50 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู๎รับผิดชอบ
รายวิชา 
- มีผลงานวิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํ
ตามหลักเกณฑ์ผู๎ด ารงต าแหนํงวิชาการ 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-2 
ตารางที่ 1-9 
ตารางที่ 1-10 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
อยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา หรือขั้นต่ า ป.
โท/ เทียบเทํา ที่มีต าแหนํง รศ. 
- มีผลงานวิชาการท่ีไมํใชํสํวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพรํ
ตามหลักเกณฑ์ผู๎ด ารงต าแหนํงวิชาการ 
อยํางน๎อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
โดยอยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็น
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-9 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
รํวม (ถ๎ามี)  

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารย์ประจ า คุณวุฒิและผลงาน
วิชาการเชํนเดียวกับท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก 
- เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกคุณวุฒิ ป.
เอก/ เทียบเทํา และมีผลงานวิชาการ
เผยแพรํในวารสารท่ีอยูํในฐานข๎อมูล
ระดับชาติ ตรง/ สัมพันธ์กับหัวข๎อ
วิทยานิพนธ์อยํางน๎อย 10 เรื่อง 

ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-2 
ตารางที ่1-4 
ตารางที่ 1-5 
ตารางที่ 1-9 
ตารางที่ 1-10 

7. คุณสมบัติอาจารย์ผ๎ูสอบวิทยานิพนธ์  เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ
และผลงานวิชาการเชํนเดียวกับ
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
- เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวุฒิ ป.
เอก/ เทียบเทํา และมีผลงานวิชาการ
เผยแพรํในวารสารท่ีอยูํในฐานข๎อมูล
ระดับชาติ ตรง/ สัมพันธ์กับหัวข๎อ
วิทยานิพนธ์อยํางน๎อย 10 เรื่อง 

ตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-6 
ตารางที่ 1-7 
ตารางที่ 1-9 
ตารางที่ 1-10 

8. การตีพิมพ์เผยแพรํผลงานของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา  

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- แผน ก1 และ ก2 : ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/ นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ.  
- แผน ก2 : หรือน าเสนอฉบับสมบูรณ์ตํอ
ท่ีประชุมวิชาการท่ีมีการตีพิมพร์ายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) 
- แผน ข : เผยแพรํในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งท่ีสืบค๎นได๎ 

ตารางที่ 1-8 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค๎นคว๎าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา และมีผลงาน
วิชาการตามเกณฑ์ เป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาได๎ไมํเกิน 5 
คน/ เทอม 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา ที่มีต าแหนํง 
ผศ.หรือคุณวุฒิ ป.โท/ เทียบเทํา ที่มี
ต าแหนํง รศ. 
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ เป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาได๎
ไมํเกิน 10 คน/ เทอม 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเทํา ที่มีต าแหนํง 
ศ. และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ เป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาได๎
ไมํเกิน 15 คน/ เทอม 
- เป็นท่ีปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระของ 
นศ.ป.โทได๎ไมํเกิน 15 คน 
- ถ๎าอาจารย์เป็นท้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค๎นคว๎าอิสระ ให๎เทียบ นศ.ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน = นศ.ค๎นคว๎าอิสระ 3 
คน 

ตารางที่ 1-3 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

สกอ.รับทราบหลักสูตรฉบับปรับปรุงเมื่อ
วันท่ี 3 ส.ค.62 

http://
202.44.139.4
6/checo/defa
ult.aspx หน๎า 
11 

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข๎อ (เกณฑ์ข๎อ 1 - 10)  
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได๎มาตรฐาน 

 หลักสูตรไมํได๎มาตรฐาน 
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 ตารางท่ี 1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด๎านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที ่

สถาบนั, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 
1 ดร. ลุย๎  กานต์สมเกียรต ิ ผู๎ชํวย

ศาสตราจารย ์
 อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 
ม.มหาสารคาม 

2525 
2533 
2555 

1, 3 

2 ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2537 
2548 
2554 

1, 3 

3 ดร.รัฐไท  พรเจรญิ รอง
ศาสตราจารย ์

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

มรภ.สวนดสุิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 

1, 3 

4 นายภาคภมูิ บุญธรรมชํวย ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

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

2539 
2544 

2, 3 

5 น.ส.อินทิรา  นาควัชระ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา๎ ลาดกระบัง 

2541 
2546 

2, 3 

6 ดร.จริวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

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

2532 
2535 
 
2543 

3 

7 นายชาคร  ผาสุวรรณ   ศ.บ. (จิตรกรรม) 
Master Degree (Industrial Design) 
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ๎ม) 

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

2534 
2537 
2553 

3 

8 นายอินทรธนู  ฟ้ารํมขาว ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

ม.ศิลปากร 
U. of Tasmania, Australia 

2547 
2550 

3 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหนํง 

ทางวชิาการ 
ประสบการณ ์
ด๎านการสอน 

คุณวุฒ ิ
(ชื่อยํอปริญญา (สาขาวิชา), ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเร็จการศึกษา 
หน๎าที ่

สถาบนั, ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 
9 น.ส.ตรีชฏา  โชติรตันาภ

นันท์ 
  นศ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) 

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

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

2546 
2550 
 
2551 
 
2561 

3 

10 นายปิติ  คุปตะวาทิน ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

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

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

2539 
2547 

3 

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

ม.ศิลปากร 
Nottingham Trent U., UK. 

2552 
2554 

3 

หมายเหตุ :   การท าหน้าที่ของอาจารย์ 
(1) หมายถึง อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  (4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ 
(2) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม 
(3) หมายถึง อาจารย์ผู๎สอน    (6) หมายถึง อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ 
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ตารางท่ี 1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหนํงทาง

วิชาการ (ถ๎ามี) 
หนํวยงาน/ต าแหนํง 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข๎อง

กับวิชาที่สอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือยํอปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 
หน๎าท่ี 

สถาบัน, ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

อาจารย์ประจ าสาขาออกแบบผลติภัณฑ์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร์  
ม.บูรพา 

 วท.บ (เทคโนโลยเีซรามิกส์) 
ศม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศ.ป.ด. (ออกแบบผลติภณัฑ์) 

มรภ.พระนคร 
ม.ศิลปากร 
ม.อุบลราชธาน ี

2539 
2545 
2550 

 

2 ดร.สาธิต เหลําวัฒนพงษ์ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์

อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ  
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 ป.ร.ด (การออกแบบ) ม.อุบลราชธาน ี 2555  

หมายเหตุ :   
การท าหน้าที่ของอาจารย์ 
(3) หมายถึง อาจารย์ผู๎สอน 
(5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม 
(6) หมายถึง อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ 
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  ตารางท่ี 1-3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า 
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท ์  
 

√ 
 

1. นายกชกร โสทะกะพันธ ์ 59155301 ภาชนะบนโต๏ะอาหารจากหนังสัตว์ด๎วยภูมิปญัญาเทคนิคการชุน
ผ๎า 

02/02/2561 

   √ 2. น.ส.ศศิณฎัฐ์ กิจศุภไพศาล 59155310 การศึกษาเอกลักษณ์ตลาดสามชุก เพื่อการออกแบบของที่ระลึก
ประจ าชุมชน 

02/02/2561 

   √ 3. น.ส.สุพรรณี ทองพูน 60155309 การศึกษาและพัฒนออกแบบผลติภัณฑ์ของตกแตํงบ๎านจากภูมิ
ปัญญาการมัดข๎าวต๎มมดั 

15/01/2562 

  √  4. นายสิทธิกร ลายประดิษฐ์กร 57155305 การออกแบบเครื่องเรือนจากแนวคิดฤาษีดัดตน 30/12/2558 
  √  5. น.ส.พรชนก หุนมาตรา 58155204 การสร๎างแนวคิดต๎นแบบสัญญะสมัผัสเพื่อการแยกแยะความ

แตกตํางของสินค๎าบรรจุภณัฑส์ าหรับผู๎บกพรํองทางการมองเห็น 
29/08/2559 

√  6. น.ส.สุชาดา มลูเมือง 59155313 การสร๎างความหอมจากภูมิปญัญาน้ าอบน้ าปรุงโบราณกับ
ผลิตภณัฑ์เสื้อส าหรับเด็กในยุคสมยัใหม ํ

16/02/2561 

√  7. นายอนรรฆณนนท์ รักญาต ิ 60155306 การศึกษาเครื่องแตํงกายของนักแสดงวงดนตรลีูกทํุงสูํการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแตํงบ๎าน 

22/08/2561 

  √  8. น.ส.ลดาวลัย์ บุญกศุล 60155307 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแตํงบ๎านจากเทคนิคการท ารัง
งอบของกลุํมชุมชนงอบไทยใบลาน จ.อยุธยา 

22/08/2561 

2 ร.ดร.รัฐไท พรเจรญิ  
 

√ 
 

1. น.ส.มัทนา สุขพันธ ์ 59155309 การศึกษาและออกแบบผลติภณัฑส์ าหรับผู๎สูงอายุในการออก
ก าลังกาย ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู๎สูงอายดุินแดง 

02/02/2561 

  √  2. น.ส.ณัฐพร เล๎าสุวรรณ ์ 59155309 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึกเพื่อสร๎าง
ภาพลักษณ์ของแหลางทํองเที่ยวในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 
(ฝาง) 

16/02/2561 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า 
อิสระ 

  √  3. น.ส.ทอปัด วงษาลังการ 61158902 การออกแบบพัฒนาหัตถกรรมเครือ่งหนังสูํการสรา๎งอาชีพให๎ผู๎
พิการทางสายตามูลนิธิชํวยคนตาบอดแหํงประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ ์

26/06/2562 

  √  4. น.ส.ปรางทอง ช่ังธรรม 61158903 มนต์เสนํห์สุนทรียภาพแหํงแสงเงาสะท๎อนเพื่อสร๎างภาพลักษณ์
มุมมองใหมํภายในอาคาร 

19/06/2562 

3 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ √  1. นายภูรี มีเนตร ี 59155308 การศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์หา๎มเลือดส าหรับสุนัขที่เป็นโรค
พยาธิเม็ดเลือด 

02/02/2561 

   √ 2. น.ส.ศุภาวีร์ ทองค า 59155311 โครงการออกแบบชุดประกับสวนด๎วยแรงบันดาลใจจากภมูิปัญญา
การตํอเรือพื้นบ๎าน 

02/02/2561 

 
 
 

 

  √ 
 

3. น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย 59155901 Design ans Development Of Natural Textile Surface to 
Stimulate Children’s Perception of Touch and Feel 
Sensory 

09/05/2560 

  √  4. น.ส.สุชาดา นิตยวรรณ 60155305 การออกแบบผลติภณัฑ์จากเศษหนิแกรนิตเหลือใช๎จากภูมิปญัญา
การท าฮวงซุ๎ยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบรุี 

22/08/2561 

4 อ.ดร.ตรีชฎา โชตริัตนาภินันท์  √ 1. นายสันติ ปราชญ์สุชนัย 60155304 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช๎ในการบูรณาการ การเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ของ นร. ช้ันประถมศึกษาตอนต๎น 

21/01/2562 

√  2. น.ส.ศศิภรณ์ ไชยประเสริฐ 60155201 โครงการศึกษาอัตลักษณ์บั้งไฟโบราณเพื่อการออกแบบของ
ตกแตํงบ๎านส าหรับนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา กลุํมชํางท าบ้ังไฟ บ๎านสิงห์ทํา จ.
ยโสธร 

22/08/2561 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า 
อิสระ 

  √  3. นายจิรวัฒน์ สิตรานนท์ 60155301 การออกแบบตู๎เสื้อผ๎า ท่ีตอบสนองตํอการใช๎งาน ส าหรับผู๎พิการ

ทางการเคลื่อนไหว ระดับนังรถวีลแชร์ : กรณีศึกษา : สถาน
คุ๎มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

22/08/2561 

√  4. น.ส.รัตนา บตุะมะ 61155301 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตผิสมผสานวัสดุ
สังเคราะห์โดยใช๎เทคนิคจักสานและวัสดุท๎องถิ่น ต.พรมสวรรค์ อ.
โพนทอง จ.ร๎อยเอ็ด 

26/07/2562 

√  5. น.ส.กรกมล แซํแต ๎ 61155302 การออกแบบผลติภณัฑ์ประดับตกแตํงภายในด๎วยเศษผ๎าจาก
โรงงานผลติเสื้อผ๎า 

26/07/2562 

5 ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรต ิ √  1. น.ส.ศิรลิักษณ์ ดอนอํอนเบ๎า 59155303 การออกแบบของตกแตํงในท่ีพักอาศัย จากวัสดรุีไซเคลิ 27/02/2561 

√  2. นายคุณานนต์ ทรงถาวรพงศ ์ 59155305 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ชํวยออกก าลังกายเพื่อการบ าบดั
ผู๎สูงอายุจากภาวะโรคกระดูกพรุน 

16/02/2561 

 
 
 ตารางท่ี 1-4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า 
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรต ิ √  1. ศุภพงศ์  สอนสังข ์ 57251804 แนวทางการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาตนเองสูํความส าเร็จในอาชีพของนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย 

07/08/2560 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัสนักศึกษา ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

 

การ
ค๎นคว๎า 
อิสระ 

2 ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ √ 
 

 
 

1. นายกรกต  อารมยด์ ี 58155956 The Technical of Tie and Knot to Create in Spiritual 
Architechture 

25/02/2560 

  √ 
 

 2. นางวีรยา  จันทรด ี 59155902 Natural Kiln Effect on Cersmics and Recyled Glass : 
Translucent Quality Enhancement for Decorative 
Lighting Design 

19/05/2560 

 
 

 ตารางท่ี 1-5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ์ การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1    1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  …    
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ตารางท่ี 1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค๎นคว๎าอิสระ 

ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ ์
 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.ลุ๎ย กานต์สมเกียรต ิ √  1. ศุภพงศ์  สอนสังข ์ แนวทางการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาตนเองสูํความส าเร็จในอาชีพของ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย 

07/08/2560 

2 ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ √ 
√ 

 
 

1. นายสิทธิกร  ลายประดิษฐ์กร การออกแบบเครื่องเรือนจากแนวคิดฤาษีดัดตน 30/12/2558 
  2. น.ส.พรชนก  หุนมาตรา การสร๎างแนวคิดต๎นแบบสัญญะสมัผัสเพื่อการแยกแยะความ

แตกตํางของสินค๎าบรรจุภณัฑส์ าหรับผู๎บกพรํองทางการมองเห็น 
29/08/2559 

 
 

 ตารางท่ี 1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค๎นคว๎าอิสระ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ ์
 

การ
ค๎นคว๎า
อิสระ 

1    1.   
  2.   
  3.   
  4.   
  …   
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ตารางท่ี 1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือหัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
/การค๎นคว๎าอิสระ 

ผลงานท่ีได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ 

(proceedings) หรือรายงานหรือสํวนหน่ึงของ
การค๎นคว๎าอิสระที่ได๎เผยแพรํในลกัษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค๎นได๎   (ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-
ปี ท่ีตีพิมพ ์และเลขหน๎า) 

การจดทะเบียน
สิทธิบัตร/ อนุ

สิทธิบัตร 

1 น.ส.นรินทรา ปาสา การออกแบบผลติภณัฑ์ตกแตํงบ๎าน ภายใต๎แนวคิดการพรางกายของสัตว์ นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับ  สูจิบัตร 
2 น.ส.ประกายทิพย์ ทองเหลือ การพัฒนาวัสดุหนังเทยีมที่แปรรูปจากผักตบชวา เพือ่การออกแบบกระเป๋าหนังไรร๎อยตํอ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์  
3 น.ส.ปิติพร สุขศร ี การออกแบบผลติภณัฑ์พื้นที่ลอยน้ าส าหรับการทํองเที่ยว กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีเขื่อนรัชชป

ระภา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
21-25 พ.ค.61 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการออกแบบ 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ 

 

4 น.ส.พรชนก หุนมาตรา การสร๎างแนวคิดต๎นแบบระบบสัญญะสมัผสัเพื่อการแยกแยะความแตกตํางของตราสินค๎า 
บนบรรจภุัณฑส์ าหรับผู๎บกพรํองทางการมองเห็น 

มัณฑนศลิป์ ม.ศลิปากร  

5 น.ส.มินตรา นันทราช โครงการศึกษาวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรประเภทฟางข๎าว เพื่อประยุกต์การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

  

6 น.ส.ระพีพร เปี่ยมระลึก วัฒนธรรมทวารวดีในการออกแบบผลติภณัฑ์ของตกแตํงบ๎าน   
7 นายสุรวุฒิ คงพัฒน์ยืน การออกแบบชุดบูชาพระ ท่ีได๎แนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวด ี   
8 น.ส.วิชาวี ธีรวุฒิชูวงศ์ การออกแบบอุปกรณเ์ครื่องใช๎บนโต๏ะท างานท่ีสามารถชํวยผํอนคลายความเครียดในการ

ท างาน 
  

 
 

 ตารางท่ี 1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี 
พ.ศ.2559 - 2563 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 
1. ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ ผลงานสร๎างสรรค ์

1. วงนาม (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
 

2559 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 
2. Timeless-Waste (นิทรรศการ Pacific Rim International 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษา
ออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.
โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. ณ ภูพาน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Puparn. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 
9. "FOP" Flexible Opening Package. The art instructors' artwork exhibition and 
publication project, Under the academic collaboration between the Faculty of 
Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the College of Design Kookmin 
University South Korea, 2019. Cho Hyung Gallery. Kookmin University. South Korea. 2 
- 3 May 2019. (58-63) 
10. “ หิมพานต์ คอลเลคช่ัน” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 
2563, หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังทําพระ กทม. 
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2. รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ ผลงานสร๎างสรรค ์
1. ท่ีนั่งแบบขยายได๎ (ไดร๎ับสิทธิบตัรหมายเลข 1002003591 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2559) 
2. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์
ประจ าปี 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560 
4. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษา
ออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 
ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.
โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลติภัณฑ์อยํางยั่งยืน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศลิปกรรมวิจัย ครั้งท่ี 4 
8. ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Portable Air Filter. 2019, นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562 

 
2560 

 
2560 

 
2561 

 
2561 
2562 

ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. การประยุกต์ใช๎ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลติภัณฑ์อยํางยั่งยืน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศลิปกรรมวิจัย ครั้งท่ี 4 อัตลักษณ์ศลิปกรรมจากรากสูโํลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน โฮเทล แอนด์ คอน
เวนช่ัน เซ็นเตอร์. หน๎าที่ 232 - 233. 13 - 14 ก.ค.61 

 
2561 

3. อ.ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภินนัท์ ผลงานวิจัย  
1. 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. e-book 

 
2562 

 

ผลงานสร๎างสรรค ์
1. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
2. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษา
ออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
3. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.
โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
4. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560)  
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ   
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 
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. หลักสูตรด๎านการออกแบบสามารถสรา๎งผู๎เรียนให๎เป็นนักออกแบบเพื่อความยั่งยืนได๎อยํางไร? EDUCA 2018 
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 19 ตุลาคม 2561 
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4. ผศ.ดร.ลุ๎ย  กานต์สมเกียรติ ผลงานสร๎างสรรค ์
1. โครงสร๎างดึง: รูปแบบซุ๎มเพื่อการพักผํอนในที่พักอาศัย (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
2. ผลิตภัณฑส์าธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์
ประจ าปี 2560) 
3. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษา
ออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.
โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
6. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
7. ไผํเมืองกาญจน์กับการสร๎างสรรค์งานเครื่องเรือน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Kiosk in Product Design. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารยป์ระจ าปี 2562 
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5. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุ
เศรษฐ์ 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. The Exhibition Design “Research Work and Design Practice in Ph.D. program Alumni [Design] 
Baanlaesuan Fair 2016 Booth number 7A-B at Challenger Hall, Impact Muang Thong Thani 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 
Bangkok, 29 October - 6 November 2016, 8 p. 
2. แกํนคูนแคน แดนของดี [ประเภทผลงานออกแบบ] โรงแรมพูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแกํน 
3. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุ 
ภัณฑ์ที่มคีุณภาพ กลุํมผ๎าและเครือ่งแตํงกาย ตามโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวดัขอนแกํน 
4. โครงการพัฒนาออกแบบและจดัท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ กลุมํ
ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ตามโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแกํน 
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ  
1. The Fundamental Research Methodology for the Doctor of Philosophy  
Program in Design Arts, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University: Instruction Methods 
through Program Case Studies” Verridian E- Journal Silpakorn University Thai Edition Humanities, 
Social Sciences and arts 10,2 (May – August). (TCI Group1) pages 3185- 3197. 
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6. ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชํวย ผลงานสร๎างสรรค ์
1. โคมไฟลอยน้ า (Floating Lamp) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2559) 
2. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
3. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษา
ออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.
โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
5. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. สัตว์บูชา : รากเหง๎าทางจิตวญิญาณดั้งเดิมเรื่องการเคารพธรรมชาติของบรรพชนแหํงอารยธรรม ลุมํน้ าโขง สูํ
การออกแบบผลติภณัฑ์เพื่อชุมชนบ๎านเชียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจยั ครั้งท่ี 4 อัตลักษณ์
ศิลปกรรมจากรากสูโํลก. รร.อวาธานี ขอนแกํน โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์. หน๎าที่ 229 - 230. 13 - 14 
กรกฎาคม 2561. 
7. Untitled (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2561) 
8. Protect Blanket. 2018 Pacific Rim International Exhibitions 

 
2559 
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2561 
2562 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 
9. Parckpoom Boonthumchoy 2562, The Holy Animal: Belief of Respective Natural Spirit from 
The Mekong River Civilization to Local Product Design for Banchiang Community, The Art and 
Design Exhibition by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn  University, South 
Korea, O.S. Printing House Co., Ltd. Page 52-57 

2562 

7. ผศ.อินทิรา  นาควัชระ ผลงานวิจัย  
1. โครงการออกแบบโครงสร๎างบรรจุภณัฑ์กระดาษแบบพับแบนราบได๎เชิงสร๎างสรรค์ (รวบรวมจัดท าเป็นหนังสือ
เผยแพรสํ าหรับนักศึกษาและนักออกแบบ ประจ าปี 2559) 
2. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์ บรษิัทยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด (2560) 

 
2559 

 
2560 

 

ผลงานสร๎างสรรค ์
1. Product design project from factory waste (2560) 
2. ฉลากสมุนไพร กลุมํผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
3. กลุํมผลิตภณัฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุํมสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบา๎นลานแหลม ต าบลวัดละมดุ (ท่ีปรึกษา
ออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
4. กลุํมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.
โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560) 
5. หมูํบ๎านวัฒนธรรมไทยโซํง บ๎านเกาะแรต : บรรจภุัณฑ์ (ท่ีปรึกษาออกแบบให๎กับ นศ.โครงการสํงเสริมชุมชน
ต๎นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งท่ี 2 ปี 2560) 
6. การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ทีผู่๎สูงอายุท าขึ้นเองส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช๎ชีวิตประจ าวัน เพือ่พัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบผลติภณัฑ์ของผูส๎ูงอายุในประเทศไทย (2561) 
7. THE FRENCH ALTERNATIVE. THE FRENCH ALTERNATIVE. โรงแรมดุสติธานี หัวหิน, มหาวิทยาลัยพายัพ 
วิทยาเขตแก๎วนวรัฐ เชียงใหมํ , สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ ์ถ.อโศกมนตรี ไทย. 1 - 12 June 2018. 
8. การออกแบบผลิตภณัฑ์ที่รองแก๎วและที่รองจานจากเศษกากอ๎อยแห๎งพร๎อมบรรจภุณัฑ์ (นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์ประจ าปี 2561) 
9. Paper-Package Structure Design Inspired from Thai Musical Instruments. 2018 Pacific Rim 
International Exhibitions 
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ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 
10. Material Sheet Experiment from Pineapple Peel. 2019 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจ าปี 2562“ 
11. ชํางพํอ ชํางแมํ” นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) 5 กุมภาพันธ์ 2563, 
หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังทําพระ กทม. 

2562 
2563 

*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม อาจารย์ผู๎สอบ

วิทยานิพนธ์ ต๎องมีผลงานทางวิชาการจ านวนอยํางน๎อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย๎อนหลัง โดยอยํางน๎อย 1 รายการต๎องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย๎อนหลัง 

 
ตารางท่ี 1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ 
ชื่อ-นามสกุลอาจารย ์ ผลงานวิชาการ** ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย์ 

1. ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับชาต ิ
1……………………………………………………. 

  

ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์เผยแพรํระดับนานาชาต ิ
1……………………………………………………. 

 

**หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ ต๎องมีผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์หรือ
การค๎นคว๎าอิสระ ไมํน๎อยกวํา 10 เรื่อง 

- อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
2. หลักสูตรระดับเอก 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวม อาจารย์ผู๎สอบวิทยานิพนธ์ ต๎องมีผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข๎อวิทยานิพนธ์
หรือการค๎นคว๎าอิสระ ไมํน๎อยกวํา 5 เรื่อง 

- อาจารย์ผู๎สอน ต๎องมีผลงานทางวิชาการอยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 
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รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
(SAR AUN-QA) 
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การก าหนดหมายเลขเอกสารหลักฐาน 

การก าหนดหมายเลขเอกสารหลักฐาน ให๎ใช๎หลักการเหมือนกันทั้งเลํมโดยขึ้นต๎น ดังนี้ 
ตัวอักษรยํอของคณะวิชา 
AUN  หมายถึง เกณฑ์ AUN-QA 
เลขอันดับที่หนึ่ง หมายถึง เกณฑ์ AUN-QA เกณฑท์ี.่.. 
เลขอันดับที่สอง  หมายถึง เกณฑ์ยํอย AUN-QA ข๎อที.่.. 
เลขอันดับที่สาม  หมายถึง เอกสารล าดับที่... 
 

ตัวอักษรยํอของคณะวิชา ดังนี้ 
จปภ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
บค คณะโบราณคดี มศ คณะมัณฑนศิลป์    
อษ คณะอักษรศาสตร์ ศษ คณะศึกษาศาสตร์   
วท คณะวิทยาศาสตร์ ภส คณะเภสัชศาสตร์ 
ดย คณะดุริยางคศาสตร์ วศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สท คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วก คณะวิทยาการจัดการ   
วน วิทยาลัยนานาชาติ ทส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บฑ บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ตัวอยําง   จปภ AUN1.3-2 หมายถึง เอกสารหลักฐานเกณฑ์ AUN-QA ของคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์  

1  หมายถึง  เกณฑ์ AUN-QA เกณฑท์ี ่1 
3  หมายถึง  เกณฑ์ยํอย AUN-QA ข๎อที ่3 
2   หมายถึง  เอกสารล าดับที่ 2 

 
แนวทางการรายงานการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 ให๎อธิบายการด าเนินงานตามที่หลักสูตรได๎ด าเนินการ พร๎อมระบุหลักฐานที่เกี่ยวข๎องทั้งในเนื้อหาและ
รายการเอกสารหลักฐานท๎ายเกณฑ์ และสามารถรายงานการด าเนินงานได๎โดยไมํจ ากัดรูปแบบ นอกจากข๎อความ
บรรยายแล๎ว อาจมีการแสดงตาราง กราฟ หรือ Flow chart ประกอบการบรรยาย 
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วิธีการสร้าง hyperlink รายการหลักฐาน 
ขั้นตอนการท าลิงคร์ายการหลักฐานเปิดไฟล์ใน Microsoft office word  
ลิงค์เปิดไฟล์ใน word สามารถด าเนินการได๎ ดังนี้ 
ส าหรับท าลิงค์เรียกรายการหลักฐานที่อยูํในระบบออนไลน์ เชํน Server คณะ หรือ Google drive 
1. น าไฟล์รายการหลักฐานเก็บไว๎ใน Server คณะ หรือ Google drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตัวอย่าง ลากทึบบนข๎อความที่ต๎องการท าลิงค์ คลิกขวาเลือก Hyperlink… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือกไฟล์ที่ต๎องการเปิด copy URL ใสํในชํอง Address และกดปุ่ม OK 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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4. วิธีเปิดไฟล์ กด Ctrl ค๎างไว๎แล๎วกดคลิกซ๎าย 

 

5. หรือสามารถแปลงไฟล์ SAR เป็น PDF file และคลิกซ๎ายที่รายการหลักฐานในเนื้อหา เพื่อลิงค์ไปถึงรายการ
หลักฐานตามที่ระบุใน URL 
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หมวดที ่3 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรด๎านการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นการ

ประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มีเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน 11 เกณฑ์ ตํอไปนี้ 
 
AUN. 1 Expected Learning Outcomes   (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university (การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย)                                                                   

การด าเนินงาน 
 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแหํงการสร๎างสรรค์ พันธกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1) พัฒนาและถํายทอดความรู๎ เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมื่องที่มี
คุณคําของประเทศ 

2) ค๎นความวิจัยและสร๎างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพและน าผลไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการสร๎างองค์
ความรู๎และพัฒนาประเทศ 

3) น าองค์ความรู๎ทั้งศาสตร์และศิลป์ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม  เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู๎และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งในระดับท๎องถิ่น  ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณทิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได๎ด าเนินประเมินผลหลักสูตร
ประกอบดว๎ย อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ผู๎แทนนักศึกษาปัจจุบัน ผู๎แทนบัณฑิต ผู๎ใช๎บัณฑิตและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย 
ท าการวิเคราะห์และประเมินผลในภาพรวม การติดตามข๎อมูลนายจ๎าง/ผู๎บังคับบัญชาโดยส ารวจความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บัณฑิตด๎วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรในการก าหนดการเรียนรู๎ที่คาดหวังที่
ชัดเจนโดยพิจารณาให๎ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่ปรากฏใน มคอ.2 คือ ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1. ปรัชญา 
สร๎างบุคลากรทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สูํการพัฒนาประเทศ เน๎นการสร๎างแนวคิดทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ สูํการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยํางมีคุณภาพและสร๎างสรรค์ 

 2. ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู๎ด๎านการ

ออกแบบสร๎างสรรค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่จะน าความรู๎ความสามารถมาใช๎ใน
การเพ่ิมมูลคําของผลผลิตทางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการบริการ เสริมสร๎างโอกาสการแขํงขันในตลาดโลก 
เพ่ิมความเข๎มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแกํสังคมไทย ในการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สํงผลกระทบตํอ
ประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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3. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1) เพ่ือสร๎างบัณฑิตที่มีความ รับผิดชอบตํอสังคม มีความรู๎ความสามารถที่ทันตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
2) เพ่ือสร๎างบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข๎ากับกระบวนการทางธุรกิจ น าไปสูํบทบาทใหมํ

ในการท างาน หรือสร๎างกิจการของตนเองได๎ 
3) เพ่ือสร๎างบัณฑิตที่สามารถท าวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ น าไปสูํการผลิตผลงานวิจัย ด๎านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4) เพ่ือสร๎างบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อยํางมี

เอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตน รวมทั้งยังสามารถสร๎างสรรค์ผลงานในแบบนวัตกรรมใหมํได๎ 
 

การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มุํงเน๎นการค๎นคว๎า ศึกษาวิจัย และสร๎างสรรค์

ผลงานการออกแบบ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ อยํางมีประสิทธิภาพ และถํายทอดความรู๎ 
เพ่ือสํงเสริมบุคคลให๎มีความรู๎ในวิชาชีพด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง มีทักษะปัญญา และความรับผิดชอบตํอ
สังคม สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนที่สามารถแขํงขันได๎ในระดับชาติและ
นานาชาติ สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพ่ือสร๎างสรรค์
ประเทศชาติให๎ยั่งยืน มีการพัฒนาต๎นแบบจากการวิจัยสร๎างสรรค์เพ่ือน าไปสูํการประยุกต์ใช๎ประโยชน์ได๎อยํางแท๎จริง  
เพ่ือเป็นระบบกลไกสนับสนุนการใช๎ประโยชน์จริงจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic                      

(i.e. transferable) learning outcomes (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป) 

การด าเนินงาน 
หลักสูตรศิลปมหาบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได๎ก าหนดผลการเรียนรู๎ของหลักสูตร (PLOs) ไว๎ดังนี้ 
 
ตาราง AUN.1-1 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ 
และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

หมวด 
ล าดับ 
PLO 

ค าอธิบาย 
ประเภทของ 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

รู๎เทําทันโลก PLO1 สามารถค๎นหาและสร๎างแนวทางการออกแบบสร๎างสรรค์เฉพาะตน
ผํานการปฏิบัติงานเชิงทดลอง โดยประยุกต์ใช๎ความรู๎ประสบการณ์ 
และรสนิยม ความงามสํวนบุคคล 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

PLO2 สามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตร์ตํางๆ เข๎ากับการ
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองตํอกระแสโลก ปัจจุบัน ในมิติ
ทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

PLO3 สามารถค๎นคว๎าและวิจัย เพ่ือเข๎าใจ พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู๎ใช๎งานผลิตภัณฑ์ รวมถึง บริบทในการใช๎งานผลิตภัณฑ์ อยํางถํอง
แท๎ จนน าไปสูํการพัฒนา งานออกแบบอยําง เป็นระบบ 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 
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หมวด 
ล าดับ 
PLO 

ค าอธิบาย 
ประเภทของ 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

สร๎างสรรคธ์ุรกิจ PLO4 สามารถน าความรู๎เชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช๎กับการท างานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าพาสูํการเป็นผู๎บริหารจัดการโครงการออกแบบ
หรือเจ๎าของกิจการ 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

PLO5 สามารถบูรณาการองค์ความรู๎ด๎านธุรกิจ เข๎ากับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด๎วยวิถีของความซื่อตรง ไมํเอารัดเอาเปรียบสังคม 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

PLO6 สามารถสื่อสาร ถํายทอด ความคิด และผลงานออกแบบในระดับ
สากล จากการประยุกต์ใช๎หลักการน าเสนอผลงานได๎อยํางมีระบบ 
อยํางเป็นมืออาชีพ 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

ค๎นคว๎าวิจัย PLO7 สามารถรวบรวมผลงานวิจัยตํางๆ มาประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ 
ผลงานได๎อยํางมีระบบแบบแผน ในเชิงวิชาการ    

ผลการเรียนรู๎ทั่วไป 
 

PLO8 สามารถประยุกต์เทคนิคการวิจัย มาใช๎เป็นเครื่องมือในการขยาย
องค์ความรู๎ด๎ านการออกแบบผลิตภัณฑ์  กํอให๎ เกิดผลงาน
สร๎างสรรค์ท่ีมีความเป็นต๎นแบบ  

ผลการเรียนรู๎ทั่วไป 
 

PLO9 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องในด๎านการวิจัยผู๎บริโภค ด๎วยดุลพินิจที่
มีตรรกะและวิจารณญาณ 

ผลการเรียนรู๎ทั่วไป 
 

รังสรรค์ตัวตน PLO10 สามารถค๎นหาวิธีคิด สร๎างแนวทาง  ไปจนถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์ ในรูปแบบเฉพาะตน ผํานกระบวนการวิจัย
เชิงทดลองที่เป็นระบบแบบแผน 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

PLO11 สามารถบูรณาการแนวคิด และทฤษฎีจากศาสตร์ด๎านตํางๆ มาใช๎
ในการออกแบบ รวมทั้งการถํายทอดความคิดได๎อยํางเป็นระบบ
แบบแผน น าไปสูํการพัฒนาความรู๎ใหมํๆ ในด๎านนวัตกรรม 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

PLO12 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์ ที่สะท๎อนความงาม และ
รสนิยมสํวนบุคคล จากความรู๎ความเข๎าใจที่ถํองแท๎ในศาสตร์ด๎าน
การออกแบบ ภายใต๎ความ รับผิดชอบตํอกฎระเบียบตํางๆ ทาง
สังคม 

ผลการเรียนรู๎เฉพาะ
ทางของศาสตร์ 

 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of stakeholders  

(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

การด าเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได๎ก าหนดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง โดยสะท๎อน
ความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่มีความส าคัญทั้งหมด 6 กลุํม เรียงตามความส าคัญและอิทธิพลที่มีตํอทิศทาง
ของหลักสูตร ได๎แกํ ปรัชญาการศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณาจารย์ในภาควิชา, ศิษย์เกํา 
ผู๎ประกอบการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต) ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก และนักศึกษาปัจจุบัน โดยท าการส ารวจความต๎องการจ าเป็นของผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียผํานกระบวนการที่หลากหลาย เชํน การศึกษาจากแหลํงข๎อมูลออนไลน์ การประชุมภาควิชา การใช๎
แบบสอบถาม การสนทนากลุํม ทั้งแบบออนไลน์และแบบเข๎าประชุม เป็นต๎น ทั้งนี้ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้ง 6 กลุํม จึง
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เป็นผู๎ก าหนดผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ  ตั้งแตํรับรู๎รายละเอียดของหลักสูตร รับทราบปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับ รวมถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจตํอหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น
กระบวนการส าคัญส าหรับการพัฒนาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) 
 
ตาราง AUN.1-2 ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/ Input)  
ล าดับ

ที่ 
Stakeholders/ Input 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 
(Stakeholders’ needs/ Requirements) 

วิธีการไดม้าซึ่ง
ข้อมูล* 

1 ปรัชญาการศึกษาของ
คณะมัณฑนศิลป ์

1) ปณิธานคณะมัณฑนศิลป์ คือสร๎างบัณฑิตให๎มีคุณธรรมและ
ภูมิปัญญา ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ ในศิลปวิทยาการ เพื่อรํวม
พัฒนาสังคมไทยให๎ยั่งยืน โดยมุํงเน๎นการผลิตนักออกแบบท่ีมี
ความรู๎ ความช านาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบตํอสังคมท่ีดี 
2) อัตลักษณ์บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์ คือเป็นผู๎น าความคิด
สร๎างสรรค์ และทักษะศิลปะระดับสูง 
3) วิสัยทัศน์คณะมัณฑนศิลป์ คือเป็นผู๎น าด๎านการเรียนรู๎และ
สร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับนานาชาติ 
4) พันธกิจคณะมัณฑนศิลป์ คือ 
4.1) ผลิตบุคลากรผู๎มีความรู๎ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงสาขา
มัณฑนศิลป์ ให๎เป็นผู๎เพียบพร๎อมด๎าน ความคิด สติปัญญา และ
ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ  
4.2) สํงเสริมการค๎นคว๎า วิจัยและสร๎างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนา
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง  
4.3) ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมตามศักยภาพท่ีมีอยูํ เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ การสร๎างสรรค์ และ
การพัฒนาวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม  
4.4) ท านุบ ารุงและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
เรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย และการประยุกต์ศิลปะ อันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ให๎ประสานกลมกลืนกับคุณคําใช๎สอยของ
การออกแบบสมัยใหมํ 

เว็บไซต์คณะ
มัณฑนศิลป์ 

2 คณาจารย์ในภาควิชาฯ 1) มหาบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต๎องมี
ความสามารถในการสร๎างสรรค์ผลงานที่มีคุณคําและมีเอกลักษณ์ 
ผํานรสนิยมสํวนบุคคลและความเข๎าใจในตัวตน  
2) หลักสูตรควรมีการสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 
ขนานไปกับการใช๎ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
อยํางเต็มท่ี เพื่อให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
3) หลักสูตรควรมุํงเน๎นการสร๎างมหาบัณฑิตท่ีใช๎
กระบวนการวิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ ผํานการเรียนรู๎ใน 2 รูปแบบ คือการวิจัย
ประสบการณ์ผู๎ใช๎สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(กระบวนการวิจัยในลักษณะท่ีเอื้อตํอวิชาชีพ เป็นสํวนหนึ่งของ

การประชุม
ภาควิชาฯ  การ
สนทนากลุํม 
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ล าดับ
ที่ 

Stakeholders/ Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs/ Requirements) 
วิธีการไดม้าซึ่ง

ข้อมูล* 
กระบวนการท างานออกแบบ) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
วิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กระบวนการวิจัยใน
ลักษณะท่ีเอื้อตํอการท างานวิชาการ เชํน เพื่อการค๎นคว๎าอิสระ 
หรือการท าวิทยานิพนธ์ เป็นต๎น) 

3 ศิษย์เกํา 1) นักศึกษาควรได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ ผํานการ
เรียนรู๎ท่ีเปิดกว๎าง มีการตอบโต๎แลกเปลี่ยนรํวมกันระหวํางกลุํม
นักศึกษาและคณาจารย์ 
2) นักศึกษาควรได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎องค์ความรู๎ท่ีเป็นสากล
และมีความทันสมัย 
3) นักศึกษาที่มีเป้าหมายในการจบการศึกษาไปเป็นอาจารย์ด๎าน
การออกแบบในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรได๎รับ
โอกาสในการผลักดันทักษะด๎านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎
เชิงวิชาการ 
4) จุดเดํนของหลักสูตรท่ีควรคงไว๎ คือการท่ีหลักสูตรมีนักศึกษา
ท่ีมีภูมิหลังหลากหลาย ท าให๎นักศึกษาได๎ประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน   

การสนทนากลุํม
ออนไลน ์

4 ผู๎ใช๎บัณฑิต 
ผู๎ประกอบการ 

1) นักศึกษาควรได๎รับการพัฒนามุมมองและทักษะด๎านธุรกิจ 
รวมถึงได๎รับการเตรียมความพร๎อมในการเป็นผู๎ประกอบการ  
2) นักศึกษาควรไ ด๎รับการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร เป็น
ภาษาอังกฤษ ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าด๎านศิลปะและการ
ออกแบบ รวมถึงเพื่อใช๎ในเชิงวิชาชีพ 
3) หลักสูตรควรเน๎นย า้แนวทางและแบบแผนการเป็นนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในชํวงหลายปีท่ีผํานมา ผลลัพธ์
ของหลักสูตรคํอนไปทางหัตถอุตสาหกรรม และใกล๎เคียงกับ
ผลงานประยุกต์ศิลป์ ท าให๎ไมํเห็นตัวตนของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจนเชํนในอดีต 

การสนทนากลุํม 

5 ผู๎ทรงคุณวุฒิ 1) หลักสูตรต๎องมีรายวิชาท่ีแสดงออกถึงปรัชญาและรากฐาน
ของสถาบัน เป็นจุดเดํนท่ีตํางจากหลักสูตรคูํแขํงอื่นๆ 
2) หลักสูตรต๎องมีรายวิชาท่ีมีกระบวนการเรียนรู๎แบบสัมมนา ซึ่ง
เอื้อให๎เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยน มุมมองตํางๆระหวําง
นักศึกษา 

การสนทนากลุํม 

6 ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาได๎ประโยชน์จากการเรียนรู๎ผํานการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู๎เรียนท่ีมีภูมิหลังหลากหลาย แตํหลักสูตรควรจัด
รายวิชาส าหรับการปรับพื้นฐานเฉพาะด๎านให๎นักศึกษาควบคูํกัน
ไปด๎วย 

การสนทนากลุํม 

* เชํน จากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสนทนากลุํม ระเบียบ ประกาศฯ เป็นต๎น  
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ตาราง AUN.1-3 ความสอดคล้องระหว่างความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนสีย (Stakeholders’ needs/ 
requirements) กับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders’ needs/ requirements) 

แหล่ง / กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Source/ type 

of stakeholders) 

ผลการเรียนรู้ที่ถูก
พัฒนาให้

สอดคล้องกับ
ความต้องการ

จ าเป็น
(Correspondin

g PLOs) 

วิธีการได้มา
ซึ่งข้อมูล 

1 ปณิธานคณะมัณฑนศิลป์ คือสร๎างบัณฑิตให๎มี
คุณธรรมและภูมิปัญญา ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ ใน
ศิลปวิทยาการ เพื่อรํวมพฒันาสังคมไทยให๎ย่ังยืน โดย
มุํงเน๎นการผลิตนักออกแบบท่ีมีความรู๎ ความช านาญ
ในวิชาชีพ และความรับผิดชอบตํอสังคมท่ีดี 

ปรัชญาการศึกษา
ของคณะ
มัณฑนศิลป์ 

PLO1, PLO2 เว็บไซต์คณะ
มัณฑนศิลป์ 

2 อัตลักษณ์บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์ คือเป็นผู๎น า
ความคิดสร๎างสรรค ์และทักษะศิลปะระดับสูง 

ปรัชญาการศึกษา
ของคณะฯ 

PLO1 เว็บไซต์
คณะฯ 

3 วิสัยทัศน์คณะมัณฑนศิลป์ คือเป็นผู๎น าด๎านการเรียนรู๎
และสร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับ
นานาชาติ 

ปรัชญาการศึกษา
ของคณะฯ 

PLO1 เว็บไซต์
คณะฯ 

4 พันธกิจคณะมัณฑนศิลป์ คือ 
1) ผลิตบุคลากรผู๎มีความรูค๎วามสามารถในวิชาชีพ
ชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป์ ให๎เป็นผู๎เพียบพร๎อมด๎าน 
ความคิด สติปัญญา และความรับผิดชอบตํอตนเอง
และสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
2) สํงเสริมการค๎นคว๎า วิจัยและสร๎างสรรค์ผลงาน 
เพื่อพัฒนาความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง  
3) ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมตามศักยภาพที่มีอยูํ 
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ การ
สร๎างสรรค์ และการพฒันาวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม  
4) ท านุบ ารุงและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย และการ
ประยุกต์ศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให๎
ประสานกลมกลืนกับคุณคําใช๎สอยของการออกแบบ
สมัยใหมํ 

ปรัชญาการศึกษา
ของคณะฯ 

PLO1, PLO2, 
PLO3, PLO4, 
PLO7, PLO8, 
PLO9 

เว็บไซต์
คณะฯ 

5 มหาบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต๎องมี
ความสามารถในการสร๎างสรรค์ผลงานที่มีคุณคําและมี
เอกลักษณ์ ผํานรสนิยมสํวนบุคคลและความเข๎าใจใน
ตัวตน 

คณาจารย์ใน
ภาควิชา 

PLO10, PLO12 การประชุม
ภาควิชา 

6 หลักสูตรควรมีการสร๎างความรวํมมือกับหนํวยงาน คณาจารย์ใน PLO5, PLO6 การประชุม
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ล าดับ
ที่ 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders’ needs/ requirements) 

แหล่ง / กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Source/ type 

of stakeholders) 

ผลการเรียนรู้ที่ถูก
พัฒนาให้

สอดคล้องกับ
ความต้องการ

จ าเป็น
(Correspondin

g PLOs) 

วิธีการได้มา
ซึ่งข้อมูล 

ภายนอก ขนานไปกับการใช๎ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรอยํางเต็มท่ี เพื่อให๎เกิด
กระบวนการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 

ภาควิชา ภาควิชา 

7 หลักสูตรควรมุํงเน๎นการสร๎างมหาบัณฑิตท่ีใช๎
กระบวนการวิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผํานการเรียนรู๎ใน 2 
รูปแบบ คือการวิจัยประสบการณ์ผู๎ใช๎สาหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (กระบวนการวิจัยในลักษณะที่
เอื้อตํอวิชาชีพ เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการท างาน
ออกแบบ) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการสาหรับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (กระบวนการวิจัยในลักษณะ
ท่ีเอื้อตํอการท างานวิชาการ เชํน เพื่อการค๎นคว๎า
อิสระ หรือการท าวิทยานิพนธ์ เป็นต๎น) 

คณาจารย์ใน
ภาควิชา 

PLO7, PLO8, 
PLO9 

การประชุม
ภาควิชา 

8 นักศึกษาควรได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ 
ผํานการเรียนรู๎ที่เปิดกว๎าง มีการตอบโต๎แลกเปลี่ยน
รํวมกันระหวํางกลุํมนักศึกษาและคณาจารย์ 

ศิษย์เกํา PLO5 แบบสอบถา
ม, สนทนา
กลุํมออนไลน์ 

9 นักศึกษาควรได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎องค์ความรู๎ท่ี
เป็นสากลและมีความทันสมัย 

ศิษย์เกํา PLO1, PLO3, 
PLO6 

แบบสอบถา
ม, สนทนา
กลุํมออนไลน์ 

10 นักศึกษาที่มีเป้าหมายในการจบการศึกษาไปเป็น
อาจารย์ด๎านการออกแบบในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ควรได๎รับโอกาสในการผลักดัน
ทักษะด๎านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎เชิงวิชาการ 

ศิษย์เกํา PLO7, PLO8, 
PLO9 

แบบสอบถา
ม, สนทนา
กลุํมออนไลน์ 

11 จุดเดํนของหลักสูตรท่ีควรคงไว๎ คือการท่ีหลักสูตรมี
นักศึกษาที่มีภูมิหลังหลากหลาย ท าให๎นักศึกษาได๎
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน   

ศิษย์เกํา PLO5 แบบสอบถา
ม, สนทนา
กลุํมออนไลน์ 

12 นักศึกษาควรได๎รับการพฒันามมุมองและทักษะด๎าน
ธุรกิจ รวมถึงได๎รับการเตรียมความพร๎อมในการเป็น
ผู๎ประกอบการ 

ผู๎ประกอบการ (ผู๎ใช๎
บัณฑิต) 

PLO5 การสนทนา
กลุํม 

13 นักศึกษาควรได๎รับการพฒันาทักษะการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าด๎านศิลปะและ
การออกแบบ รวมถึงเพื่อใช๎ในเชิงวิชาชีพ 

ผู๎ประกอบการ (ผู๎ใช๎
บัณฑิต) 

PLO3, PLO6 การสนทนา
กลุํม 

14 หลักสูตรควรเน๎นย า้แนวทางและแบบแผนการเป็นนัก ผู๎ประกอบการ (ผู๎ใช๎ PLO9, PLO12 การสนทนา
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ล าดับ
ที่ 

รายละเอียดความต้องการจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders’ needs/ requirements) 

แหล่ง / กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Source/ type 

of stakeholders) 

ผลการเรียนรู้ที่ถูก
พัฒนาให้

สอดคล้องกับ
ความต้องการ

จ าเป็น
(Correspondin

g PLOs) 

วิธีการได้มา
ซึ่งข้อมูล 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในชํวงหลายปีท่ีผํานมา 
ผลลัพธ์ของหลักสูตรคํอนไปทางหัตถอุตสาหกรรม 
และใกล๎เคียงกับผลงานประยุกต์ศิลป์ ท าให๎ไมํเห็น
ตัวตนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจนเชํนในอดีต 

บัณฑิต) กลุํม 

15 หลักสูตรต๎องมีรายวิชาท่ีแสดงออกถึงปรัชญาและ
รากฐานของสถาบัน เป็นจุดเดํนท่ีตํางจากหลักสูตร
คูํแขํงอื่นๆ 

ผู๎ทรงคุณวุฒิ PLO10, PLO11, 
PLO12 

การสนทนา
กลุํม 

16 หลักสูตรต๎องมีรายวิชาท่ีมีกระบวนการเรียนรู๎แบบ
สัมมนา ซึ่งเอื้อให๎เกิดการถกเถยีงแลกเปล่ียน มุมมอง
ตํางๆ ระหวํางนักศึกษา 

ผู๎ทรงคุณวุฒิ PLO9 การสนทนา
กลุํม 

17 นักศึกษาได๎ประโยชน์จากการเรียนรู๎ผํานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎เรียนท่ีมีภูมิหลัง
หลากหลาย แตํหลักสูตรควรจัดรายวิชาส าหรับการ
ปรับพื้นฐานเฉพาะด๎านให๎นักศึกษาควบคูํกันไปด๎วย 

นักศึกษาปัจจุบัน PLO8, PLO9 การสนทนา
กลุํม 

 
 นอกจากนี้ ทางหลักสูตรศิลปมหาบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ยังได๎ใช๎แนวคิด Bloom’s 
Taxonomy ในการก าหนดผลการเรียนรู๎ เพ่ือแสดงระดับความสามารถของนักศึกษาในด๎านตํางๆ 

 
ตาราง AUN.1-4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่เชื่อมโยงกับระดับการเรียนรู้ใน Bloom’s 
Taxonomy 

ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 สามารถค๎นหาและสร๎างแนวทางการ

ออกแบบสร๎างสรรค์เฉพาะตน ผํานการ
ปฏิบัติงานเชิงทดลอง โดยประยุกต์ใช๎
ความรู๎ ประสบการณ์ และรสนิยม ความ
งามสํวนบุคคล 

        

PLO2 สามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีจาก
ศาสตร์ตํางๆ เข๎ากับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองตํอกระแสโลก 
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
ปัจจุบัน ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 

PLO3 สามารถค๎นคว๎าและวิจัย เพื่อเข๎าใจ 
พฤติกรรมและทัศนคติของผู๎ใช๎งาน
ผลิตภัณฑ์ รวมถึง บริบทในการใช๎งาน
ผลิตภัณฑ์ อยํางถํองแท๎ จนน าไปสูํการ
พัฒนา งานออกแบบอยําง เป็นระบบ 

        

PLO4 สามารถน าความรู๎เชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช๎
กับการท างานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อ
น าพาสูํการเป็นผู๎บริหารจัดการโครงการ
ออกแบบหรือเจ๎าของกิจการ 

        

PLO5 สามารถบูรณาการองค์ความรู๎ด๎านธุรกิจ 
เข๎ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด๎วยวิถี
ความซื่อตรงไมํเอารัดเอาเปรียบสังคม 

        

PLO6 สามารถสื่อสาร ถํายทอดความคิดและ
ผลงานออกแบบในระดับสากลจากการ
ประยุกต์ใช๎หลักการในการน าเสนอผลงาน
ได๎อยํางมีระบบ และเป็นมืออาชีพ 

        

PLO7 สามารถรวบรวมผลงานวิจัยตํางๆ มา 
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานได๎
อยํางมีระบบแผนในเชิงวิชาการ 

        

PLO8 สามารถประยุกต์เทคนิคการวิจัยมาใช๎เป็น
เครื่องมือในการขยายองค์ความรู๎ด๎านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กํอให๎เกิดผลงาน
สร๎างสรรค์ท่ีมีความเป็นต๎นแบบ 

        

PLO9 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปัจจัย
ที่เก่ียวเนื่องในด๎านการวิจัยผู๎บริโภค ด๎วย
ดุลยพินิจที่มีตรรกะ และวิจารณญาณ 

        

PLO10 สามารถค๎นหาวิธีคิดสร๎างแนวทางไปจนถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์ ไป
รูปแบบเฉพาะตน ผํานกระบวนการวิจัย
เชิงทดลองที่เป็นระบบแบบแผน 

        

PLO11 สามารถบูรณาการแนวคิด และทฤษฎีจาก         
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
ศาสตร์ด๎านตํางๆ มาใช๎ในการออก 
แบบ รวมทั้งการถํายทอดความคิดอยําง
เป็นระบบแบบแผนน าไปสูํการพัฒนา
ความรู๎ใหมํๆ ในด๎านนวัตกรรม 

PLO12 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์ที่
สะท๎อนความงาม และรสนิยมสํวนบุคคล 
อันมาจากความถํองแท๎ในศาสตร์ด๎านการ
ออกแบบ ภายใต๎ความรับผิดชอบตํอ
กฎระเบียบตํางๆ ทางสังคม 

        

 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

เมื่อหลักสูตรมีความพร๎อมและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกทํานเห็นสมควรเปิดการสอน จะจัดการ
ประชุมหลักสูตร เพ่ือสื่อสารแนวคิดการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยน าผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง (PLOs) มาเป็น
หัวใจในการวางแผนหลักสูตรและทบทวนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 จากนั้นคณะผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผล 
การประชุมหลักสูตรในการประชุมภาควิชา เพ่ือรับทราบโดยทั่วกัน 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. อาจารย์มีชํองทางท างานวิจัยได๎หลายชํองทาง  
2. ผลงานวิจัยชองบัณฑิตสามารถน าไปใช๎ในเชิงธุรกิจจริง 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. มคอ.2 หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
2. รายงานประชุมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
3. ไฟล์เอกสารน าเสนอการน ากระบวนการวิจัยหลักสูตรและหลักการพัฒนาหลักสูตรแบบมีสํวนรํวมมาปรับใช๎กับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ (น าเสนอเมื่อ 17 ตุลาคม 2560) 
4. เอกสารประกอบการประชุมภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ระดมสมองเพ่ือพัฒนา PLO เบื้องต๎น 4 ตัว 
และแตกออกเป็นรายวิชาตํางๆ (กํอนที่ PLO จะถูกปรับเป็น 12 ตัวในภายหลัง)  
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AUN. 2 Programme Specification (รายละเอียดหลักสูตร) 
 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
(รายละเอียดหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย) 
การด าเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ได๎มีการ ปรับปรุง
หลักสูตรตามแผนพัฒนาหลักสูตร และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่องทุก 5 ปี มีการให๎ข๎อมูล
ประชาสัมพันธ์ผํานเพจ Master in Product Design Silpakorn  ใน Facebook ทั้งนี้ หลักสูตรได๎ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล๎วเสร็จ และเริ่มเปิดรับนักศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง มคอ.2 หลักสูตร
ครบถ๎วนทุกด๎าน โดยผํานข๎อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ดังรายละเอียดตํอไปนี้  

1. ลักษณะข๎อมูลทั่วไป เชํน ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขา จ านวนหนํวยกิต อาชีพที่สามารถประกอบได๎
หลังส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  

2. ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร ประกอบด๎วย ปรัชญา ความส าคัญ วัตุถประสงค์  ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของ
หลักสูตร แผนพัฒนาปรับปรุงของหลักสูตร 

3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการโครงสร๎างหลักสูตร เชํน คุณสมบัติผู๎เข๎าศึกษา แผนการรับนักศึกษา 
แผนการศึกษา รายวิชาตํางๆ ในหลักสูตร  

4. ผลการเรียนรู๎ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล เชํน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ นักศึกษา การ
พัฒนาผลการเรียนรู๎ในแตํละด๎าน และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ เรียนรู๎จาก
หลักสูตรสูํรายวิชา  

5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา เชํน กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ การให๎ระดับคะแนน การประเมินผล
นักศึกษา กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ทั้งนี้หลักสูตร มีการก าหนดให๎รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา ได๎รับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน และก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. การพัฒนาอาจารย์ เชํน การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหมํ การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํ อาจารย์  
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร เชํน การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผลผู๎เรียน สิ่งสนับสนุนในการเรียนรู๎ ตัวบํงชี้ผล การด าเนินงาน เป็นต๎น  
8. การประเมินและปรับปรุงด าเนินการของหลักสูตร เชํน การประเมินประสิทธิผลของการสอน การประเมิน

หลักสูตรในภาพรวม การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร และการทบทวนผล การ
ประเมิน วางแผนปรับปรุง เป็นต๎น ทั้งนี้ข๎อมูลหลักสูตรได๎มีการประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางแผํนพับ วีดีโอ
แนะน าคณะ/หลักสูตร เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จะอยูํในรูปแบบคูํมือบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีการควบคุม ก ากับดูแล ติดตามหลักสูตร โดยก าหนดการ ประชุมทุก 1 เดือน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการของหลักสูตร โดยชํวงเวลาที่ผํานมาก็มีการประชุมเพ่ือด าเนินการเปิดรับนักศึกษา 

9. ประชาสัมพันธ์ผํานเพจ Master in Product Design Silpakorn ใน Facebook 
 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  เน๎นการสร๎างมหาบัณฑิต

ที่มีศักยภาพทางด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความเข๎าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก๎าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการบูรณาการองค์ความรู๎ในด๎านศิลปวัฒนธรรม 
การออกแบบ เทคโนโลยี การจัดการ การผลิต การตลาด และองค์ความรู๎อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํ 
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ที่สามารถสร๎างคุณคํา และเพ่ิมมูลคําของสินค๎าและบริการ ที่มีความโดดเดํน แขํงขันในตลาดโลกได๎ นอกจากนี้ยังให๎
ความส าคัญกับการมุํงพัฒนาทักษะ ให๎ผู๎เรียนมีการเรียนรู๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต ตํอยอดไปสูํการพัฒนาองค์ความรู๎
ทางด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือมวลชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกวํา รวมไปถึงการพัฒนทางด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
ให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกได๎ มีการปรับแก๎ไขหลักสูตรให๎สอดคล๎องเทําทันกับสถานการณ์ตามที่
กลําวมาแล๎ว ดังในรายละเอียด มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง 2562 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ได๎ก าหนดผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังซึ่งครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎และทักษะทั่วไป และด๎านความรู๎และทักษะเฉพาะ โดยพัฒนาอยํางครอบคลุมมา
จากความต๎องการจ าเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 6 กลุํม (ตามที่ระบุไว๎แล๎วใน 1.3) ทั้งนี้ PLO1-3 ถูกพัฒนามาจาก
ความต๎องการจ าเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ในแงํการรู๎เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก สํงผลโดยตรงตํอ
ความทันสมัยของเนื้อหาหลักสูตร (ดังปรากฏในตาราง 1) 
 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
(รายระเอียดรายวิชามีความคลอบคลุมและทันสมัย)  
การด าเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ได๎บรรจุค าอธิบาย
รายวิชาโดยละเอียด ไว๎ในเลํม มคอ2 โดยคณาจารย์ผู๎สอนในแตํละวิชา จะน าค าอธิบายรายวิชาและ curriculum 
mapping ไปออกแบบแผนการสอน และจัดท าเอกสาร มคอ3 โดยระบุ CLOs ที่สอดคล๎องกับ PLOs ทั้งนี้ แตํละ
รายวิชาของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีความครอบคลุมและ
สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง ดังปรากฏในตาราง AUN.2-1 
 
ตาราง AUN.2-1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

363 511 การออกแบบเชิงทดลอง 
ด๎านพื้นที่และวัสดุ  

            

363 512 ศิลปะการสร๎าง
ผู๎ประกอบการธุรกิจการออกแบบ 

            

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพ
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

            

363 514 การสร๎างแนวคิดการ
ออกแบบ 

            

363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

            

363 516 การวิจัยประสบการณ์
ผู๎ใช๎ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

363 521 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
วิชาการส าหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

            

363 522 การออกแบบและ
วัฒนธรรม 

            

363 523 ความซาบซึ้งกับการ
ออกแบบ 

            

363 524 การออกแบบภายใต๎
ความความรํวมมือ 

            

363 525 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
ออกแบบ 

            

363 532 การค๎นคว๎าอิสระ                 
363 531 วิทยานิพนธ์             

หมายเหตุ  ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลวําผู๎เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การ
เรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนด 

 
2.3 The programme and course specification are communicated and made available to the 
Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชา) 
การด าเนินงาน 
 นอกจากรายละเอียดของหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง ซึ่งก าหนดมาจากความ
ต๎องการจ าเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียแล๎ว ตลอดระยะเวลาที่ผํานมาทางหลักสูตรมีการสื่อสารข๎อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตรไปยังผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียผํานชํองทางสถาบัน ได๎แกํ  

1. เว็บไซต์คณะมัณฑนศิลป์ (http://decorate.su.ac.th/courses/master/mfa-product-
design/#overview)  

2. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
(http://www.asat.su.ac.th/asat/images/graduate/site/files/02_curriculum/B_Master/19_Maste
r.pdf)  

 อยํางไรก็ตาม แหลํงข๎อมูลออนไลน์ทั้ง 2 แหลํง ยังคงแสดงข๎อมูลหลักสูตรปรับปรุง 2557 เพ่ือความทันสมัย
และคลํองตัว ทางหลักสูตรจึงได๎ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผํานชํองทางสื่อออนไลน์ เพจ Master in Product 
Design Silpakorn ใน Facebook (https://www.facebook.com/Dr.Ptave/) และมีการติดตามเพ่ือให๎ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียแตํละกลุํมสามารถเข๎าถึงข๎อมูลของหลักสูตร ผํานการสํง Invitation รวมถึงการถามตอบผําน Inbox โดยมี 
ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์ เป็นผู๎รับผิดชอบดูแลเพจ ทางหลักสูตรต๎องการให๎เอกสารทั้ง มคอ.2 และ มคอ.3 เป็นที่
เปิดเผยและสามารถท าให๎บุคคลทั่วไปหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎าถึงได๎ ในเบื้องต๎นบุคคลทั่วไปสามารถเข๎าถึงได๎ทางเพจ 
Master in Product Design Silpakorn ใน Facebook เป็นหลัก 

http://decorate.su.ac.th/courses/master/mfa-product-design/#overview
http://decorate.su.ac.th/courses/master/mfa-product-design/#overview
http://www.asat.su.ac.th/asat/images/graduate/site/files/02_curriculum/B_Master/19_Master.pdf
http://www.asat.su.ac.th/asat/images/graduate/site/files/02_curriculum/B_Master/19_Master.pdf
https://www.facebook.com/Dr.Ptave/
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 นอกจากนี้ ทางภาควิชาฯ ก าลังด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าชํองทางสื่อสารออนไลน์ เว็บไซต์เผยแพรํ
ข๎อมูลของภาควิชา ซึ่งรวมถึงหลักสูตรศิลปมหาบัณทิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี อ.นัชชา สวัสดิชัย 
เป็นหัวหน๎าโครงการ 
 
จุดแข็ง (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 
1. มีการตรวจสอบและปรับปรุงข๎อมูลรายวิชาและที่เก่ียวข๎องกับหลักสูตรเรียบร๎อยแล๎วระหวํางการจัดท าหลักสูตร

 ปรับปรุง พ.ศ.2562
2. เป็นหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หลักสูตรเดียวในประเทศไทย 

 
จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 
1. หลักสูตรได๎เริ่มเปิดรับนักศึกษาครั้งแรก ภาคปลาย ในปีการศึกษา 2563  ควรเก็บข๎อมูลในการด าเนินการเพ่ือ

 ปรับแก๎ไขตํอไป
2. ควรมีการส ารวจความคิดเห็นด๎านการปรัปปรุงเหลักสูตร จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอยํางตํอเนื่อง 
3. การวางแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 
4. จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
5. ประสานงานกับคณะมัณฑนศิลป์และบัณฑิตวิทยาลัย ให๎เผยแพรํ มคอ 2 ลงในเว็บไซต์ 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 
1. เมื่อหลักสูตรมีความพร๎อมและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกทํานเห็นสมควรเปิดการสอน จะเผยแพรํข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรในวงกว๎าง ผํานขั้นตอนและชํองทางของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผํานทาง

 โซเชียลมีเดีย
2. ปรับชํองทางการน าเสนอผลงานให๎มีความหลากหลายมากข้ึน 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. อาจารย์มีผลงานวิจัย และผลงานสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่อง 
2. PLO ในแตํละข๎อมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. มคอ. 2 หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2562 
2. รายงานประชุมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.
2562) 
3. สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เชํน เพจ Master in Product Design Silpakorn ใน Facebook 
4. เอกสารโครงการจัดท าชํองทางสื่อสารออนไลน์ เว็บไซต์เผยแพรํข๎อมูลของภาควิชาฯ 
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AUN. 3 Programme Structure and Content (โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร) 
 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 
Outcomes (การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 
การด าเนินงาน 
 การออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีความ
สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง มีความทันสมัย มีการจัดเรียงรายวิชาอยํางเป็นระบบ น าไปสูํล าดับของผลการ
เรียนรู๎ที่คาดหวัง ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy ดังปรากฏในตาราง AUN.3-1 และ 2 
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ตาราง AUN.3-1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) แผนการศึกษา ก 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หน่วยกิต PLO 

1 
PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

ชั้นปีที่ 1              
363 511 การออกแบบเชิงทดลอง ด๎าน
พ้ืนที่และวัสดุ   

4       Ap   E , C   

363 512 ธุรกิจการออกแบบและการเป็น
ผู๎ประกอบการ 

4  U   Ap        

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3         Ap  E  

363 514 การสร๎างแนวคิดการออกแบบ 4    An        E , C 
363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4 R     Ap, 
An 

      

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการ
ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3   An     An     

ชั้นปีที่ 2              
363 531 วิทยานิพนธ์ 12   R , U       E , C   
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ตาราง AUN.3-2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) แผนการศึกษา ข 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วย
กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

ชั้นปีที่ 1              
363 511 การออกแบบเชิงทดลอง ด๎านพื้นที่และวัสดุ 4       Ap   E , C   

363 512 ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู๎ประกอบการ 4  U   Ap        

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3         Ap  E  

363 514 การสร๎างแนวคิดการออกแบบ 4    An        E , C 

363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

4 R     Ap, 
An 

      

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3   An     An     

ชั้นปีที่ 2              
363 532 การค๎นคว๎าอิสระ 6   R , U        E , C   

       
หมายเหตุ *  หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู๎ของ Bloom’s Taxonomy โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางชํอง PLOs 

  Remembering  แทนด๎วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด๎วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด๎วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing     แทนด๎วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด๎วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด๎วยสัญลักษณ์  “C” 

          ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด๎วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด๎วยสัญลักษณ์ “At”     
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear (แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
การด าเนินงาน 
 รายวิชาทุกรายวิชาสามารถตอบสนอง PLO ได๎ครบถ๎วนและชัดเจน ดังปรากฏในตาราง AUN 3-1 และ AUN 
3-2 พร๎อมด าเนินการในภาคการศึกษาต๎น 2563 
 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
(หลักสูตรมีโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียบเรียง ล าดับความเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย) 
การด าเนินงาน 
 มีการจัดเรียงล าดับการเรียน จากขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงขั้นสูงตามเหตุผล ดังปรากฏในตาราง AUN 3-1 และ 
AUN 3-2 พร๎อมด าเนินการในภาคการศึกษาต๎น 2563 
 
จุดแข็ง (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 
1. หลักสูตรได๎ปรับแก๎ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง การกระจายผลการเรียนรู๎ ล าดับโครงสร๎างเนื้อหา และรายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ให๎สอดคล๎องกับ มคอ.1 ตามค าวิพากษ์จากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกํอน

 ด าเนินการปรับแก๎เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. เป็นศาสตร์ที่ใช๎ความรู๎ที่หลากหลายทั้งในด๎านการบริหาร การตลาด วัสดุ ท าให๎สามารถรับนักศึกษาที่จบได๎ใน
หลายสาขาวิชา 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1 ควรประชาสัมพันธ์ให๎นักศึกษาในสาขาที่ทางหลักสูตรสามารับเข๎าศึกษาตํอให๎ครอบคลุมมากขึ้น 
2. การพัฒนานักศึกษาตํางสาขาเข๎ามาเรียนให๎มีพ้ืนฐานที่จบการศึกษามาตรง 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
1. การปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับการรับนักศึกษาที่จบมาจากหลากหลายสาขา 
2. การสร๎างความเข๎าใจกับสถานการณ์ สิ่งแวดล๎อมเพ่ือความเข๎าใจในการรับนักศึกษา 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. บัณฑิตที่จบหลักสูตรที่ไมํได๎จบตรงจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  สามารถท างานวิจัยด๎านออกแบบผลิตภัณฑ์ได๎
อยํางมีคุณภาพเทียบเคียงกับบัณฑิตที่จบมาโดยตรง  และสามารถไปประกอบอาชีพได๎ตรงกับท่ีได๎ศึกษา 
2. สร๎างโอกาสให๎บัณทิตสามารถปรับเปรียนแผนการศึกษาได๎ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. Curriculum Mapping ใน มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง 
2. รายงานผลการท างานศิษย์เกํา 
3. ผลการศึกษาบัณฑิต แผน ข. 
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AUN. 4 Teaching and Learning Approach (วิธีการเรียนการสอน) 
 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholder
(ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
การด าเนินงาน 
 ปรัชญาของหลักสูตรที่ระบุไว๎ใน มคอ.2 คือสร๎างบุคลากรทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สูํการพัฒนาประเทศ 
เน๎นการสร๎างแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ สูํการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนอยํางมีคุณภาพและ
สร๎างสรรค์ มีความชัดเจนและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา มี
การสื่อสารให๎ผู๎มีสํวนได๎สวนเสียรับทราบ ในชํวงประชุมเชิงปฎิบัติงานในการปรับปรุงหลักสูตร และตํอจากนี้ไป จะ
สื่อสารให๎มากยิ่งขึ้นด๎วยการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกผํานสื่อออนไลน์ ตามชํองทางท่ีระบุไว๎ในข๎อ 2.3 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes (กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง) 
การด าเนินงาน 
 ทางหลักสูตรได๎จัดเตรียมการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับ PLOS และปรัชญาของหลักสูตรการเรียนการ
สอน พร๎อมด าเนินการในภาคการศึกษาต๎น 2563 ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทั้งแบบ online ส าหรับรายวิชาบรรยาย 
และ face to face ส าหรับรายวิชาปฏิบัติ 
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
การด าเนินงาน  
 มีรายวิชา 363 514 การสร๎างแนวคิดในการออกแบบ และรายวิชา 363 524 การออกแบบภายใต๎ความ
รํวมมือ มีวิธีการสอนและกิจกรรมชํวงสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต    
 
จุดแข็ง (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. มีการพูดคุยถึงปรัชญาการศึกษาและลักษณะบัณฑิตท่ีมุํงหวังระหวํางประชุมภาควิชา เพื่อจัดท าหลักสูตร
 ปรับปรุง พ.ศ.2562

2. สร๎างโอกาสให๎นักศึกษาและอาจารย์เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู๎ประประกอบการ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 
1. หลังจากเปิดท าการเรียนการสอนแล๎วควรประเมินผล เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
2. มีการประชาสัมพันธ์ในชํองทางตํางๆ ให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมากขึ้น 

 
แผนงาน/ การปรับปรุงท่ีคาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1. จัดให๎มีการประเมินผลการสอน เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 
2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับสื่อตํางๆ 
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ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบเชิงธุรกิจ พร๎อมกิจกรรมการศึกษาดูงานใน

สถานที่จริง 
2. สํงเสริมให๎ผลงานนักศึกษาสามารถน าไปใช๎ประกอบธุรกิจได๎จริง 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

1. ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตร มคอ.2 
2. มคอ.3 และ 5 ของหลักสูตรเดิม 
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 สํวนที่ 3 หน๎า 19-20 
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AUN. 5 Student Assessment (การประเมนิผลผู้เรียน) 
 
           มีการระบุใน มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 อยํางชัดเจน เกี่ยวกับกฎระเบียบ การประเมินผล 
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ เกณฑ์ส าเร็จการศึกษา แตํยังไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากเริ่มประกาศเปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2/2563 
     
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcome (การประเมินผลผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้) 
การด าเนินงาน (ยังไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา) 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students (การประเมินผลผู้เรียน 
ประกอบด้วยช่วงเวลา  วิธีการ ข้อบังคับ  สัดส่วนการประเมินและเกรด พึ่งมีความชัดเจนและแจ้งผู้เรียนทราบ) 
การด าเนินงาน  (ยังไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา) 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment  (วิธีการต่างๆเช่น เกณฑ์การประเมิน และแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง  ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรมกับการประเมินผู้เรียน) 
การด าเนินงาน (ยังไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา) 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (การให้ผล
ย้อนกลับในการประเมินผู้เรียน มีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนผู้เรียน) 
การด าเนินงาน (ยังไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา) 
  
5.5 Students have ready access to appeal procedure (ผู้เรียนเข้าถึงขบวนการร้องทุกข์ได้อย่าง
เหมาะสม) 
การด าเนินงาน (ยังไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา) 
 
จุดแข็ง (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. มีรูปแบบการประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย ระบุชัดเจนใน มคอ.3 คณาจารย์สื่อสารแผนการสอนให๎กับ
 นักศึกษาในชํวงต๎นของภาคการศึกษา

2. หลักสูตรมีการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ ซึ่งมีการชี้แจงวิธีและรูปแบบการประเมินผลผู๎เรียน
 ของแตํละรายวิชา

3. ในรายวิชาปฏิบัตินักศึกษาได๎รับค าวิจารณ์จากอาจารย์ทันทีหลังจากน าเสนอผลงาน ซึ่งสํวนใหญํเป็นการ
วิจารณ์งานตํอเนื่องผํานการท าโครงงานออกแบบ สํวนในรายวิชาที่เน๎นการสัมมนา นักศึกษารับค าวิจารณ์
จากอาจารย์และเพ่ือนรํวมชั้นได๎ทันทีระหวํางกิจกรรมในชั้นเรียน ทั้งนี้ เพ่ือให๎นักศึกษาน าข๎อมูลป้อนกลับไป

 ปรับปรุงการเรียนของตนเองได๎อยํางเหมาะสม
 
 



หน๎า 50 

จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 
1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ยังไมํมีการเรียนการสอน นักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจึงอยูํในการด าเนินงาน

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) และอยูํในชํวงการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ซึ่งไมํมีการ
 ก าหนดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง ที่ผํานมาทางคณาจารย์จึงประเมินผลอิงตามวัตถุประสงค์รายวิชา เมื่อ

หลักสูตรมีความพร๎อมและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกทํานเห็นสมควรเปิดการสอน จะจัดการประชุม
หลักสูตร เพ่ือสื่อสารและหารือ เขียนผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning Outcomes) 
โดยเชื่อมโยงพ้ืนฐานความเข๎าใจในการเขียน มคอ 3 ของคณาจารย์ และจัดท ารูปแบบการประเมินผู๎เรียนให๎

 สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง ตามท่ีก าหนดในระบบ AUN-QA
2. ที่ผํานมายังไมํเคยมีกรณีนักศึกษาอุทธรณ์ผลการประเมิน และในหลักสูตรไมํเคยมีการพูดคุยถึงกระบวนการ

 อุทธรณ์ผลการศึกษาผํานภาควิชา เมื่อหลักสูตรมีความพร๎อมและอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกทําน
เห็นสมควรเปิดการสอน จะจัดการประชุมหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงกระบวนการอุทธรณ์ผลการประเมิน 

 จัดท ากลไก และสื่อสารให๎นักศึกษาทราบ
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
- ไมํมี - 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
- ไมํมี - 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
- ไมํมี - 
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AUN. 6 Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 
 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 
(มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลสายวิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย  การปรับเปลี่ยนอัตราก าลัง  การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม
ความจ าเป็น  ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารวิชาการ) 

การด าเนินงาน 
 ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู๎สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รํวมคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
รํวมต๎องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดผลการด าเนินงานตาม มคอ.2 หน๎า 7-10 

 
ตาราง AUN.6-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า 
ปีการศึกษา 2558-2562 

ประเภท 
ปี

การศึกษา 
ชาย หญิง 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน  FTE จ านวน ร้อยละ 

ศาสตราจารย์ 2562 - - - - - - 
2561 - - -  - - 
2560 - - -  - - 
2559 - - -  - - 
2558 - - -  - - 

รองศาสตราจารย์ 2562 1 - 1 0.4286 1 100 
2561 1 - 1  1 100 
2560 2 - 2  1 50.00 
2559 2 - 2  1 50.00 
2558 1 - 1  1 100 

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

2562 3 - 3 0.9643 3 100 
2561 5 1 6  3 50.00 
2560 6 1 7  3 42.86 
2559 5 1 6  3 50.00 
2558 8 1 9  5 55.56 

อาจารย์ 2562 - 1 1 0.4286 1 100 
2561 2 1 3  1 33.33 
2560 2 1 3  2 66.67 
2559 2 1 3  1 33.33 
2558 3 3 6  3 50.00 

อาจารย์พิเศษ  2562 - - - - - - 
2561 1 - 1  - - 
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ตาราง AUN.6-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เพศ และวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า 
ปีการศึกษา 2558-2562 

ประเภท 
ปี

การศึกษา 
ชาย หญิง 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน  FTE จ านวน ร้อยละ 

2560 1 - 1  1 100 
2559 1 1 2  1 50.00 
2558 3 1 4  3 75.00 

รวม 2562 4 1 5 1.8214 5 100 
 2561 9 2 11  5 45.45 
 2560 11 3 14  7 50.00 
 2559 10 3 13  6 46.15 
 2558 15 5 20  12 60.00 

หมายเหตุ : ค านวณ FTE อาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์พิเศษในหลักสูตร   
แถบสีเทา หมายถึง ไมํต๎องกรอกข๎อมูล FTE อาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์พิเศษ ตั้งแตํปีการศึกษา 2558-2561 
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measure and monitored to improved the quality 
of education, research and service (มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนและภาระของผู้สอน และก ากับ
ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการ)  
การด าเนินงาน 

1. ประชุมเพ่ือมอบหมายพิจารณาวิชาสอน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และวิจัยหรือการสร๎างสรรค์งาน 
2. ก าหนดให๎อาจารย์รายงานผลการสอน สรุปการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และการสร๎างสรรค์ผลงาน ประจ า

ภาคการศึกษาและปีการศึกษา 
 
ตาราง AUN.6-2 อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
FTE ของบุคลากรสาย

วิชาการ 
FTE ของนักศึกษา 

อัตราส่วน FTE บุคลากรสาย
วิชาการต่อนักศึกษา 

3.00 1.8214 1.6471 0.6071 

หมายเหตุ : FTE อาจารย์ผู๎สอนและอาจารย์พิเศษในหลักสูตร 
 ตัวอยํางการค านวณ FTE ของอาจารย์ และ FTE ของนักศึกษา ในคูํมือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ หลักสูตร) หน๎า 28 - 30 
 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated (ก าหนดเกณฑ์
สรรหาและคัดเลือกรวมถึงจริยธรรมวิชาชีพ  และเสรีภาพทางวิชาการ  ส าหรับต าแหน่งงาน  การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงานและเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

การด าเนินงาน 
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 ประชุมเพ่ือหาคุณสมบัติอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือขอต าแหนํงจากมหาวิทยาลัยพร๎อมก าหนดคุณสมบัติของ
ผู๎สมัครเพ่ือด าเนินการการเสาะหาคัดเลือก เมื่อมีการบรรจุแตํงตรั้งแล๎วจัดให๎มีการให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการจ๎างงาน 
ความก๎าวหน๎าในสายงาน 

1. มีการปฐมนิเทศและให๎ค าแนะน าการเป็นครูแกํอาจารย์ใหมํให๎มีความรู๎ความเข๎าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
2. จัดให๎มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนกํอนมอบหมายภาระงานสอน 
3. ให๎อาจารย์ใหมํเข๎ารํวมสังเกตการณ์การเรียนการสอน และจัดท ารายละเอียดที่เกี่ยวข๎องกับการสอนใน

รายวิชาที่ได๎รับมอบหมาย อยํางน๎อย 1 ภาคการศึกษา 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (มีการประชุมและประเมินผล
สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ) 
การด าเนินงาน 
  ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์อัตราใหมํที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎ 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญาเอกด๎านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข๎อง 
2. สอบผํานความรู๎ด๎านภาษาตามข๎อก าหนดมหาวิทยาลัย 
3. อุทิศตนและมีความสุขกับการเรียนการสอน 

 
ตาราง AUN.6-3 จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 

ปีปฏิทิน 
(พ.ศ.) 

ระดับการเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

ที่เผยแพร่ต่อบุคลากร
สายวิชาการ 

ภายใน
สถาบัน 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค/
นานาชาต ิ

ISI/SCOPUS 

2562 3 - 12 - 15 3.00 
2561 7 2 4 - 13 1.18 
2560 11 4 - - 15 1.07 
2559 10 2 - - 12 0.92 
2558 9 1 - - 10 0.50 

หมายเหตุ : ใช๎ข๎อมูลจ านวนผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตร และอาจนับรวมผลงานของ
อาจารย์พิเศษได๎ แตํทั้งนี้ต๎องนับเหมือนกันทุกปี 
      นิยามผลงานวิจัย/สร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํ ในคูํมือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ หลักสูตร) หน๎า 30 - 31 
 
ตาราง AUN.6-4 จ านวนผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงความเข้มแข็งของหลักสูตร 

ปีปฏิทิน (พ.ศ.) ระดับการเผยแพรํ/ ประเภท รวม จ านวนผลงานตํออาจารย์ผู๎สอน 
2558 - 2562 - ไมํมี -   

หมายเหตุ : ข๎อมูลจ านวนผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ของอาจารย์ผู๎สอนในหลักสูตร และอาจนับรวมผลงานของอาจารย์
พิเศษได๎ แตํทั้งนี้ต๎องนับเหมือนกันทุกปี โดยข๎อมูลต๎องไมํซ้ ากับตาราง AUN.6-4 
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 ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ที่แสดงถึงความเข๎มแข็งของหลักสูตร เชํน ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงาน
ทางวิชาการรับใช๎สังคม ต ารา หนังสือ สิทธิบัตร เป็นต๎น 

นิยามผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ที่แสดงถึงความเข๎มแข็งของหลักสูตร สามารถดูได๎จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตํงตั้งบุคคลให๎ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 และข๎อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตํงตั้งบุคคลให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them (มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น) 
การด าเนินงาน 

1. สํงเสริมให๎อาจารย์มีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อสร๎างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

2. สํงเสริมให๎อาจารย์ท างานวิจัยและ/หรืองานสร๎างสรรค์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องอยํางตํอเนื่อง โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน 

3. สนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในและตํางประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

4. มีการกระตุ๎นให๎อาจารย์ขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
5. สํงเสริมการเขียนบทความทางวิชาการ ต ารา หนังสือ หรือเอกสารวิชาการอ่ืนๆ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํและ

พัฒนาการเรียนการสอนให๎มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivated and support education, research and service (การบริหารผลการปฏิบัติงานเช่นการให้
รางวัล  ยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ  และสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริหารเชิง
วิชาการ) 
การด าเนินงาน 
 ก าหนดแผนเพื่อด าเนินการขอทุนให๎กับคณาจารย์เพ่ือขอทุนหลักสูตรในสํวนการด าเนินการด๎านวิชาการและ
การสร๎างผลงานทั้งสํวนของคณะและมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่อง 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement(มีการสร้างก ากับและการเทียบเคียงเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท  และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ) 
การด าเนินงาน 
 จัดให๎มีกิจกรรมด๎านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการประกอบด๎วย 

1. โครงการนิทรรศการ Bangkok Week 2020 
2. โครงการ Design for Life เดือน มค. 2562 – มิย. 2562 
3. โครงการย๎อมผ๎าธรรมชาติ ณ จังหวัดสิงบุรี วันที่ 1 เม.ย.2562 
4. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการเรียนรู๎การออกแบบกับสถาบันอุดมศึกษาสิงค์โปร์ ปีการศึกษา 2562 
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จุดแข็ง 
  อาจารย์ในหลักสูตรมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. ที่ผํานมามีการจัดท าแผนสถิติและตรวจสอบอัตราสํวนระหวํางอาจารย์กับนักศึกษา ระบุในรายงานผลการ
ควรด าเนินงานของหลักสูตร เพียงแตํจ านวนผู๎สมัครและผู๎ผํานการคัดเลือกไมํตรงตามแผนการรับ พิจารณา

 เกณฑ์รับสมัครและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก
2. ควร  เพ่ิมการมีสํวนรํวมในการก าหนดเกณฑ์การรับและคัดเลือกอาจารย์ของหลักสูตร
3. ด าเนินจัดท าแผนงานด๎านวิชาการอยํางตํอเนื่อง 

 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. จึงเห็นควรหลักสูตรไมํมีการจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์อยํางเป็นรูปธรรม 
จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของอาจารย์ 
ระเบียบ สกอ.และเกณฑ์ AUN-QA, อาจารย์ควรได๎รับการสนับสนุนให๎ขอผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

 , ควรน าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงให๎เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2. มี  จึงเห็นควรปัญหาจ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดกิจกรรมเพ่ือให๎อาจารย์มี

  และผลงานวิจัยมากข้ึนตามสัดสํวนที่เหมาะสม เพ่ือให๎มีผลงานวิจัยมากข้ึนตามสัดสํวนที่เหมาะสม ประชุม
 หลักสูตรเพื่อพิจารณาจัดท าฐานข๎อมูลผลงานวิจัยรํวมกัน

3. ควรส ารวจความต๎องการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจในการท างานของคณาจารย์ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาตนเองของ
 อาจารย์ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของอาจารย์อยํางแท๎จริง

 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิชาการทุกคน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

1. แผนปฏิบัติงานภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2562 
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AUN. 7 Support Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน) 
 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service (มีการวางแผนและด าเนินการ
ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการที่จ าเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด้านสารสนเทศและด้านการจัดการบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  การวิจัยและบริการ
วิชาการ) 
การด าเนินงาน  

1. มีการก าหนดภาระงานให๎กับสายสนับสนุนในสํวนของงานบัณฑิตศึกษาใหมํ 
2. คณะฯ ได๎จัดให๎มีห๎องส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป็นห๎องปฏิบัติงานบัณฑิตในการศึกษาค๎นคว๎า  
3. อบรม AUN-QA ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดอบรม 
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ตาราง AUN.7-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 
 

สายงาน แหล่งข้อมลู 
วุฒิการศึกษาสูงสุดจ าแนกตามปกีารศึกษา 2558 – 2562 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
62 61 60 59 58 62 61 60 59 58 62 61 60 59 58 62 61 60 59 58 

บุคลากรห๎องสมุด คณะฯ - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 
ส านักหอสมุดกลาง* 27 28 31 31 32 43 45 46 50 51 17 18 12 12 13 1 - - - - 

บุคลากรโรงปฏิบตัิงาน คณะฯ 6 6 6 6 6 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 
บุคลากรสารสนเทศ คณะฯ 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

ส านักดิจิทลัเทคโนโลยี* 5 5 5 5 5 40 40 40 41 42 15 16 16 16 16 3 2 2 2 2 
บุคลากรสายบริหารจัดการ คณะฯ - - - - - 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 - - - - - 

ส านักงานอธิการบดี* 220 230 231 235 - 273 253 256 259 - 66 63 66 63 - 1 - - - - 
บุคลากรสายบริการ
นักศึกษา 

คณะฯ 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 - - - - - 
ส านักงานอธิการบดี* 34 38 41 43  57 68 64 66 - 12 13 13 13 - - - - - - 

บุคลากรอื่นๆ คณะฯ 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 
มหาวิทยาลยั* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
หมายเหตุ : (*) ข๎อมูลสํวนกลางระดับมหาวิทยาลัย กองประกันคุณภาพการศึกษาจะสํงข๎อมูลดังกลําว ให๎หลักสูตรน าไปใช๎ในการรายงานตนเองระดับหลักสูตร โดย
จะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎ากํอนการประเมินระดับหลักสูตร 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determine and communicated (ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงานของสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน) 
การด าเนินงาน 
 ปัจจุบันหลักสูตรมีเจ๎าหน๎าที่ภาควิชาฯ ชํวยด าเนินการในงานธุรการด๎านตํางๆ (ยังไมํมีเจ๎าหน๎าที่หลักสูตร) แตํ
ถ๎าจะบรรจุเจ๎าหน๎าที่หลักสูตร ภาควิชา (หลักสูตร) และคณะฯ รํวมกันวิเคราะห์ความต๎องการอัตราก าลังและก าหนด
ภาระงาน เพ่ือบรรจุเข๎าปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบัณฑิต ตามโครงสร๎างการบริหารซึ่งอยูํภายใต๎
การก ากับดูแลของคณะ รวมการพัฒนาการเลื่อนต าแหนํง การเกษียร การเลิกจ๎าง ผลประโยชน์และความรับผิดชอบ
ตามต าแหนํง  โดยคณะฯได๎จัดล าดับความส าคัญในการบรรจุตามความจ าเป็นเรํงดํวนความส าคัญ เมื่อภาควิชา
(หลักสูตร) ได๎รับอัตราต าแหนํงแล๎ว ก็จะด าเนินการให๎มีการติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ผํานเวบไซค์ ซึ่งจะมีการ
ก าหนดเกณฑ์การรับสมัครประกอบด๎วย ด๎านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเกณฑ์การตัดสิน 
 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated (มีการระบุและประเมินสมรรถนของ
บุคลากรสายสนับสนุน) 
การด าเนินงาน 
 เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตยังไมํมีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร การด าเนินงานได๎บุคคลากร
สายสนับสนุนจากภาควิชาฯมาด าเนินการ  แตํระบบการประเมินผลก็เป็นไปตามการประเมินผล KPI และ 
Compentancy ของมหาวิทยาลัยฯ อยูํแล๎ว   
 
7.4 Training and development needs of support are identified and activity are implemented 
to fulfil them (มีการระบุและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความรต้องการของบุคคลากร
สาย สนันสนุน)  
การด าเนินงาน 
 การฝึกอบรมและพัฒนามีการด าเนินการให๎บุคลากรสายสนับสนุนได๎รับการอบรมพัฒนาตามความประสงค์ 
ขณะเดียวกันก็ให๎ข๎อมูลวํามีการจัดฝึกอบรมพัฒนาเรื่องอะไร ที่ไหน เพ่ือให๎บุคคลากรฝ่ายสนับสนุนสนใจและเข๎ารํวม
ฝึกอบรมพัฒนา   
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service (มีการบริหารผลการปฎิบัติงาน  รวมถึงการให้รางวัลและ
การให้การยอมรับ  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  และให้บริการที่เกี่ยวข้อง) 
การด าเนินงาน 
 มีกลไกลของภาควิชา คณะฯ มหาวิทยาลัยยกยํองชมเชยบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเดํน  โดยอาจมี
การให๎คําตอบแทนเพ่ิมและการให๎โลํเกียรติคุณ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพรํชื่อเสียงผํานเว็บไซค์มหาวิทยาลัย
และคณะฯ  สํวนการประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 
จุดแข็ง 
 มีระบบการด าเนินงานด๎านบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการก าหนดอัตราการเสาะหา การคัดเลื่อก การอบรม
และพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นของมหาวิทยาลัยอยูํแล๎ว 
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จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 
1. หลักสูตรไมํทราบจ านวนบุคคลากรสายสนับสนุนวํามีความพอเพียงตํอความต๎องการของหลักสูตรหรือไมํ 

เพราะไมํมีการตรวจสอบและทบทวนอัตราก าลังในระดับหลักสูตร เห็นควรจัดท ารายชื่อและรายละเอียดในการติดตํอ
 บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ให๎บริการและรับผิดชอบนักศึกษาของหลักสูตรโดยตรง

2. หลักสูตรไมํมีบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรเอง ใช๎บุคลากรสายสนับสนุนรํวมกันกับภาควิชาและ
คณะ ในอนาคตควรพิจารณาการมีสํวนรํวมในการก าหนดเกณฑ์การรับและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของ

 ภาควิชา กรณีบุคลากรท างานให๎หลักสูตร
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ด าเนินการก าหนดภาระงานและบรรจุบุคคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
  - ไมํมี - 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

1. เอกสารการเข๎าฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุน 
2. เอกสารการมอบหมายภาระงานกับบุคคลากรสายสนับสนุน 
3. การประชาสัมพันธ์บุคคลากรสายสนับสนุนดีเดํนของคณะและมหาวิทยาลัย 
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AUN. 8 Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการให้การสนับสนุน) 
 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, publish, 

and up-to-date (มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน  ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน) 

การด าเนินงาน  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์ในการรับเข๎าหลักสูตรอยํางชัดเจนที่ปรากฏใน มคอ.2 ของหลักสูตร  

1. สํวนการเผยแพรํประชาสัมพันธ์กฏเกณฑ์การรับนักศึกษา หลักสูตรเพ่ิมเริ่มที่จะรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2563 จึงแจ๎งให๎กับทางบัณฑิตเพ่ือให๎ด าเนินการ ซึ่งบัณฑิตได๎ด าเนินการเผยแพรํประชาสัมให๎ในการรับสมัครรอบสอง
(รอบแรกไมํทัน) 

2. สํวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ทางหลักสูตรจะเริ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในภาค
การศึกษา 1/2563 โดยประชาสัมพันธ์ทาง websit ภาควิชา (รายงานประชุมหลักสูตรเดือน กพ.63) 
 
ตาราง AUN.8-1 ข้อมูลการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตร 

ภาค
การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนผู้มีสิทธิ 

เข้าศึกษา 
จ านวน 

ที่ลงทะเบียน 

1/2562 8 8 - - 
2/2562 - - - - 
1/2561 3 3 3 3 
2/2561 - - - - 
1/2560 12 12 12 11 
2/2560 - - - - 
1/2559 14 14 14 14 
2/2559 - - - - 
1/2558 13 13 13 11 
2/2558 - - - - 

 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
(มีการก าหนดและประเมินวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน) 

การด าเนินงาน  
1. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินเปิดรับสมับตามคุณสมบัติที่ระบุในหลักสูตรและเพ่ิมเติมจากกรรมการประจ าหลักสูตร 
2. การรับสมัคร  

1) แผน ก. จะก าหนดให๎มีการสัมภาษณ์และสอบข๎อเขียนวิชาเฉพาะ พร๎อมแนบโครงการวิจัยด๎านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  

2) แผน ข. จะก าหนดการสอบสัมภาษณ์พร๎อมแนมแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
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ตาราง AUN.8-2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท)  

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4  ปี 5 รวม 
2562 - - - - - - 
2561 3 3 - - - 3 
2560 11 8 - - - 8 
2559 14 11 - - - 11 
2558 11 10 - - - 10 

 
 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and Workload (มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน  ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ) 
การด าเนินงาน 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษา ท าให๎อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนได๎
เป็นอยํางดี ทั้งค าร๎อง การอนุมัติค าร๎องตํางๆ การแจ๎งเตือนนักศึกษาจะพ๎นสภาพท าได๎ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมตํอ
อินเตอร์เนต  

2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยติดตามผลการเรียน
นักศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาอยํางสม่ าเสมอและพอเพียง 

3. การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามผลการศึกษาทั้งความก๎าวหน๎าและ
ปัญหาในการเรียน และการท าวิทยานิพนธ์ 
 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
are available to improve learning and employability(มีการให้ค าแนะน าด้านการศึกษา  กิจกรรมใน
หลักสูตร  การจัดการแข่งขัน  การสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการได้งานท า) 

การด าเนินงาน 
 มีการให๎ค าปรึกษาวิชาการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(การศึกษาดูงาน) กิจกรรมการประกวดแขํงขัน การจด
สิทธิบัตร การเผยแพรํผลงานทั้งสํวนบทความและการแสดงผลงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎และการได๎งานท า 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education and 
research as well as personal well-being (สภาพแวดล้อม  ทั้งทางกายภาพ  สังคมและจิตใจ  ส่งเสริมการ
เรียนการสอนและการท าวิจัย รวมทั้งสนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดี) 

การด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย คณะฯ ภาควิชาและหลักสูตร มีสํวนรับผิดชอบในสภาพแวดล๎อมตํางๆ ทั้งทางกายภาพ สังคม
และจิตใจ  โดยหลักสูตรเสนอให๎คณะจัดพ้ืนทีการเรียนการสอน พ้ืนที่ท างาน และสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมส าหรับ
บัณฑิตให๎เพียงพอ  ที่ผํานมาหลักสูตรก าหนดพ้ืนที่ในสํวนบัณฑิตศึกษาให๎อยูํในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทําพระ 
นอกจากมีความจ าเป็นจริงๆ 
 



หน๎า 62 

จุดแข็ง (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 
1. คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนก าหนดจ านวนและเกณฑ์รับนักศึกษา ระบุไว๎ใน

ประกาศ เรื่องการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย และเอกสาร 
มคอ.2 อีกท้ังทางหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผํานชํองทางโซเชียลมีเดีย 

2. ที่ผํานมา มีการพิจารณาเป็นรายบุคคล กรณีการตํอยอดผลงานในรูปแบบงานประกวดหรือการท า
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. หลายปีการศึกษาที่ผํานมา หลักสูตรใช๎ห๎องเรียนชั่วคราวในอาคารศูนย์รวมฯ และเชําพ้ืนที่จัดการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงมีการนัดหมายปรึกษางานวิจัยนอกสถานที่ จากเสียงสะท๎อนของ
นักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 นักศึกษาประสบปัญหาขาดสภาพแวดล๎อมที่
สํงเสริมการเรียนการสอนด๎านศิลปะและการออกแบบ ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาได๎กลับมาท าการที่วิทยาเขตวัง

 ทําพระ สภาพแวดล๎อมในการจัดการเรียนการสอนไมํนําเป็นปัญหาหากเปิดหลักสูตรอีกครั้ง
2. พ้ืนที่ในการท างานบัณฑิตศึกษา 

 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. ที่ผํานมาหลักสูตรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเน๎นผู๎ที่เรียนจบด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มีผลการ
เรียนอยูํในเกณฑ์ดีถึงดีมาก แตํผู๎สมัครสํวนใหญํเป็นบัณฑิตจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสํงผลตํอความพร๎อมของ
ผู๎เรียนในแงํทักษะและความรู๎พ้ืนฐานด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงเห็นควรพิจารณาเป้าหมาย รูปแบบการคัดเลือก 
และเกณฑ์ในการรับนักศึกษา ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ได๎ปรับแนวทาง
การศึกษาให๎มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น คงไว๎ซึ่งรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางการออกแบบ เพ่ือเอ้ือให๎ผู๎สมัครที่เรียนตําง
สาขา ที่มีความรู๎ทางการบริหารจัดการ การตลาด และทางเศรษฐศาสตร์ น าความรู๎เข๎ามาบูรณาการกับการออกแบบ

 ผลิตภัณฑ์
2. เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ยังไมํมีการเรียนการสอน นักศึกษาปัจจุบันอยูํในการด าเนินงาน

หลักสูตรเดิมและอยูํในชํวงการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาทุกคนอยูํ ในการดูแลของที่ปรึกษา ทุกภาค
การศึกษามีการประเมินผลการศึกษาด๎วยเกรด IP และ NP อยํางไรก็ตาม นักศึกษาสํวนใหญํท างานวิจัยไมํได๎ตาม
เป้าหมาย หรือใช๎เวลามากเกินเกณฑ์ก าหนด และนักศึกษาสํวนใหญํเป็นคนท างานซึ่งท าให๎ส าเร็จการศึกษาไมํเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในโครงสร๎างหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาติดค๎างคําลงทะเบียนในการขอขึ้นสอบจบ จึงเห็น
ควรด าเนินการให๎นักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งอยูํในหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ส าเร็จการศึกษาภายใน

 ระยะเวลาที่เหมาะสม
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

1. คุณสมบัติผู๎สมัครใน มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562 
2. การรับสมัครนักศึกษาศิลปมาบัณฑิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เวบไซต์บัณฑิตมหาวิทยาลัง  
3. รายงานการประชุมบัณฑิตศึกษาคณะฯ และภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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AUN. 9 Facilities and Infrastructure (ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research (อุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
การด าเนินงาน  
 ห๎องเรียนสํวนกลางทางคณะฯได๎จัดให๎เป็นห๎องเรียนอัฉริยะ(smart class room)  ห๎องปฏิบัติงานของ
บัณฑิตศึกษา มีความทันสมัยและเพียงพอส าหรับหลักสูตร  สํวนภาควิชาฯมีห๎องปฏิบัติการของภาควิชามีการจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  ตามความต๎องการของผู๎สอนและผู๎เรียน  ให๎พอเพียงและทันสมัยทุกปีการศึกษา  
 
9.2 The library and its resources are adequate and update to support education and 
research(มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย) 

การด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎  ที่เป็นของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขตและของคณะฯ โดยมีระบบ
ฐานข๎อมูลเข๎าถึงงานวิจัย  บทความวิชาการและหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย
ตลอด นอกจากนี้ ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะฯยังมีห๎องจัดแสดงงาน ห๎องจัดแสดงผลงานวิจัย  เพ่ือการบริการทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษา  ซึ่งเป็นสํวนสนับสนุกการเรียนการสอนและการท าวิจัยอีกด๎วย 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and update to support education and 
research(มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย) 

การด าเนินงาน  
 ห๎องปฏิบัติงานและเครื่องมือในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์มีเพียงพอตํอความต๎องการกับนักศึกษา และ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช๎เป็นสํวนกลางสามารถด าเนินการได๎ทุกๆปีการศึกษา สํวนห๎องปฎิบัติการและเครื่องมือสํวนที่ไมํ
มีประจ าสาขา  ทางหลักสูตรสามารถด าเนินการให๎นักศีกษาได๎ตามความประสงค์ของนักศึกษา  โดยขอความรวมมื่อ
กับภาคตํางๆในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and update to support 
education and research(มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย) 

การด าเนินงาน 
 คณะจัดให๎มีห๎องง IT สํวนกลางที่พระราชวังสนามจันทร์และวังทําพระทั้งสองแหํง นักศึกษาสามารถเข๎าใช๎ได๎
โดยท าเรื่องข๎อเข๎าใช๎  ในปีการศึกษา 2562 คณะได๎ด าเนินการห๎องปฏิบัติที่มีอุปกรณ์ IT เพ่ิมที่วังทําพระอีก 1 ห๎องให๎
ใช๎เฉพาะบันทิตศึกษา แตํสํวนใหญํนักศึกษาจะมีอุปกรณ์ IT ที่ใช๎สํวนตัวอยูํแล๎ว ในกรณีที่ไมํเพียงพอทั้งหลักสูตรและ
สํวนบุคคล (อาจารย์ นักศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง) สามารถด าเนินการจัดหาได๎   สิ่งอ านวยความสะดวกด๎าน IT คณะฯมี
เพียงพอแดํไมํเข๎าใจขั้นตอนการใช๎งาน และเวลาจะใช๎ไมํมีความชัดเจนทั้งผู๎เรียนและผู๎สอน 
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9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented (มีการระบุและใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ) 
การด าเนินงาน 

ด้านสุขภาพ  
- จัดให๎มีห๎องปฐมพยาบาลเมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย สามารถเข๎าปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
- นักศึกษาต๎องท าประกันอุบัติเหตุในวงเงินประกัน 30,000 บาท 
- จัดให๎มีโครงการจัดท าโต๏ะปิงปอง เพ่ือนักศึกษามีเวลาวํางเลํนผํอนคลายออกก าลัง 

ด้านความปลอดภัย 
- ก าหนดให๎มีเวลาเข๎าออกการใช๎อาคาร โรงปฏิบัติงาน และติดต้ังอุปกรณห์นภีัยและป้องกันอุบัติเหตุ 
- จัดให๎มีห๎องอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
- จัดให๎มีห๎องอํานหนังสือ ประชุมเป็นกลุํมที่สนองความต๎องการนักศึกษา 
- มีขบวนการแนะน า การป้องกันอุบัติเหตุและการใช๎อุปกรณ์ เครื่องจักรอยํางปลอดภัย 
- นักศึกษามีความต๎องการสามารถสามารถขอห๎องท างานสํวนตัว หรือห๎องปฏิบัตินอกเวลาได๎ 

  
จุดแข็ง 

หลักสูตรสามารถจัดหาห๎องปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต๎องการนักศึกษา 
 
จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

นักศึกษาประสบปัญหาดังตํอไปนี้ 
 - ห๎องเรียนชั่วคราวไมํมีความเหมาะสมในการรองรับการเรียนการสอน

 - ทางหลักสูตรไมํมีการจัดสรรพ้ืนที่ท างานให๎นักศึกษาปริญญาโทใช๎
- หอสมุดวังทําพระปิดให๎บริการ 
- ความไมํสะดวกในการเดินทางไปยังโรงปฏิบัติงานภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาเขตพระราชวังสนาม 

 จันทร์ เพ่ือใช๎ปฏิบัติงานต๎นแบบ
 - ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สํวนกลาง

 - ไมํได๎รับการอบรมโปรแกรม i-Thesis
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. ภาควิชากลับมาท าการที่วิทยาเขตวังทําพระ หลักสูตรสามารถจัดสรรให๎นักศึกษาปริญญาโทปรึกษางานโดยใช๎
 พ้ืนที่ห๎องภาควิชา

2. ควรมีการสรุปมติที่ประชุมภาควิชาฯ ในเรื่องที่ต๎องประสานงานระหวํางกัน เข๎าสูํที่ประชุมคณะกรรมการ
 ประจ าคณะฯ เพ่ือให๎เกิดการท างานที่สอดคล๎องและตํอเนื่อง

3. พิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อชดเชยปัญหาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน เชํน การใช๎
 เครื่องพิมพ์สามมิติของภาควิชาทดแทนการใช๎โรงปฏิบัติงาน การสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภายนอก เป็นต๎น

4.  จัดท าระบบการสารวจและทบทวนความ ต๎องการของผู๎ใช๎อยํางตํอเนื่อง
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ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
1. หลักสูตรมีเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด๎านการขอใช๎โรงปฏิบัติงาน 
2. มีแหลํงสถานพยาบาลใกล๎ๆ สถานศึกษา 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. โรงปฏิบัติงานและครุภัณฑ์ภาควิชาฯ 
2. แผนปฎิบัติงาน และโครงการภาควิชาฯ 
3. แผนผังมหาวิทยาลัยและคณะฯ  
 
หมายเหตุ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ยังไมํเปิดรับนักศึกษา ข๎อมูลที่รายงานในหมวดที่ 9 ได๎จากนักศึกษาใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
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AUN. 10 Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา) 
 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (ความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถูกน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร) 
การด าเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 
2552 และได๎ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่สกอ.ก าหนดทุก 5 ปี ได๎ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ.2556 และได๎ปรับปรุงครั้งที่ 2 คือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ในการปรับปรุงหลักสูตรได๎ออกแบบจากการ
ส ารวจความต๎องการของกลุํมผู๎เกี่ยวข๎อง  และเป็นไปตาม ELO ของหลักสูตรอีกทั้งสอดคล๎องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย  การปรับปรุงหลักสูตรได๎ด าเนินการกับกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 

1. คณาจารย์ มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ในการปรับปรุงหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิตสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) และมีการประชุมทุกเดือนโดยมีวาระการประชุมตํางๆ ซึ่ง
รวมถึงการพฒันา ทบทวน  ปรับปรุงการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร 

2. นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตํละภาคการศึกษา นักศึกษาจะประเมินการสอนของคณาจารย์ 
ผํานระบบการประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยฯในเว็บไซต์ และให๎ความเห็นตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม อาจารย์สามารถน าความเห็นหรือข๎อเสนอแนะจากนักศึกษามาใช๎ในการปรับปรุง ทบทวน
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผล  

3. ศิษย์เกํา ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู๎ใช๎บัณฑิต ได๎ให๎ความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต วิธีการเรียน
การสอน และเนื้อหาหลักสูตร ในการจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 
หมายเหตุ : คําเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอทรัพยากรทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก การให๎บริการ
ด๎านค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช๎ชีวิตให๎แกํนักศึกษา การให๎บริการด๎านข๎อมูลขําวสารและทุนการศึกษา 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นข๎อมูลสํวนกลางระดับมหาวิทยาลัย (รวบรวม
โดยกองกิจการนักศึกษา) กองประกันคุณภาพการศึกษาจะสํงข๎อมูลดังกลําว ให๎หลักสูตรน าไปใช๎ในการรายงานตนเอง
ระดับหลักสูตร โดยจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎ากํอนการประเมินระดับหลักสูตร 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subject to 
evaluation and enhancement (มีการประเมินกระบวนการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และมีการ
พัฒนาคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรเป็นระยะ) 
การด าเนินงาน 
 ในแตํละรายวิชาเมื่อเริ่มท าการเรียนการสอนอาจารย์ผู๎สอนจะจัดท า มคอ.3 เปรียบเสมือนการจัดท าแผนการ
เรียนการสอน  และเมื่อด าเนินการเรียนการสอนจนครบเทอมการศึกษาแล๎ว อาจารย์ก็จะจัดท า มคอ.5 โดยใช๎ข๎อมูล
จากการประเมินผลและข๎อเสนอแนะนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนผลการสอน ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง
และหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
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10.3 The teaching and learning process and student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and alignment (มีการประเมินกระบวนการสอนและการ
เรียนรู้ และการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

การด าเนินงาน 
 เนื่องจากทางหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ยังไมํมี
นักศึกษาเข๎ามาศึกษา จึงไมํมีการประเมินผลการสอนและการเรียนรู๎ที่คาดหวัง   
 
ตาราง AUN.10-3 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท่ีได้รับ 

ปีการศึกษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

PLO1... PLO2... PLO3... PLO4... PLO... รวม 
2558 - 2562 - - - ไมํมี - - - - 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (มีการน าผลงานวิจัยมาใช้
ประกอบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
การด าเนินงาน  - ไมํมี - 
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluated and enhancement (มีการประเมินคุณภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ IT และการให้บริการผู้เรียน) และมีการพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ) 
การด าเนินงาน  - ไมํมี - 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluated 
and enhancement (กลไกการรับผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปอย่างมีระบบ  และได้รับการ
ประเมินและพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ) 
การด าเนินงาน 
 มีการประเมินผลการสอนส าหรับวิชาตํางๆ ทุกภาคการศึกษา  นอกจากนั้นอาจารย์ผู๎สอนยังรับค ารอง
โดยตรงจากผู๎เรียนขณะท าการสอน เพ่ือน ามาเข๎าที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือด าเนินการแก๎ไข  หลักสูตรยังมีระบบข๎อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรดังตํอไปนี้ 

- ระบบข๎อมูลป้อนกลับจากผู๎เรียนจากการสอบถามและสัมภาษณ์ 
- ระบบข๎อมูลป้อนกลับจากอาจารย์และบุคลากรจาก มคอ. แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
- ระบบข๎อมูลป้อนกลับจากศิษย์เกําจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
- ระบบข๎อมูลป้อนกลับจากผู๎ใช๎บัณฑิตจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 
จุดแข็ง (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. ในหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) มีการทบทวนกระบวนการประเมินและทบทวนการจัดการ
โดยการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง ผํานการทวนสอบ ประชุมหลักสูตร ขอความรํวมมือให๎อาจารย์จัดเตรียมระบบ

 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากข๎อมูลป้อนกลับของนักศึกษา
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2. ในหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ผลงานวิจัยของอาจารย์ได๎ถูกน ามาใช๎สอนในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนักออกแบบ โดยการประชุมหลักสูตร ขอความรํวมมือให๎อาจารย์น าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช๎

 สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
3. คณะมีระบบตรวจสอบความต๎องการของนักศึกษาอยํางตํอเนื่อง และกลไกในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช๎

  ผู๎ทรงคุณวุฒิ และนายจ๎าง อยํางสม่ าเสมอ
 
จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. มีการก าหนดผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของหลักสูตรและ การพิจารณาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการปรับปรุง 
หลักสูตร แตํจัดท าในชํวงเวลากระชั้นและจ ากัด สร๎างระบบส ารวจความต๎องการและข๎อมูล ป้อนกลับของผู๎มีสํวนได๎

 สํวนเสียอยํางสม่ าเสมอ
2. เริ่มมีการน าแนวคิด Backward Curriculum Design มาใช๎ในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 แตํ

ภายในภาควิชายังขาดความเข๎าใจที่ตรงกันในเรื่องการออกแบบหลักสูตรโดยใช๎ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังเป็นหัวใจหลัก 
เห็นควรมีการประชุมหลักสูตร สร๎างความเข๎าใจเรื่อง Backward Curriculum Design ให๎ตรงกัน เพื่อเป็นพ้ืนฐานใน

 การท างานปรับปรุงหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง
3. หากพบประเด็นความต๎องการของนักศึกษาที่ยังไมํสามารถจัดการหรือแก๎ไขได๎ หลักสูตรควรมีการสรุปมติ

ที่ประชุมภาควิชาฯ ในเรื่องที่ต๎องประสานงานระหวํางกัน เข๎าสูํที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให๎เกิดการ
 ท างานที่สอดคล๎องและตํอเนื่อง

 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) 

1. สร๎างระบบตรวจสอบความต๎องการของผู๎มีสํวน ได๎สํวนเสียอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ อาจเป็นในรูปแบบ
 การวิจัยหลักสูตร

2. การด าเนินหลักสูตรเป็นไปตามมติของที่ประชุม 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) 
 การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามแบบแผนของมหาวิทยาลัย  และได๎รับความรํวมมือจากคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ทุกทํานทั้งในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

1. มคอ.2 - มคอ.7 และค าสั่งติดตาม 
2. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. รายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) 
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AUN. 11 Output  (ผลผลิต) 
 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored, and benchmarked for Improvement (มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ก ากับ  
และเทียบเคียงมาตรฐาน  อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ) 
การด าเนินงาน  - ไมํมี - 
 
ตาราง AUN.11-1 การส าเรจ็การศึกษา และการพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาค
การศึกษา/

ปี
การศึกษา 

จ านวนรับในรุ่น 

จ านวนนักศึกษาที่จบภายในระยะเวลา (ปี) 
จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเป็น

นักศึกษาในชั้นปีที ่
1 

 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 >8 

1/2562 -                         
2/2562 -                         
1/2561 3                 -        
2/2561 -                         
1/2560 12                 3        
2/2560 -                         
1/2559 14                 3        
2/2559 -                         
1/2558 13                 1        
2/2558 -                         
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11.2 The average time to graduate is established, monitored, and benchmarked for 
improvement (มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ) 
การด าเนินงาน  - ไมํมี - 
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored, and benchmarked for 
improvement (มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท าเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ) 
การด าเนินงาน  - ไมํมี - 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored, 
and benchmarked for improvement(มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ประเภท
และปริมาณงานวิจัยของผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ) 
การด าเนินงาน  - ไมํมี - 
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored, and benchmarked 
for improvement(มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ การเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
การด าเนินงาน  - ไมํมี - 
 
ตาราง AUN.11-5 ผลการประเมินนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ปีการศึกษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

PLO1... PLO2... PLO3... PLO4... PLO... รวม 
2558 - 2562 - - - ไมํมี - - - - 

 
จุดแข็ง (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) - 
 
จุดที่ต้องพัฒนา (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) - 
 
แผนงาน/การปรับปรุงที่คาดว่าจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (จากแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ล่าสุด) - 
 
ข้อปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) - 
 
รายการเอกสารหลักฐาน  - 
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หมวดที ่4 
ส่วนสรุป 

 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร เป็นการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มี
เกณฑ์การประเมิน จ านวน 11 เกณฑ์ แตํละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ ตามรายละเอียดตํอไปนี้ 
คะแนน ค าอธิบาย 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, 
evidences or results available. Immediate improvement must be made.  

2 Inadequate and Improvement is Necessary  
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the 
QA practice shows little or poor results.  

3 In adequate but Minor Improvement will Make it Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that 
they have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.  

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fulfil 
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected.  

5 Better than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has 
been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. 
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of the QA practice 
shows very good results and positive improvement tread.  

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class 
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. 
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.  
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ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมนิตนเองของ

เกณฑ์ย่อย 
คะแนนประเมนิตนเอง

ของเกณฑ ์
AUN. 1: Expected Learning Outcomes 
AUN.1.1: The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the vision and mission 
of the university 

4 

4 
AUN.1.2: The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes 

4 

AUN.1.3: The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders 

4 

AUN. 2: รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 
AUN.2.1: The information in the programme specification is 
comprehen-sive and up-to-date 

4 

4 
AUN.2.2: The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date 

4 

AUN.2.3: The programme and course specifications are 
communicated and made available to the stakeholders 

3 

AUN. 3: โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
AUN.3.1: The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes 

4 

4 
AUN.3.2: The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is clear 

4 

AUN.3.3: The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date 

3 

AUN. 4: วิธีการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN.4.1: The educational philosophy is well articulated 
and communicated to all stakeholders 

4 

4 
AUN.4.2: Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes 

3 

AUN.4.3: Teaching and learning activities enhance life-long 
learning 

4 

AUN. 5: การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN.5.1: The student assessment is constructively aligned 
to the achievement of the expected learning outcomes 

1 

1 

AUN.5.2: The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 

1 

AUN.5.3: Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment 

1 

AUN.5.4: Feedback of student assessment is timely and 1 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมนิตนเองของ
เกณฑ์ย่อย 

คะแนนประเมนิตนเอง
ของเกณฑ ์

helps to improve learning 
AUN.5.5: Students have ready access to appeal procedure 1 
AUN. 6: คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN.6.1: Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and 
service 

4 

4 

AUN.6.2: Staff-to-student ratio and workload are measured 
and monitored to improve the quality of education, 
research and service 

4 

AUN.6.3: Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated 

4 

AUN.6.4: Competences of academic staff are identified 
and evaluated 

4 

AUN.6.5: Training and developmental needs of academic 
staff are identified and activities are implemented to fulfil 
them 

4 

AUN.6.6: Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 

3 

AUN.6.7: The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement 

4 

AUN. 7: คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN.7.1: Support staff planning (at the library, laboratory, 
IT facility and student services) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service 

4 

4 

AUN.7.2: Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are determined 
and communicated 

4 

AUN.7.3: Competences of support staff are identified and 
evaluated 

4 

AUN.7.4: Training and developmental needs of support 
staff are identified and activities are implemented to fulfil 
them 

4 

AUN.7.5: Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service 

4 

AUN. 8: คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) 
AUN.8.1: The student intake policy and admission criteria 3 4 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมนิตนเองของ
เกณฑ์ย่อย 

คะแนนประเมนิตนเอง
ของเกณฑ ์

are defined, communicated, published, and up-to-date 
AUN.8.2: The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated 

4 

AUN.8.3: There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and workload 

4 

AUN.8.4: Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability 

4 

AUN.8.5: The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and research as 
well as personal well-being 

4 

AUN. 9: สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
AUN.9.1: The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) 
are adequate and updated to support education and 
research 

4 

4 

AUN.9.2: The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research 

4 

AUN.9.3: The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and research 

4 

AUN.9.4: The IT facilities including e-learning infrastructure 
are adequate and updated to support education and 
research 

4 

AUN.9.5: The standards for environment, health and 
safety; and access for people with special needs are 
defined and implemented 

4 

AUN. 10: การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement) 
AUN.10.1: Stakeholders’ needs and feedback serve as 
input to curriculum design and development 

4 

3 

AUN.10.2: The curriculum design and development 
process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 

4 

AUN.10.3: The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 

1 

AUN.10.4: Research output is used to enhance teaching 
and learning 

1 

AUN.10.5: Quality of support services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement 

1 

AUN.10.6: The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and enhancement 

4 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนประเมนิตนเองของ
เกณฑ์ย่อย 

คะแนนประเมนิตนเอง
ของเกณฑ ์

AUN. 11: ผลผลิต (Output) 
AUN.11.1: The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement 

1 

1 

AUN.11.2: The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement 

1 

AUN.11.3: Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement 

1 

AUN.11.4: The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and benchmarked for 
improvement 

1 

AUN.11.5: The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement 

1 
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ส่วนที่ 2 
มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Programme Report) 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

  การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Program Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจ าปีโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เกี่ยวกับผลการบริหารหลักสูตร คุณภาพของหลักสูตร ผลสัมฤทธ์ของ
หลักสูตรตลอดจนแนวทางวางแผนและพัฒนาเพื่อให๎บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตร 
 

ประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้ (ไม่คิดคะแนนแต่ละข้อ) 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิต ิ 
 หมวดที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
 หมวดที่ 4 แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 
 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมัณฑนศิลป์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร : ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. ระดับคุณวุฒิ : ปริญญาโท 
3. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
 3.1 ผศ.ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ 

3.2 รศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
3.3 อ.ดร.ตรีชฎา  โชติรัตนาภินันท์ 

4. วันที่รายงาน : 1 ก.ค.63 
5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน : 2562 
6. สถานที่ตั้ง : วังทําพระ และพระราชวังสนามจันทร์ 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
2.1 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษากํอนก าหนดเวลาของหลักสูตร 
2.2 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
2.3 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร 
2.4 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตํางๆ (ระบุ) 
  - แสดงในตารางข๎อมูลนักศึกษา - 
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ข้อมูลนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวนที่
รับเข๎า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จกํอนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยูํสิ้นปี
การศึกษา 

2562 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหวําง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2562 (4) 

อัตราการคงอยูํ 
   

   
  X 100 

 60 61 62 

2558 (13) 6 3 - 7.69 - 3 0.00 
2559 14 1 1 - 7.14 9 3 64.29 
2560 (12) - - 3* 0.00 4 5 33.33 
2561 3 - - - - 3 - 100 
2562 (8) - - - - - 8  0.00 

* จ านวนที่รออนุมัติปริญญา 
() ในจ านวนนี้ ไมํรายงานตัว/ ไมํขึ้นทะเบียนตั้งแตํปีแรกรวม 2, 1, 8 คน ตามล าดับปี 
 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ค านวณจากจ านวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามข๎อ 2.2 และจ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่รับเข๎าในหลักสูตรของรุํน 
ให๎ข๎อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลัก หรือสาเหตุที่มีผลกระทบอยํางเดํนชัดตํอการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา (เชํน การ
เปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุํมประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร หรือการย๎ายสาขาวิชาฯ)  - ไมํมี - 
 
3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     ค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาที่มีผลลัพธ์การเรียนรู๎ตามรายละเอียดของหลักสูตร (Program 
Specification) และจ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่รับเข๎าในหลักสูตรของรุํน 
 - แสดงในตารางจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา - 
  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่

เริ่มใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุํน - 3 6 1 - 10 
2558 จ านวนรับเข๎าในรุํน - 13 13 13 - 13 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - 23.08 46.15 7.69 - 76.92 
 จ านวนจบในรุํน - 1 1 - - 2 

2559 จ านวนรับเข๎าในรุํน - 14 14 - - 14 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - 7.14 7.14 - - 14.29 
 จ านวนจบในรุํน 3 - - - - 3 

2560 จ านวนรับเข๎าในรุํน 12 - - - - 12 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน 25.00 - - - - 25.00 
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ปีการศึกษาที่รับเข๎า 
(ตั้งแตํปีการศึกษาที่

เริ่มใช๎หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 62 61 60 59 58 รวม 

 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 
2561 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - - - - 3 

 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 
 จ านวนจบในรุํน - - - - - - 

2562 จ านวนรับเข๎าในรุํน - - - - - 8 
 ร๎อยละของจ านวนที่รับเข๎าในรุํน - - - - - - 

 
4. จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

 - แสดงในตารางจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา - 
 

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
     สัดสํวนของนักศึกษาที่สอบผํานตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตํอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุํนในปีที่ผํานมา 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนตํอชั้นปีที่ 2     0.00 % 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนตํอชั้นปีที่ 3  100.00 % 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ตกค๎าง    33.33 % 
 
6. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
วันที่ส ารวจ  21 พ.ย.62 
จ านวนแบบสอบถามท่ีส่ง  8 ฉบับ  จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ  8 ฉบับ 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  100 
 
การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งาน 
ท า 

ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน 
ยังไม่ได้งานท า ตรงสาขาที่ 

เรียน 
ไม่ตรงสาขาที่ 

เรียน 
ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จ านวน 4 2 - 2 - 
ร้อยละ 50.00 25.00 - 25.00 - 
 

หมวดที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 
 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 
 2. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

- ไมํมี - 
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หมวดที่ 4 แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  รายงานการ
ประชุม 

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

  เอกสาร มคอ.2 
 

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

  เอกสาร มคอ.3 
 

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

  เอกสาร มคอ.5 
 

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

  เอกสาร มคอ.7 
 

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

  รายงานการทวน
สอบ  

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

  เอกสาร มคอ.7 
 

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

  รายงานการ
ประชุม 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

  สาขาวิชาฯ 

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.71  สํวนกลาง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.68  ส ารวจโดยคณุ
อิญทิรา 

รวมตัวบํงช้ีในปีนี้ 12   
จ านวนตัวบํงช้ีที่ด าเนินการผํานเฉพาะตัวบํงช้ีที่ 1-5 5   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบํงช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผําน 12   

ร๎อยละของตัวบํงช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
 


