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รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตรศิลปประยุกตบ์ณัฑิต 

 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  หลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
 Bachelor of  Applied  Arts  Program  in Industrial  Design 
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕         

                เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 ๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่  

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ ไม่มี รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ (ถ้ามี) 
๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  :   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน  ๙  คน  
 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  ประธานหลักสูตร 
๒ นายกฤษดา  จารุเจษฏา อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๓ นายเสกสันต์  ศรีสันต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๔ นายประกาศิต  แก้วรากมุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 
๕ นางกัญญา  จึงวิมุติพันธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

๗ นายชัยบพิธ  พลศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ 
๘ นายประสิทธิ์  พวงบุตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ 
๙ นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  √  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 
    

□ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ 

๔ 
ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ ๑๒๐ (๕๗/ปี๑)๖๘     
๒๕๕๖ ๑๒๐ (๕๖/ปี๑)๘๔ (๕๗/ปี๒)๖๔    
๒๕๕๕ ๑๒๐ (๕๕/ปี๑)๒๗ (๕๖/ปี๒) ๑๓ (๕๗/ปี๓)๑๒   

 
 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก ๑ ๑ ๔ ๔ ๑ ๑     
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           



    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

          

    ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

๕ ๕ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔     

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน ๕ ๕ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔     
    ๒.๓  ถูกถอนช่ือ   ๒ ๒       
๓. เสยีชีวิต           
๔. ส าเร็จการศึกษา           
๕. อื่นๆ           

รวม ๖ ๖ ๒๐ ๒๐ ๑๕ ๑๕     

 
 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ 

๒๕๕๗ -   

๒๕๕๖ = ๑๐๐(๗๖/๘๔) ๙๐.๔๘ -  

๒๕๕๕ = ๑๐๐(๑๓/๒๗) ๔๘.๑๕ = ๑๐๐(๑๒/๑๓) ๙๒.๓๑ - 
 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 



 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๖๘     

๒๕๕๖ ๘๔     

๒๕๕๕ ๒๗     

 
หมายเหตุ   

๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 

 
๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  

๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ........................ คน 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ........................ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ........................ คน 
 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ........................ คน 
 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ........................ คน 

๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน ........................ คน 
๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ........................ คน 

 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ........................ คน 
 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ........................ คน 
 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ........................ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
 * ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรปรับปรุงปีกำรศึกษำ 2555 นักศึกษำอยู่ชั้นปีที่3  
 
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 



  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 
๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 



     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓  หมวด  ๕  ข้อ ๕.๑ – ๕.๖ ดังนี ้

๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

๒) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษาของ
ศาลถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
๔) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๒. การรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี ๒ วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง(Admissions) และวิธีรับตรง ได้แก่ 

๑. วิธีรับผ่านส่วนกลาง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ ทปอ. โดย
ก าหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๐ 

๒. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยก าหนดสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ ๖๐ โดยแบ่งเป็น ๒ วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพ้ืนที่และวิธีรับตรงตามโควตา ตามรายละเอียดดังนี้ คือ 

     ๒.๑. วิธีรับตรงตามพื้นที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่บริการ พ้ืนที่
อีสาน และพ้ืนที่ภาคอ่ืน ดังนี้ 

  

๑. รับตรงพ้ืนที่บริการ ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะ/สาขา
พิจารณาก าหนดสัดส่วนจ านวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียน ที่อยู่นอกเขตอ าเภอเมืองและโรงเรียนที่
อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

  

๒. รับตรงพ้ืนที่อีสาน ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๙ จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย 
ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม โดยไม่แยกสัดส่วนจ านวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่าง
โรงเรียนที่อยู่นอกเขตอ าเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

  

๓. รับตรงพ้ืนที่ภาคอ่ืน ส าหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น ๑๙ จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิต 

  ๒.๒ วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 



วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ได้แก ่ 
๑.โควตาศิลปวัฒนธรรม การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิล าเนาและท่ีตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ 
ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

กลุ่มที่ ๓  กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ 

๒. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้น ามีคุณธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม หมายถึง โครงการเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความตั้งใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชา
นิติศาสตร์พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ ที่มีคุณธรรม และสามารถเป็นผู้น าในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 ๓.  เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ดังนี้ 
๓.๑  โควตาพื้นที่บริการ  และพ้ืนที่ภาคอ่ืน 
       - GPAX  จ านวน 4 เทอม  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐  เกณฑ์ขั้นต่ า (ร้อยละ) ๒.๐๐ 
       - มีการสอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
๓.๒  โควตาศิลปวัฒนธรรม   
       - GPAX  จ านวน 4 เทอม  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐  เกณฑ์ขั้นต่ า (ร้อยละ) ๒.๐๐ 
       - มีการสอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
๓.๓  โควตาเรียนดีชนบท   
       - GPAX  จ านวน 4 เทอม  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐  เกณฑ์ขั้นต่ า (ร้อยละ) ๓.๐๐ 
       - มีการสอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
๓.๔  โควตาคนดีมีจริยธรรม   
       - GPAX  จ านวน 4 เทอม  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐  เกณฑ์ขั้นต่ า (ร้อยละ) ๒.๐๐ 
       - มีการสอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน  ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐ 
 
๓. แผนการรับนักศึกษา   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีการปรับแผนตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จาก

แผนการรับ ๑๒๐  คน เป็น ๘๐  คน 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   ต้น57 
- ระยะเวลาการคัดเลือก 
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก 
- อ่ืนๆ 



๕. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.  การรับนักศึกษามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในหลักสูตรของสาขา   
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- น าเสนอข้อมูล  
(๑) จ านวนผู้สมัคร 
(๒) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(๔) จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(๕) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(๖) จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

๖. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน  พี่นุช-พี่ปุ๊ก 
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร   
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๗. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
 ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

- นักศึกษามีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษน้อย  ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปและ 



วิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไข 

- มหาวิทยาลัยจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทางวิชาการให้กับนักศึกษาแรกเข้า โดยคณะได้มีการคัดเลือกนักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการปรับพ้ืนฐานดังกล่าวและคณะได้มีการจัดโครงการค่ายเพาะศิลป์ เพ่ือปรับพื้นฐานทางด้านทักษะ
ทางการออกแบบแก่นักศึกษา 
 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  นักศึกษาไม่เข้าใจในกระบวนการลงทะเบียนเรียน 
๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- คณะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงแนวทางในการลงทะเบียนเรียน  
- จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแนะน าทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-   
๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
- คณะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงแนวทางในการลงทะเบียนเรียน  
- จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแนะน าทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
      - หลักสูตรมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาทุกชั้นปี  ซึ่งให้ค าแนะน าดูแลทั้งด้านการเรียน  ด้านกิจกรรมนักศึกษา  ด้านทุนการศึกษาและด้านการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา  และเม่ือสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาจะต้องประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา   
      - ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและงานกิจการนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  ด้านสวัสดิการและให้ค าปรึกษา
และแนะแนวชีวิตแก่นักศึกษา  ด้านการการด าเนินกิจกรรม ด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ด้านทุนอ่ืนๆ 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา และน าเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้ค าปรึกษา  

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 



     -  ช่องทางการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษามีน้อยจึงท าให้การให้ค าปรึกษาไม่ทั่วถึง 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     -  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านระบบการให้ค าปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่จัดท าระบบการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และรวบรวม วิเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   - ประชาสัมพันธ์ระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษา 
   - พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
๒.  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ 



๒๕๕๗ -   

๒๕๕๖ = ๑๐๐(๗๖/๘๔) ๙๐.๔๘ -  

๒๕๕๕ = ๑๐๐(๑๓/๒๗) ๔๘.๑๕ = ๑๐๐(๑๒/๑๓) ๙๒.๓๑ - 
 
          จากข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  มีอัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ ๘๐.๔๕ โดยอัตราการคงในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นปีที่ ๑-๒ เท่ากับร้อยละ ๔๘.๑๕ และชั้นปีที่ ๒-๓ เท่ากับร้อยละ ๙๒.๓๑ และในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๒ เท่ากับร้อยละ ๙๐.๔๘ 
 
๓. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
* ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรปรับปรุงปีกำรศึกษำ 2555 นักศึกษำอยู่ชั้นปีที่3  
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๖๘     

๒๕๕๖ ๘๔     

๒๕๕๕ ๒๗     

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 



๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   -   งานวิชาการจัดท าแบบฟอร์มค าร้องของนักศึกษาด้านต่างๆ  
   -   นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องต่องานวิชาการเพ่ือด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
   -   คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
    ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ยังไม่มีข้อร้องเรียน  อาจเนื่องจากมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือในประเด็นปัญหาให้นักศึกษา
ได้ตามที่นักศึกษาต้องการ 
 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗       
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ยังไม่มีข้อร้องเรียน   
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
       - ประชาสัมพันธ์ระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
กับนักศึกษา 
 

๓.๘ การจดัการความเสีย่งด้านนักศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา  
     
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ ๙  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ ๒  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  ๒๒.๒๒ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ ๙  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ๒  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ๒๒.๒๒ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ๑.๘๕  จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 



 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน  ๔  เรื่อง = 2*100/9 = 5 คะแนน 

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒ ๑  

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔      ๒ 

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐ ๑ 
 
๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน (๑/๒๕๕๗) 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  ๒๐๐๑๑๐๒ ทฤษฎีการออกแบบ 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน (๑/๒๕๕๗) 

๒ นายกฤษดา  จารุเจษฏา ๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติการโรงงาน ๑ 

๒๐๐๑๒๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
๓ นายเสกสันต์  ศรีสันต์ ๒๐๐๑๑๑๔ ทัศนศิลป์ 

๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติการโรงงาน ๑ 
๒๐๐๑๓๕๕ องค์ประกอบศิลป์เพ่ือการออกแบบ

เบื้องต้น 
๔ นายประกาศิต  แก้วรากมุข ๒๐๐๑๒๔๑ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๑ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ ๒๐๐๑๑๑๓ ประวัติศาสตร์และการออกแบบ 

๒๐๐๑๒๔๑ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๑ 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ ๒๐๐๑๓๘๓ สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

๒๐๐๑๓๘๕ เทคนิคสิ่งทอในเอเซีย 
๗ นายชัยบพิธ  พลศรี ๒๐๐๑๑๑๑ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ๑ 

๒๐๐๑๒๑๐ เทคโนโลยีการผลิต 
๒๐๐๑๓๑๒ การถ่ายภาพส าหรับงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
๘ นายประสิทธิ์  พวงบุตร ๒๐๐๑๑๑๔ ทัศนศิลป์ 

๒๐๐๑๒๗๓ ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพ่ือนิเทศ
ศิลป์ 

๒๐๐๑๓๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๓ 
๙ นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร ๒๐๐๑๑๑๑ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ๑ 

๒๐๐๑๒๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๑ 
๒๐๐๑๒๗๓ ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพ่ือนิเทศ

ศิลป์ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ  มณีโชติ   

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  สิกขา ๒๐๐๑๓๕๖ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ  สิกขา ๒๐๐๑๓๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๓ 
๒๐๐๑๓๕๕ องค์ประกอบศิลป์เพ่ือการออกแบบ

เบื้องต้น 
๑๔ นายติ๊ก  แสนบุญ ๒๐๐๑๑๐๑ การวาด 
๑๕ นางสาวศิริพร  ฉัตรสุวรรณ ๒๐๐๑๓๑๓ การตลาดเพื่อการออกแบบ 

๑๖ นายกรกิฎ  เหล่าสกุล ๒๐๐๑๒๐๔ การเขียนแบบเทคนิค ๒ 

๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติการโรงงาน ๑ 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน (๑/๒๕๕๗) 

๒๐๐๑๒๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
๒๐๐๑๓๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓ 
๒๐๐๑๓๗๕ การออกแบบเว็ปไซต์ 

๑๗ นายจักรภพ  เสาเวียง ๒๐๐๑๑๐๑ การวาด 
๒๐๐๑๒๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
๒๐๐๑๓๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓ 

๑๘ นายชูเกียติ  พิทักษ์พรพัลลภ ๒๐๐๑๒๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๑ 
๒๐๐๑๓๑๒ การถ่ายภาพส าหรับงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
๒๐๐๑๓๗๕ การออกแบบเว็ปไซต์ 

๑๙ นางสาวลลิดา  บุญมี ๒๐๐๑๑๐๒ ทฤษฎีการออกแบบ 

๒๐๐๑๒๐๔ การเขียนแบบเทคนิค ๒ 

๒๐๐๑๓๑๑ การวิเคราะห์การออกแบบ 
๒๐๐๑๓๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓ 

๒๐ นายยง  บุญอารีย์ ๒๐๐๑๓๑๑ การวิเคราะห์การออกแบบ 
๒๐๐๑๒๐๔ การเขียนแบบเทคนิค ๒ 

๒๐๐๑๒๑๐ เทคโนโลยีการผลิต 
๒๑ รองศาสตราจารย์จิรศักดิ์  จินดาโรจน์   

๒๒ รองศาสตราจารย์วิชิต  คลังบุญครอง ๒๐๐๑๑๑๓ ประวัติศาสตร์และการออกแบบ 

 

ล ำดับที่ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
ชื่อ –นำมสกุล 

รำยวิชำที่สอน (๒/๒๕๕๗) 

รหัสรำยวิชำ ชื่อรำยวิชำ 

๑ นำงสำวปิยะนันท์  กรินรักษ์ ๒๐๐๑๓๒๒ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔ 

๒ นำยกฤษดำ  จำรุเจษฏำ ๒๐๐๑๒๒๒ 

๒๐๐๓๖๑ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒ 

เครื่องปั้นดินเผำขั้นพ้ืนฐำน 

๓ นำยเสกสันต์  ศรีสันต์ ๒๐๐๑๑๑๕ 

๒๐๐๑๒๐๖ 

๒๐๐๑๒๑๑ 

เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน 

ปฏิบัติกำรโรงงำน ๒ 

กำรยศำสตร์ 
๔ นำยประกำศิต  แก้วรำกมุข ๒๐๐๑๒๔๒ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๒ 

๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัญญำ  จึงวิมุติพันธ์ ๒๐๐๑๒๔๒ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๒ 

๖ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิชัย  สมำนชำติ ๒๐๐๑๓๘๔ เทคโนโลยีเส้นใย 

๗ นำยชัยบพิธ  พลศรี ๒๐๐๑๒๓๒ 

๒๐๐๑๓๑๔ 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 
กำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 



ล ำดับที่ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
ชื่อ –นำมสกุล 

รำยวิชำที่สอน (๒/๒๕๕๗) 

๘ นำยประสิทธิ์  พวงบุตร ๒๐๐๑๑๑๕ 

๒๐๐๑๒๑๑ 

๒๐๐๑๒๗๑ 

๒๐๐๑๓๗๔ 

เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน 

กำรยศำสตร์ 
กำรออกแบบลวดลำยตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ 

กำรออกแบบสื่อโสตทัศน์เพ่ือ
กำรศึกษำและกำรโฆษณำ 

๙ นำงสำวเทพิญแก้ววรสูตร ๒๐๐๑๑๑๖ 

๒๐๐๑๒๗๑ 

กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

กำรออกแบบลวดลำยตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ 

๑๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมชำติ  มณีโชติ   

๑๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชำย  สิกขำ ๒๐๐๑๒๑๒ เทคโนโลยีและภูมิปัญญำพ้ืนถิ่น 

๑๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประทับใจ  สิกขำ ๒๐๐๑๒๑๒ 

๒๐๐๑๓๗๔ 

เทคโนโลยีและภูมิปัญญำพ้ืนถิ่น 

กำรออกแบบสื่อโสตทัศน์เพ่ือ
กำรศึกษำและกำรโฆษณำ 

๑๔ นำยติ๊ก  แสนบุญ ๒๐๐๑๒๒๒ 

๒๐๐๑๓๒๒ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔ 

๑๕ นำงสำวศิริพร  ฉัตรสุวรรณ ๒๐๐๑๓๑๕ กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง 

๑๖ นำยกรกิฎ  เหล่ำสกุล ๒๐๐๑๑๑๒ 

๒๐๐๑๑๑๕ 

๒๐๐๑๒๐๖ 

๒๐๐๑๒๕๒ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบ ๒ 

เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน 

ปฏิบัติกำรโรงงำน๒ 

โครงสร้ำงเพื่อกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

๑๗ นำยจักรภพ  เสำเวียง ๒๐๐๑๑๑๒ 

๒๐๐๑๒๐๖ 

๒๐๐๑๒๒๒ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบ ๒ 

ปฏิบัติกำรโรงงำน ๒ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒ 

๑๘ นำยชูเกียติ  พิทักษ์พรพัลลภ ๒๐๐๑๑๑๖ 

๒๐๐๑๓๓๒ 

กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ออกแบบนิเทศศิลป์ ๔ 

๑๙ นำงสำวลลิดำ  บุญมี ๒๐๐๑๑๐๓ 

๒๐๐๑๓๑๔ 

กำรเขียนแบบเทคนิค๑ 

กำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 

๒๐ นำยยง  บุญอำรีย์ ๒๐๐๑๑๐๓ 

๒๐๐๑๒๕๒ 

กำรเขียนแบบเทคนิค๑ 

โครงสร้ำงเพื่อกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

๒๑ รองศำสตรำจำรย์วิชิต  คลังบุญครอง ๒๐๐๑๒๕๒ โครงสร้ำงเพื่อกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 
ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน (๓/๒๕๕๗) 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน (๓/๒๕๕๗) 

๑ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  ๒๐๐๑๓๑๖ การฝึกงาน 

๒ นายจักรภพ  เสาเวียง ๒๐๐๑๓๑๖ การฝึกงาน 

๓ นายชูเกียติ  พิทักษ์พรพัลลภ ๒๐๐๑๓๑๖ การฝึกงาน 

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร  
(ไม่ม)ี 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๒ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ นางสาว ณัฐธิดา พละศักดิ์ ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๕๔๐๓ Textile and Fashion 
Design III 

๒๐๐๑๔๑๓ Thesis 

๒ นาย กฤษดา นุสันรัมย์ ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๑๒๔๑ Textile and Fashion 
Design I 

๓ นายเมธี ไชยหา ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๖๔๐๓ Ceramic Design III 

๔ นางสาวขนิษฐา  ขันค า ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๑๒๒๒ Product Design II 

 
๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ : ก าหนดคุณสมบัติในหลักสูตรมีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี  ปริญญา



โท และปริญญาเอก  ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  และมีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน 
    ๓.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ หลักสูตรมีการพัฒนาความรู้ และเพ่ิมพูนทักษะให้แก่อาจารย์ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
           ๑)  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  ประธานหลักสูตรมีการสอนงานให้อาจารย์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล และจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสอน การเขียนรายละเอียดรายวิชา ฯลฯ  และส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัด ไม่น้อยกว่าภาคละ 1 ครั้ง 
            ๒)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน หลักสูตรมีการแจ้งเวียนข่าวสารเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะในการ
สอนให้แก่อาจารย์ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การขอต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ ฯลฯ เพื่อให้อาจารย์
ใหม่เข้ารับการอบรมโดยมีงบประมาณสนับสนุนการเข้าอบรม   
 
 
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑  เมื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะ  อาจารย์ใหม่จะได้รับคู่มือบุคลากรใหม่  คู่มือจรรยาบรรณ 
อาจารย์  คู่มือเกณฑ์การประเมินผลงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง / เพ่ิม ค่าจ้าง/ เลื่อนขั้น
เงินเดือนส าหรับอาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

๑.๒ ประธานหลักสูตร/ หัวหน้ากลุ่มวิชา  จะเป็นผู้ชี้แจงและแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือให้ทราบถึง  
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมอบหมายรายวิชาที่อาจารย์ใหม่ต้องรับผิดชอบสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ประธานหลักสูตร/ หัวหน้ากลุ่มวิชา  จะจัดประชุมร่วมกันกับอาจารย์ใน  หลักสูตร/ กลุ่มวิชา เพื่อพิจารณารายวิชาที่จะ
เปิดสอน เนื้อหารายวิชา กิจกรรมในรายวิชาและหลักสูตร 

๑.๓  งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา จะจัดอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ โดย ก าหนดในช่วง 
ภาคการศึกษาต้นของทุกปี  เพ่ือให้อาจารย์ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ก าหนด
โดยมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งระบบการให้ค าปรึกษาท้ัง ทางวิชาการและแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง  เข้ารับการอบรม 
     ๑.๔  งานวิชาการ จะจัดอบรม/ชี้แจงการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ และ มคอ.๔ และ 
รายงานการด าเนินการของรายวิชา มคอ. ๔  มคอ.๕  มคอ.๖ และ มคอ.๗ 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

     √  ไม่มี               มี  จ านวน  [คลิกพิมพ์]   คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี              √ มี  จ านวน  2  คน 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่



ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือให้บุคลากรใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆของคณะ แนวทางการบริหารของคณะ  และทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และคู่มืออาจารย์ จรรยาบรรณอาจารย์  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 
๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐๐ เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
        
  
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  ผลการประเมินการจัดอบรม  พบว่า  ในภาพรวม  
อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในระดับมาก ๔.๔๘ หากพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  
อาจารย์มีความรู้ความเข้าในหัวเรื่องนี้มาก่อนแล้ว  อยู่ในระดับพอใช้  การอบรมนี้จะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ของท่าน  และหลังการอบรมจะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการสอน  และวิทยากรบรรยายได้
ชัดเจน  ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระในระดับมากที่สุด  ส่วนการจัดการประชุม  อยู่ในระดับดี  อาจารย์
ที่เข้าอบรมมีความประทับใจในตัววิทยากรมากและเห็นว่าเป็นต้นแบบที่ดีที่จะน าไปปฏิบัติตาม   

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
ศิลปประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ 
   ๑.๒  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ๔๘๐/๒๕๕๕  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 
 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 
    คณะมีขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 

๑. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะ ทั้งนี้หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ 



ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ  ต าแหน่งวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ  
      ๒.  ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
วิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากทุกอย่างครบถ้วน  ฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
     ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ๔๘๐/๒๕๕๕ สัง่ 
ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    มีการด าเนินงานตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ๔๘๐/๒๕๕๕  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
๑.  มีการประชุมการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผลคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าข้อมูลมา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประจ าปี (มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือท าหน้าที่ในการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรในด้านต่างๆ 
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
๓. มีการส ารวจ  ตรวจสอบ  แก้ไข  ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงานให้ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร และด าเนินการแก้ไข  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน ๙  คน  มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และทบทวนการ



ด าเนินงานหลักสูตร  โดยมีการประชุม ๕ ครั้ง  ดังนี้ 
     -  ครั้งที่ ๑  วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม ๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
     -  ครั้งที่ ๒  วันพุธที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๗  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
      -  ครั้งที่ ๓  วันอังคารที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
      -  ครั้งที่ ๔  วันอังคารที่ ๖  มกราคม ๒๕๕๘  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
      -  ครั้งที่ ๕  วันพุธที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๘  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๘๘ 
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะฯ มีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
    ๑.๑ แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙    
    ๑.๒ มีแผนบริหารบุคลากรคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
          - แผนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 
          - แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโครงการจ านวน ๑๐ โครงการ ขณะนี้ได้
ด าเนินการแล้วจ านวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
    - แผนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ ปัจจุบันคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามมาตรฐาน 
สกอ. ต้องมีเพ่ิมอีกจ านวน ๓ คน 
    - แผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ปัจจุบันคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ตามมาตรฐาน สกอ. ต้องมีเพ่ิมอีกจ านวน ๖ คน 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
    - ด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีงบประมาณจ านวนจ ากัด จึงส่งผลให้บางโครงการจึงต้องอาศัยการเข้า



ร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประสบปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดที่ตรงกับการจัดการเรียนการสอน 
จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
   - อาจารย์ประจ าคณะฯ มีจ านวนพอดีกับจ านวนนักศึกษา คณะฯ จึงไม่สามารถอนุมัติให้อาจารย์ลาศึกษาต่อได้ 
   - อาจารย์ประจ ามีภาระงานจ านวนมาก จึงไม่สามารถจัดท าเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้ง 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการ
วิจัย)  
    ตามข้อมูลที่ระบุไว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  

๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  คณะจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการ 
เรียน 
การสอน  การวัดและประเมินผล  จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการสอน  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
     ๒.  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  คณะสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม  อบรมและสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการต่างๆ ทั้งที่จัดโดย คณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกต่างๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุม  ภายในประเทศ และงบน าเสนอผลงานภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศนอกจากนี้ยังจัดสรรเงินรายได้เพ่ือ
สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสนอและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการโดยจัดหาเงินสนับสนุน
และค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
      ๓.  การจัดอบรมความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาให้แก่อาจารย์  
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานทางการศึกษาของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน ๙  คน  ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่ายงน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง  
     คณะได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโครงการจ านวน ๑๐ 
โครงการ ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วจ านวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐   
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีงบประมาณจ านวนจ ากัด จึงส่งผลให้บางโครงการจึงต้องอาศัยการเข้า
ร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประสบปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดที่ตรงกับการจัดการเรียนการสอน 
จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
   - อาจารย์ประจ าคณะฯ มีจ านวนพอดีกับจ านวนนักศึกษา คณะฯ จึงไม่สามารถอนุมัติให้อาจารย์ลาศึกษาต่อได้ 
   - อาจารย์ประจ ามีภาระงานจ านวนมาก จึงไม่สามารถจัดท าเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้ง 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  

๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใหอ้าจารย์น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
    คณะฯ ได้ประกาศแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ เพ่ือการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน
วิชาการ/อ่ืนๆ โดยของบพัฒนาบุคลากร  
 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     บุคลากรที่เดินทางไปประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ/อ่ืนๆ ได้รายงานผลการ
เดินทางไปราชการดังกล่าว โดยระบุได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเยนการสอน โดย
ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     การเขียนรายงานการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 
 
๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
- คุณสมบัติ 
๑. มิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
๒. ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า  หรือ 
๓.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  หรือมีความเชียวชาญและมีจริยธรรมในวิชาชีพหรืออาชีพแห่งตนจนเป็นที่ประจักษ์แก่
บุคคลทั่วไป  หรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  หรือวิชาชีพในสาขานั้นๆ 
  - หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง 
๑. ให้หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นตามแบบประวัติส่วนตัวและผลงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. เสนออธิการบดีแต่งตั้ง 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน (๑/๒๕๕๗) 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  ๒๐๐๑๑๐๒ ทฤษฎีการออกแบบ 

๒ นายกฤษดา  จารุเจษฏา ๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติการโรงงาน ๑ 

๒๐๐๑๒๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
๓ นายเสกสันต์  ศรีสันต์ ๒๐๐๑๑๑๔ ทัศนศิลป์ 

๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติการโรงงาน ๑ 
๒๐๐๑๓๕๕ องค์ประกอบศิลป์เพ่ือการออกแบบ

เบื้องต้น 
๔ นายประกาศิต  แก้วรากมุข ๒๐๐๑๒๔๑ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๑ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ ๒๐๐๑๑๑๓ ประวัติศาสตร์และการออกแบบ 

๒๐๐๑๒๔๑ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๑ 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ ๒๐๐๑๓๘๓ สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

๒๐๐๑๓๘๕ เทคนิคสิ่งทอในเอเซีย 
๗ นายชัยบพิธ  พลศรี ๒๐๐๑๑๑๑ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ๑ 

๒๐๐๑๒๑๐ เทคโนโลยีการผลิต 



๒๐๐๑๓๑๒ การถ่ายภาพส าหรับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

๘ นายประสิทธิ์  พวงบุตร ๒๐๐๑๑๑๔ ทัศนศิลป์ 
๒๐๐๑๒๗๓ ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพ่ือนิเทศ

ศิลป์ 
๒๐๐๑๓๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๓ 

๙ นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร ๒๐๐๑๑๑๑ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ๑ 

๒๐๐๑๒๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๑ 
๒๐๐๑๒๗๓ ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพ่ือนิเทศ

ศิลป์ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ  มณีโชติ   

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  สิกขา ๒๐๐๑๓๕๖ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ  สิกขา ๒๐๐๑๓๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๓ 
๒๐๐๑๓๕๕ องค์ประกอบศิลป์เพ่ือการออกแบบ

เบื้องต้น 
๑๔ นายติ๊ก  แสนบุญ ๒๐๐๑๑๐๑ การวาด 
๑๕ นางสาวศิริพร  ฉัตรสุวรรณ ๒๐๐๑๓๑๓ การตลาดเพื่อการออกแบบ 

๑๖ นายกรกิฎ  เหล่าสกุล ๒๐๐๑๒๐๔ การเขียนแบบเทคนิค ๒ 

๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติการโรงงาน ๑ 
๒๐๐๑๒๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
๒๐๐๑๓๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓ 
๒๐๐๑๓๗๕ การออกแบบเว็ปไซต์ 

๑๗ นายจักรภพ  เสาเวียง ๒๐๐๑๑๐๑ การวาด 
๒๐๐๑๒๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
๒๐๐๑๓๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓ 

๑๘ นายชูเกียติ  พิทักษ์พรพัลลภ ๒๐๐๑๒๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๑ 
๒๐๐๑๓๑๒ การถ่ายภาพส าหรับงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
๒๐๐๑๓๗๕ การออกแบบเว็ปไซต์ 

๑๙ นางสาวลลิดา  บุญมี ๒๐๐๑๑๐๒ ทฤษฎีการออกแบบ 

๒๐๐๑๒๐๔ การเขียนแบบเทคนิค ๒ 

๒๐๐๑๓๑๑ การวิเคราะห์การออกแบบ 
๒๐๐๑๓๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓ 



๒๐ นายยง  บุญอารีย์ ๒๐๐๑๓๑๑ การวิเคราะห์การออกแบบ 
๒๐๐๑๒๐๔ การเขียนแบบเทคนิค ๒ 

๒๐๐๑๒๑๐ เทคโนโลยีการผลิต 
๒๑ รองศาสตราจารย์จิรศักดิ์  จินดาโรจน์   

๒๒ รองศาสตราจารย์วิชิต  คลังบุญครอง ๒๐๐๑๑๑๓ ประวัติศาสตร์และการออกแบบ 

 

ล ำดับที่ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
ชื่อ –นำมสกุล 

รำยวิชำที่สอน (๒/๒๕๕๗) 

รหัสรำยวิชำ ชื่อรำยวิชำ 

๑ นำงสำวปิยะนันท์  กรินรักษ์ ๒๐๐๑๓๒๒ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔ 

๒ นำยกฤษดำ  จำรุเจษฏำ ๒๐๐๑๒๒๒ 

๒๐๐๓๖๑ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒ 

เครื่องปั้นดินเผำขั้นพ้ืนฐำน 

๓ นำยเสกสันต์  ศรีสันต์ ๒๐๐๑๑๑๕ 

๒๐๐๑๒๐๖ 

๒๐๐๑๒๑๑ 

เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน 

ปฏิบัติกำรโรงงำน ๒ 

กำรยศำสตร์ 
๔ นำยประกำศิต  แก้วรำกมุข ๒๐๐๑๒๔๒ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๒ 

๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัญญำ  จึงวิมุติพันธ์ ๒๐๐๑๒๔๒ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ๒ 

๖ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิชัย  สมำนชำติ ๒๐๐๑๓๘๔ เทคโนโลยีเส้นใย 

๗ นำยชัยบพิธ  พลศรี ๒๐๐๑๒๓๒ 

๒๐๐๑๓๑๔ 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 
กำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 

๘ นำยประสิทธิ์  พวงบุตร ๒๐๐๑๑๑๕ 

๒๐๐๑๒๑๑ 

๒๐๐๑๒๗๑ 

๒๐๐๑๓๗๔ 

เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน 

กำรยศำสตร์ 
กำรออกแบบลวดลำยตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ 

กำรออกแบบสื่อโสตทัศน์เพ่ือ
กำรศึกษำและกำรโฆษณำ 

๙ นำงสำวเทพิญแก้ววรสูตร ๒๐๐๑๑๑๖ 

๒๐๐๑๒๗๑ 

กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

กำรออกแบบลวดลำยตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ 

๑๐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมชำติ  มณีโชติ   

๑๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชำย  สิกขำ ๒๐๐๑๒๑๒ เทคโนโลยีและภูมิปัญญำพ้ืนถิ่น 

๑๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประทับใจ  สิกขำ ๒๐๐๑๒๑๒ 

๒๐๐๑๓๗๔ 

เทคโนโลยีและภูมิปัญญำพ้ืนถิ่น 

กำรออกแบบสื่อโสตทัศน์เพ่ือ
กำรศึกษำและกำรโฆษณำ 

๑๔ นำยติ๊ก  แสนบุญ ๒๐๐๑๒๒๒ 

๒๐๐๑๓๒๒ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔ 

๑๕ นำงสำวศิริพร  ฉัตรสุวรรณ ๒๐๐๑๓๑๕ กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง 



๑๖ นำยกรกิฎ  เหล่ำสกุล ๒๐๐๑๑๑๒ 

๒๐๐๑๑๑๕ 

๒๐๐๑๒๐๖ 

๒๐๐๑๒๕๒ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบ ๒ 

เทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน 

ปฏิบัติกำรโรงงำน๒ 

โครงสร้ำงเพื่อกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

๑๗ นำยจักรภพ  เสำเวียง ๒๐๐๑๑๑๒ 

๒๐๐๑๒๐๖ 

๒๐๐๑๒๒๒ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรออกแบบ ๒ 

ปฏิบัติกำรโรงงำน ๒ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒ 

๑๘ นำยชูเกียติ  พิทักษ์พรพัลลภ ๒๐๐๑๑๑๖ 

๒๐๐๑๓๓๒ 

กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ออกแบบนิเทศศิลป์ ๔ 

๑๙ นำงสำวลลิดำ  บุญมี ๒๐๐๑๑๐๓ 

๒๐๐๑๓๑๔ 

กำรเขียนแบบเทคนิค๑ 

กำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 

๒๐ นำยยง  บุญอำรีย์ ๒๐๐๑๑๐๓ 

๒๐๐๑๒๕๒ 

กำรเขียนแบบเทคนิค๑ 

โครงสร้ำงเพื่อกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

๒๑ รองศำสตรำจำรย์วิชิต  คลังบุญครอง ๒๐๐๑๒๕๒ โครงสร้ำงเพื่อกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 
ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน (๓/๒๕๕๗) 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  ๒๐๐๑๓๑๖ การฝึกงาน 

๒ นายจักรภพ  เสาเวียง ๒๐๐๑๓๑๖ การฝึกงาน 

๓ นายชูเกียติ  พิทักษ์พรพัลลภ ๒๐๐๑๓๑๖ การฝึกงาน 

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร  
(ไม่ม)ี 
 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร /
สาขาวิชา  

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ นางสาว ณัฐธิดา พละศักดิ์ ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๕๔๐๓ Textile and Fashion 
Design III 

๒๐๐๑๔๑๓ Thesis 



๒ นาย กฤษดา นุสันรัมย์ ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๑๒๔๑ Textile and Fashion 
Design I 

๓ นายเมธี ไชยหา ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๖๔๐๓ Ceramic Design III 

๔ นางสาวขนิษฐา  ขันค า ประกอบอาชีพ
อิสระ 

๒๐๐๑๒๒๒ Product Design II 

 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
 

๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ................. ครั้ง ดังนี ้
       
คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 

   สมอ. ๐๘  
    

 
 

๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำ   
 ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

ไม่มี 
ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

รหัสวิชำและชื่อวิชำ 

จ ำนวน
นักศึกษำ (คน) 

กำรกระจำยของระดับคะแนน (คน) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่ำน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

๒๐๐๑๑๐๑  กำรวำด ๖๙ ๕๕ ๖ ๔ ๖ ๑๑ ๑๔ ๙ ๕ ๗ ๗ - - - - 
๒๐๐๑๑๑๑ คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ  ๑
กลุ่ม๑ 

๔๐ ๓๘ ๖ ๓ ๗ ๖ ๘ ๕ ๓ ๑ ๑ - - - - 

๒๐๐๑๑๑๑ คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ ๑ 
กลุ่ม๒ 

๓๓ ๒๘ ๒ ๔ ๑๑ ๓ ๔ ๑ ๓ ๕ - - - - - 

๒๐๐๑๑๑๓  ประวัติศำสตร์และกำรออกแบบ  ๗๕ ๖๖ ๕ ๑๑ ๒๐ ๗ ๑๖ ๗ - ๙ - - - - - 
๒๐๐๑๑๑๔  ทัศนศิลป ์ ๖๙ ๖๕ ๒๘ ๑๙ ๑๑ ๔ ๒ - ๑ ๔ - - - - - 
๒๐๐๑๑๐๒  ทฤษฎีกำรออกแบบ ๖๙ ๕๘ ๒ ๒ ๖ ๘ ๑๖ ๑๓ ๑๑ ๑๑ - - - - - 
๒๐๐๑๒๐๔  กำรเขียนแบบเทคนิค ๒ กลุ่ม๑ ๒๕ ๒๕ ๒ ๔ ๗ ๖ ๒ - ๔ - - - - - - 
๒๐๐๑๒๐๔ กำรเขียนแบบเทคนคิ ๒ กลุ่ม๒ ๓๗ ๒๗ ๓ ๓ ๔ ๕ ๖ ๔ ๒ ๗ - - - - ๓ 
๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติกำรโรงงำน ๑ กลุ่ม๑ ๓๖ ๓๒ ๒๑ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๔ - - - - - 
๒๐๐๑๒๐๕ ปฏิบัติกำรโรงงำน ๑ กลุ่ม๒ ๓๔ ๒๖ ๑๖ ๒ ๔ ๑ ๑ ๑ - ๘ - - - - - 
๒๐๐๑๒๑๐ เทคโนโลยีกำรผลติ ๖๖ ๕๓ ๑๑ ๑๒ ๖ ๙ ๘ ๓ ๔ ๗ ๖ - - - - 
๒๐๐๑๒๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ ์๑ ๒๘ ๒๕ ๑๓ ๔ ๓ - - - ๕ ๒ - - - - ๑ 
๒๐๐๑๒๓๑ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๑ ๒๗ ๒๕ ๙ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๖ - - - - ๒ 
๒๐๐๑๒๔๑ ออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน ๑ ๑๔ ๑๓ ๔ ๑ - ๔ ๔ - - ๑ - - - - - 
๒๐๐๑๓๑๒ กำรถ่ำยภำพส ำหับงำนออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

๑๑ ๙ - ๒ ๒ ๒ - ๑ ๒ ๒ - - - - - 

๒๐๐๑๓๒๑ ออกแบบผลิตภัณฑ ์๓ ๔ ๔ ๑ ๑ - - - ๑ ๑ - - - - - - 
๒๐๐๑๓๓๑                                                                                                               ๔ ๔ ๓ - - - ๑ - - - - - - - - 



รหัสวิชำและชื่อวิชำ 

จ ำนวน
นักศึกษำ (คน) 

กำรกระจำยของระดับคะแนน (คน) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่ำน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

ออกแบบนิเทศศิลป์๓ 
๒๐๐๑๓๑๑ กำรวิเครำะห์กำรออกแบบ กลุ่ม ๑ ๑๐ ๗ ๑ ๑ ๑ - - ๑ ๑ ๓ ๒ - - - - 
๒๐๐๑๓๑๑ กำรวิเครำะห์กำรออกแบบ กลุ่ม ๒ ๒ ๒ ๑ - ๑ - - - - - - - - - - 
๒๐๐๑๓๕๕  องค์ประกอบศิลป์เพื่อกำร
ออกแบบเบื้องต้น 

๑๕ ๑๔ - ๓ ๑ - - - ๕ - ๑ - - - - 

๒๐๐๑๓๕๖ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงนวัตกรรม ๖ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ๒ ๑ - - - - 
๒๐๐๑๒๗๓ ทฤษฎีและเทคนิคกำรใช้สีเพื่องำน
นิเทศศิลป ์

๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - - - - 

๒๐๐๑๓๗๕ กำรออกแบบเว็บไซด ์ ๒๒ ๒๑ ๑๐ ๔ ๕ - - - - ๑ - - - - ๑ 
๒๐๐๑๓๗๕ กำรออกแบบเว็บไซด ์ ๒ ๒ ๑ ๑ - - - - - - - - - - - 
๒๐๐๑๓๘๓ สิ่งทออีสำนกับเทคโนโลยีพื้นถ่ิน ๑๓ ๑๓ ๑๑ ๒ - - - - - - - - - - - 
๒๐๐๑๓๘๕ เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย ๒ ๒ ๑ ๑ - - - - - - - - - - - 
๒๐๐๑๓๑๓ กำรตลำดเพื่อกำรออกแบบ                

 
 

 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชำและชื่อวชิำ 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) กำรกระจำยของระดับคะแนน (คน) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่ำน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

๒๐๐๑๑๐๓ กำรเขียนแบบเทคนคิ๑                
๒๐๐๑๑๑๒ คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ๒                
๒๐๐๑๑๑๕ เทคนคิกำรน ำเสนอผลงำน                
๒๐๐๑๑๑๖ กำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์                
๒๐๐๑๒๐๖ ปฏิบัติกำรโรงงำน๒                
๒๐๐๑๒๑๒ เทคโนโลยีและภมูิปญัญำพื้นถิ่น                
๒๐๐๑๒๑๑ กำรยศำสตร ์                
๒๐๐๑๒๒๒ ออกแบบผลิตภัณฑ๒์                
๒๐๐๑๒๓๒ ออกแบบนิเทศศลิป ์                
๒๐๐๑๒๔๒ ออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน๒                
๒๐๐๑๓๑๔ กำรจัดแสดงผลิตภัณฑ ์                
๒๐๐๑๓๑๕ กำรเป็นผู้ประกอบกำรและ
กฎหมำยที่เกีย่วข้อง 

               

๒๐๐๑๓๒๒ ออกแบบผลิตภัณฑ๔์                
๒๐๐๑๓๓๒ ออกแบบนิเทศศิลป๔์                
๒๐๐๑๒๕๒ โครงสร้ำงเพื่อกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

               

๒๐๐๑๑๔๒ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อกำร                



รหัสวิชำและชื่อวชิำ 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) กำรกระจำยของระดับคะแนน (คน) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่ำน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

ออกแบบเบื้องต้น 
๒๐๐๑๒๗๑ กำรออกแบบลวดลำยตกแต่ง
ผลิตภณัฑ ์

               

๒๐๐๑๓๖๑ เครื่องปั้นดินเผำขั้นพ้ืนฐำน                
๒๐๐๑๓๖๓ เตำและกำรเผำ                
๒๐๐๑๓๗๔ กำรออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อ
กำรศึกษำและกำรโฆษณำ 

               

๒๐๐๑๓๗๕ กำรออกแบบเว็บไซด ์                
๒๐๐๑๓๘๔ เทคโนโลยีเส้นใย                

 
 
 
 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล
ที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการมาแล้วด้วย)  
 
รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ

แล้ว 
xxxx xxx …….. มีผู้สอบได้ค่าเฉลี่ย A ร้อย

ละ ๑๐๐ 
๑.ตั้งกรรมการตรวจสอบการให้
คะแนนทุกส่วน 
๒. การประเมินผลเป็นการประเมิน
จากรายงาน กรณีศึกษาและงานอื่น ๆ 
ท าให้นักศึกษาได้คะแนนกลุ่มตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๑.ให้อาจารย์ตรวจรายงานและ
แยกผลงานเป็นรายบุคคล 

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน  (ไม่มี) 

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ
มาตรการทดแทนท่ีได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 



 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ  
(ถ้าม)ี 

[รหัสวิชา] [ชื่อวิชาภาษาไทย]  อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  เช่น เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา สอนเสริม 
ฯลฯ 

 
  ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีกำรสอนเนื้อหำรำยวิชำไม่ครบถ้วน   
  ค ำชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรำยวิชำ สำระหรือหัวข้อที่ขำด สำเหตุที่ไม่ได้สอนสำระหรือหัวข้อดังกล่ำว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ำมี) 
เช่น สำระที่ขำดและจ ำเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐำนของรำยวิชำอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือสำระที่ขำดในรำยวิชำที่สูงข้ึน 
 

รำยวิชำที่สอนเนื้อหำรำยวิชำ 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหำรำยวิชำ           
ไม่ครบถ้วน 

 

มำตรกำรทดแทนที่ได้ด ำเนินกำร 

(ถ้ำม)ี 
 

2001 204 กำรเขียนแบบเทคนคิ 2 สัปดำห์ที ่1 พื้นฐำนกำรใช้อุปกรณ์
เขียนแบบท่ีถูกต้อง เกิดกำรเรียนรู้
ช้ำ ใช้เวลำนำน  

สอนเสริม สอบถำมนอกตำรำงเรียน 

2001 231 ออกแบบนิเทศศิลป ์1  หัวข้อ กำรจัดรูปแบบ Lay Out * กำร
จัดวำง Lay Out ส ำรวจรูปแบบปฏิทิน
ตั้งโต๊ะ กำรจัดรปูแบบ Lay Out  

สอนชดเชยสัปดำห์ถัดไป  

2001 311 กำรวิเครำะห์กำรออกแบบ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง ลักษณะของ
โครงสร้ำงที่ปรำกฏในงำนออกแบบ  

สอดแทรกในเนื้อหำและค ำแนะน ำในงำนท่ี
มอบหมำย  

 

 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  ที่มี
การเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. งานวิชาการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และวิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน หลักการ
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาแล้ว 



 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗   
 

    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  

 
 

ที่ รายวิชา ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

๑ ๑๔๑๑ ๑๐๑ ภาษาไทยกบัการ
สื่อสาร 

๔.๔๓ ระดับมาก  

๒ ๑๔๑๑ ๑๐๔ ศิลปะการใช้ภาษาไทย ๔.๔๗ ระดับมาก  

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน 
     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
    - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  
    - จ านวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 



๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
๓. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
   
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. การก ากับติดตามความกา้วหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 



 
๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ

อาจารยท์ี่ปรึกษา 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 



 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  ๑. ระบบการจัดผู้สอน  โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน  หากรายวิชาใดต้องการ
ผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะรายวิชา 
  ๒.  การก ากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 
       ๒.๑  ในรายวชิาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน  ตัดเกรดร่วมกัน  หรือใช้เกณฑ์เดียวกัน 
       ๒.๒  มีการจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน 
 
 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดท าปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ – มคอ.๗  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาตรี  

๑. มคอ.๓/ มคอ. ๔ มีก่อนเปิดภาคเรียน  ตามขั้นตอนดังนี้ 
๑.๑  คณะ/หลักสูตรแจ้งรายวิชาที่จะเปิดสอนไปยังงานทะเบียน  กองบริการการศึกษาภายใน 



๑.๒  งานทะเบียน  กองบริการการศึกษาภายใน  บันทึกรายวิชาในระบบ REG ให้แล้วเสร็จ 
๑.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึก มคอ.๓/มคอ.๔  ในระบบ UBU-TQF MAPPER 
๑.๔  งานวิชาการรายงายงานผลการบันทึก มคอ.๓/มคอ.๔ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
           ๒.  มคอ.๕ / มคอ.๖  แล้วเสร็จภายใน  ๓๐ วัน  หลังสิ้นภาคการศึกษา  ตามขั้นตอนดังนี้ 
                ๒.๑  คณะส่งผลการเรียนให้กองบริการการศึกษา 
                ๒.๒  เริ่มประกาศผลการเรียน WWW.reg.ubu.ac.th 
                     ๒.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกมคอ. ๕/มคอ.๖  ในระบบ UBU-TQF MAPPER 
                     ๒.๔  ประธานหลักสูตรอนุมัติรายวิชาบันทึก มคอ.๕/มคอ.๖ ในระบบ UBU-TQF MAPPER 

๒.๕  งานวิชาการรายงายงานผลการบันทึก มคอ.๕/มคอ.๖ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
           ๓.  มคอ.๗  แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นภาคการศึกษา 
                ๓.๑  จัดท ามคอ.๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนัหลังสิ้นภาคการศึกษา 
                ๓.๒  งานวชิาการรายงานผลการจัดท ามคอ.๗ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑.     มคอ.๓/ มคอ. ๔ มีก่อนเปิดภาคเรียน  ตามขั้นตอนดังนี้ 
๑.๑  คณะ/หลักสูตรแจ้งรายวิชาที่จะเปิดสอนไปยังงานทะเบียน  กองบริการการศึกษาภายใน ในวันที ่
๑.๒  งานทะเบียน  กองบริการการศึกษาภายใน  บันทึกรายวิชาในระบบ REG ให้แล้วเสร็จ  ในวันที่ 
๑.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึก มคอ.๓/มคอ.๔  ในระบบ UBU-TQF MAPPER  
๑.๔  งานวิชาการรายงายงานผลการบันทึก มคอ.๓/มคอ.๔ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
           ๒.  มคอ.๕ / มคอ.๖  แล้วเสร็จภายใน  ๓๐ วัน  หลังสิ้นภาคการศึกษา  ตามขั้นตอนดังนี้ 
                ๒.๑  คณะส่งผลการเรียนให้กองบริการการศึกษา 
                ๒.๒  เริ่มประกาศผลการเรียน WWW.reg.ubu.ac.th 
                     ๒.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกมคอ. ๕/มคอ.๖  ในระบบ UBU-TQF MAPPER 
                     ๒.๔  ประธานหลักสูตรอนุมัติรายวิชาบันทึก มคอ.๕/มคอ.๖ ในระบบ UBU-TQF MAPPER 

๒.๕  งานวิชาการรายงายงานผลการบันทึก มคอ.๕/มคอ.๖ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
           ๓.  มคอ.๗  แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นภาคการศึกษา 
                ๓.๑  จัดท ามคอ.๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนัหลังสิ้นภาคการศึกษา 
                ๓.๒  งานวชิาการรายงานผลการจัดท ามคอ.๗ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

http://www.reg.ubu.ac.th/
http://www.reg.ubu.ac.th/


 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ  
ผลงานวิชาการ  โดยกองส่งเสริมการวิจัยฯ แจ้งให้ทุกคณะส่งนักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมการประชุมวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งหลักสูตรได้มีการด าเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยน านักศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ  โครงการการประชุมวิชาการมอบ.วิจัย 
-  งานวิชาการมีแผนการด าเนินโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบระดับปริญญาตรี โดยมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น   
   ๑.  กิจกรรมสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา (ส่งงานประกวด) 
   ๒.  กิจกรรมสนับสนุนน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
   ๓.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้เฉพาะทางกลุ่มวิชา (ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มรายวิชา) 
   ๔.  โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางศิลปะนักศึกษาใหม่ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
-  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  
        ๑.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
            (๑)  มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน 
คุณภาพภายในของหลักสูตร โดยมีการทวนสอบทั้งในระดับรายวิชาและการประมวลผลรวมในแต่ละปีการศึกษา 
ตลอดจนในระดับผลรวมของหลักสูตรเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร  

   (๒)  การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา เพ่ือน า  
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
             (๓)  การทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา ก าหนดให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสม 
ของข้อสอบและผลการสอบแต่ละปีการศึกษา ว่าเป็นไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ของรายวิชา/หลักสูตรตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  

   (๔)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าโดยระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย 

๒.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(๑) มีการส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต และมีการประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน 

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

(๒) มีการตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือ 
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกปีการศึกษา  

(๓) มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(๔) มีการส ารวจเพื่อให้สถาบันการศึกษาอ่ืนประเมิน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถาม 

เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือรับปริญญาที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษานั้น 

(๕) มีการส ารวจเพื่อประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา 
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งให้เสนอข้อคิดเห็น
เพ่ือการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(๖) มีการขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ 
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

(๗) มีผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม อาทิ  จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ  จ านวน 
รางวัลทางสังคม  จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม 



 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    จ านวนนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    จ านวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 



๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู้ 
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
-   
 



๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
    * ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรปรับปรุงปีกำรศึกษำ 2555 นักศึกษำอยู่ชั้นปีที่3  
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



 
 
 
 
 
 
 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

      อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน ๙  คน  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  โดยมีการ
ประชุม ๕ ครั้ง  ดังนี้ 
     -  ครั้งที่ ๑  วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๗ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม ๙  
คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

     -  ครั้งที่ ๒  วันพุธที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๗  
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๙  คน  คิด
เป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

      -  ครั้งที่ ๓  วันอังคารที่ ๔  พฤศจิกายน 
๒๕๕๗  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๙  
คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

      -  ครั้งที่ ๔  วันอังคารที่ ๖  มกราคม 
๒๕๕๘  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๙  
คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

      -  ครั้งที่ ๕  วันพุธที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๘  
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  ๘  คน  คิด
เป็นร้อยละ  ๘๘.๘๘ 



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ  มคอ.๒ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

-  ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี
รายวิชาที่เปิดสอนจ านวน ๒๖ รายวิชา และมี
การส่งมคอ. ๓/๔ ตามระยะเวลาจ านวน ๒๖  
รายวิชา 

-  ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี
รายวิชาที่เปิดสอนจ านวน ๒๒ รายวิชา และมี
การส่งมคอ. ๓/๔ ตามระยะเวลาจ านวน ๒๒ 
รายวิชา 

 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

-  ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี
รายวิชาที่เปิดสอนจ านวน ๒๖ รายวิชา และมี
การส่งมคอ. ๕/๖ ตามระยะเวลาจ านวน ๒๖  
รายวิชา 

-  ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี
รายวิชาที่เปิดสอนจ านวน ๒๒ รายวิชา และมี
การส่งมคอ. ๕/๕ ตามระยะเวลาจ านวน ๒๒ 
รายวิชา 

 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ยัง
ไม่ถึงก าหนด) 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๔  จ านวน...วิชา  คิดเป็นร้อยละ...
ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

     มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้วจ านวน....รายวชิา  
ดังนี้ 



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีอาจารย์ใหม่
จ านวน ๒  คน  โดยคณะได้มีการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เพ่ือให้บุคลากรใหม่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
ภารกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆของคณะ 
แนวทางการบริหารของคณะ  และทราบ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และคู่มืออาจารย์ 
จรรยาบรรณอาจารย์  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐๐ เกินกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน ๙  คน  ทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่ายงน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ดังนี้ 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

มีบุคลากรด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวน ๒ คน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี ดังนี้ 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรปรับปรุงปี
กำรศึกษำ 2555 นักศึกษำอยู่ชั้นปีที่3 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรปรับปรุงปี
กำรศึกษำ 2555 นักศึกษำอยู่ชั้นปีที่3 

๑๓.   

 
 
 

หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 



๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์] ( จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     เป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(..................................................................) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

 
 

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

      (....................................................................) 
                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

      (....................................................................) 
              ต าแหน่ง  คณบดีคณะ........................  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 



 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (....................................................................) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

 
 


