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ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพศิลปะการออกแบบขั้นสูง มีทักษะปัญญา และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สามารถแข่งขันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน  

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลได้ท า
การวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ที่
จะน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศ เสริมสร้างโอกาสการ
แข่งขันในตลาดโลก เพ่ิมความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ดังนั้นภาพรวมของการรายงานผลในเล่มนี้ จะมีความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
บุคลากรผู้สอน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วม รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ โดยมีระบบคัดเลือกนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ และการตรวจสอบผลจากการศึกษาท่ีได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชานี้ 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่            หน้า 
1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ 
1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
2.2-4 บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 2 
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ 
หมายเหตุ : ไม่มีตารางที่ 3.x-x ในฟอร์มรายงานฯ 
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดบันานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ 
 
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

น าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 
5 ข้อ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่รายงาน 31 ก.ค.58 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25410081100544 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

1. รศ. ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  1. รศ. ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร   
2. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา 2. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา  
3. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 3. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า  
4. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   4. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน    
5. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 5. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม  

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1.  รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
2.  อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์  เหลอืงจินดา 
3.  รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
4.  ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
5.  ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 
6.  อาจารย์พรพรม  ชาววัง 
7.  ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
8.  รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 
9.  รศ.สน  สีมาตรัง 
10. อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช 
11.  ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี 
12.  ผศ.โชติวัฒน ์ ปุณโณปถัมภ์ 
13.  รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
14.  อาจารย์สมพงษ์  แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 
15.  ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
16.  อาจารย์ไพบูลย์  จิรประเสริฐกุล 
17.  อาจารย์กัญชลิกา  กัมปนานนท์ 

18.  อาจารย์ชานนท์  ไกรรส 
19.  อาจารย์สัญญา  สุขพูล 
20.  อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล 
21.  อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 
22.  อาจารย์วรภรรท  สิทธิรตัน์ 
23.  ผศ.ประภากร  สุคนธมณี 
24.  อาจารย์อิทธิพล  วิมลศิลป์ 
25.  ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 
26.  ผศ.ธีรวัฒน ์ งามเชื้อชิต 
27.  อาจารย์อุณรุท  กสิกรกรรม 
28.  ผศ.ไพรวัลย์  ดาเกลี้ยง 
29.  ผศ.พิทักษ์  สง่า 
30.  ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 
31.  อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว 
32.  อาจารย์สุพิชญา  เข็มทอง 
33.  อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข 
34.  ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
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35.  อาจารย์ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส 
36.  อาจารย์ Kim W. Atkinson 

37.  อาจารย์สหเทพ  เทพบุรี 

 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1.  อาจารย์กรกต  อารมณ์ดี 
2.  อาจารย์ไพโรจน์  ธีระประภา 
3.  อาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธี 
4.  อาจารย์ Caroline Favier 
5.  ศ.วิโชค  มุกดามณี 
6.  ผศ.พยูร  โมสิกรัตน์ 

7.  อาจารย์วิบูลย์  ติรมงคล 
8.  อาจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 
9.  ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
10. ผศ.สาธร  ชลชาติภิญโญ 
11. ศ.ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
12. Mr.Lee Sung Woong 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ครบถ้วนทั้ง 5 คน ตารางที่ 1.1-1 

ตารางที่ 1.1-2 
2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี 3 
คน เป็น ดร.,1 คนเป็น รศ. และมีผศ. 1 
คน ที่มีหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน โดย
ทั้งหมดอยู่ในสาขาวชิาที่ตรงและ
สัมพันธ์กับศลิปะและการออกแบบ 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 3 คน โดยมี 
1 คนเป็น รศ. ด้วยจาก รศ. ทั้งหมด 2 
คน ดังนัน้มีอาจารยผ์่านคุณสมบัติ 4 ใน 
5 คน (เกณฑ์ 3 ใน 5 คน) โดยทั้งหมด
อยู่ในสาขาวชิาทีต่รงและสัมพันธ์กับ
ศิลปะและการออกแบบ 

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน ทั้ง 32 คนมีคุณวุฒิตั้งแตป่ริญญาโท
หรือเป็น ผศ.ข้ึนไป และมปีระสบการณ์
การสอนและการท าวิจัยทีไ่ม่ใชส่่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 3 คน โดยมี 
1 คนเป็น รศ. ด้วยจาก รศ. ทั้งหมด 2 
คน ดังนัน้มีอาจารยผ์่านคุณสมบัติ 4 ใน 
5 คน (เกณฑ์ 3 ใน 5 คน) 
หมายเหตุ : หลักสูตรฯ เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 นี้เป็นปีแรก ซึ่งยังไม่มี
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์

ร่วม (ถ้ามี) 
อาจารย์ประจ า ผูส้อนและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อาจได้รับแตง่ตั้งเปน็ที่ปรึกษาร่วมใน
อนาคต ส่วนหนึ่งมีคุณสมบัติผา่นเกณฑ์ 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มี
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   อาจารย์ประจ า ผูส้อนและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อาจได้รับแตง่ตั้งเปน็อาจารยผ์ูส้อบ
วิทยานพินธ์ในอนาคต สว่นหนึ่งมี
คุณสมบัติผา่นเกณฑ ์
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มี
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-7 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มี
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มี
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ประจ า ผูส้อนและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่อาจได้รับแตง่ตั้งเปน็ที่ปรึกษาใน
อนาคต ส่วนใหญ่มีโครงการวิจยัหรือ
ผลงานสรา้งสรรค์อยู่ในระหว่าง
ด าเนินงาน 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มี
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ยังไม่ถึงรอบระยะเวลา (เปดิสอนในปี
การศึกษา 2557 นี้เป็นปีแรก) 

 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรเดือนละ 1 ครั้งเพื่อวางแผน
และติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-10 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ตกค้าง 

2557 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรฯ) 47 - - - 
2556 - 3 5 14 
2555 - - - - 

หมายเหตุ  1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
  2) จ านวนในช่องสีเทา หมายถึง จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา …………………………………................................………………………………… 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 58 59 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 48   

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น    
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น    
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……………………………..............................…................………………… 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

  
 

 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม     
   (2) ด้านความรู ้     
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา     
 
 

  (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 
  

 
 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด     
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน)   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

 
 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

 
 

หมายเหตุ : ยังมีการส าเร็จการศึกษาสาขาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2556 
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ค่าเฉลี่ย....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย....  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
 
การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 0.20   ตารางที่ 2.2-2 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40  
 ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40  

 ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-4 

5.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนกั   
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)   
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

  

15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ   
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ....  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1    
2.2    

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
....... /2  = ........คะแนน 

ระดับคุณภาพ........... 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 

 
 

 
หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

 
- การรับนักศึกษา 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
   1.1 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ 
หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
   1.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. คุณสมบัติทางการศึกษา 
   1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่
เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ หรือ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

   2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน 
และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      2.1  ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์การท างาน) หรือ  
      2.2 ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 
2.80 และมีประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
     2.3 กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
ให้อยุในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
1 .  แบบเสนอหั ว ข้ อ วิ ทย านิ พนธ์ ร ะดั บปริญญา
มหาบัณฑิต โดยให้ผู้สมัครจัดท าในลักษณะบูรณาการ
ความรู้อย่างน้อย 2 กลุ่มสาขาวิชา ภายใต้ 4 กลุ่มวิชา 
คือ การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์   ประ
ยุ ก ตศิ ล ปศึ กษ า  แล ะ เ ครื่ อ ง เ คลื อบดิ น เ ผ า  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขต
การศึกษา และข้ันตอนของการศึกษา 
2.  สอบสัมภาษณ์ น าเสนอผลงาน ด้วย Portpolio 
และ Power Point ผลงาน ไม่เกิน 10 สไลด์ โดยส่งไฟล์
ผลงาน Power Point  
3.  ผลสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT (Silpakorn 
English Proficiency Test) หรือหลักฐานการสมัคร
สอบ SEPT หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืน
ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
จัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
เพ่ือชี้แจ้งการลงทะเบียน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
เป้าหมายของปนีี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- ก า รควบคุ ม ร ะบบกา รดู แ ลก าร ให้ ค าปรึ กษ า
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ : หลักสูตรฯ เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 นี้
เป็นปีแรก ซึ่งยังไม่มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น วิธีคิดเชิงทดลอง ซึ่งจะ
เป็นการเปิดมุมมอง ความคิด โลกทัศน์ของผู้เรียนให้คิด
นอกกรอบและน าไปสู่การตั้งโจทย์ใหม่ๆ 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

 
- อัตราการคงอยู่   
ในปีการศึกษา 2557 จากการที่สถาบันได้มีการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียน ท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรยังเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 

 - การส าเร็จการศึกษา  
หมายเหตุ : หลักสูตรฯ เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 นี้
เป็นปีแรก ซึ่งยังไม่มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.48 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1    
3.2    
3.3    

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
...... /3  = .........คะแนน 

ระดับคุณภาพ........... 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

 
-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
.................................................................................... 

 

 -การบริหารอาจารย์ 
.................................................................................... 

 

 -การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
.................................................................................... 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
4 x 100/ 5 = 80.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
……………………………………….….................................... 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
 
 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 40.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวดั 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 4  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 80.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : รอ้ยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
1 0.4 ตารางที่ 4.2-2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ในอุทยาน
แหง่ชาติ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย : รศ.ร.ต.อ. ดร.อนุชา 
แพ่งเกษร” 
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 

- - ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 

- - ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80 

- - ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80 

- - ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00 

- - ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

1.00 

- - ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
“โคมไฟ 1, โคมไฟ 2, ช้ันเก็บนิตยสาร 1, ช้ันเก็บนิตยสาร 2 : รศ.
ปรีชา ปั้นกล่ า” 

1.00 
 
4 

 
4 

ตารางที่ 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สั งคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ  
“โครงการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์
งานพ้ืนบ้านและศิลปหัตถกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุกา ปาล
เปรม” 

1.00 

 
 
1 

 
 
1 

ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 
“ต าราพรรณไม้ : รศ.ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร” 

1.00 

 
1 

 
1 

ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
“Owlet Shelf : รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 
ชุดน้ าชาจากท้องทะเล : ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 
เตือนสติ 1 : คิดก่อนพูด : ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 
บรรจภุัณฑ์อาหารเหนือ : ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา” 

0.40 

 
4 

 
1.6 

ตารางที่ 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
“เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ : ผศ.ศุภกา ปาล
เปรม” 

0.60 
 
1 

 
0.6 

ตารางที่ 4.2.6 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 
- - ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 
“Fruit , Flower : ผศ.ศภุกา ปาลเปรม” 

1.00 
 
2 

 
2 

ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5  
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 7  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 7 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ....  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง โดยมี
การศึกษาและประเมินแนวโน้มการบริหารจัดการ
หลักสูตรในด้านอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.43 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1    
4.2    

4.2 (1) 36.00 60.00 5.00 
4.2 (2) 48.00 80.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.2 (3)    

4.3    

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
...... /3  = .........คะแนน 

ระดับคุณภาพ........... 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ช่ือวิชา ภาค/ 

ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 501 
สุนทรียศาสตร์ส าหรับ
นักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2558 

9 15 32          57 57 

360 502 จิตวิญญาณ
ไทยในงานออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2558 

20 12 17          49 49 

360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร้างสรรค ์

ภาคต้น 
ปี 2558 

7 19 33          49 49 

360 541 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2558 

        25 2   27 25 

360 504 ระเบียบวิธี
วิจัยส าหรับนักออกแบบ 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

7 18 17     1     44 43 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

กลุ่มการออกแบบ
ภายใน 

               

361 511 การออกแบบ
ภายในขั้นสูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

            3 3 

361 521 พื้นที่วิเคราะห์
และวิจารณ ์

ภาคปลาย 
ปี 2558 

 7 8          15 15 

กลุ่มการออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

               

362 511 การออกแบบ ภาคปลาย 7 5 10          22 22 
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นิเทศศิลป์ขั้นสูง 1 ปี 2558 
362 524 การศึกษา
รายบุคคล 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

4 1 3          9 8 

กลุ่มประยุกตศลิปศึกษา                
364 511 ศิลปะกับ
หน้าท่ีเฉพาะ 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

 5 1  1   1     12 11 

364 512 ศิลปะกับพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

       1     12 11 

364 524 การศึกษา
รายบุคคล 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

16 5 2          23 23 

กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา                
365 511 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

       1     7 6 

365 512 สัมมนาเครื่อง
เคลือบดินเผาขั้นสูง 

ภาคปลาย 
ปี 2558 

6       1     7 6 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ พัฒนาหลักสูตร 

 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
1. มีระบบการกับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามข้ันตอน 
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบว นกา ร
จัดการเรียนการสอน 

 
-การก าหนดผู้สอน 
จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษาและงานวิจัย 

 

(ตัวบ่งช้ี 5.2) - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 
3 และ มคอ.4)   
จัดท าคู่มือตามแบบฟอร์ม มคอ.3 ที่มหาวิทยาลัยก าหนดส่งในทุก
ภาคเรียน 

 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 
- มีคณะกรรมการ พิจารณาครบตามหลักสูตร 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก ากับดูแล และประเมินผลการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือ
เสนอแนะผลงานให้มีประสิทธิภาพและท าให้เกิดประสิทิผลมากขึ้น 
และจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 3 ท่าน เป็น
คณะกรรมการทวนสอบ ร่วมด้วยคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
จ านวน 14 รายวิชา โดยการประเมินการสอน โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมติดตาม มคอ.5 และ มคอ.7 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ม ี  รายงานการ
ประชุมภาควิชา 

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

ม ี  เอกสาร มคอ.2 
 

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

ม ี  เอกสาร มคอ.3 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ ม ี  เอกสาร มคอ.5 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 

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

ม ี  เอกสาร มคอ.7 
 

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

ม ี  รายงานการทวน
สอบ 

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

ม ี  เอกสาร มคอ.7 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

-   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ม ี   

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

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

13)     
14)     

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้    
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5    

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5    
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน    

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้    
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ไม่ม ี - - - - - - 
 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

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

รหัส ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
ทุกวิชาในหลักสูตร  √  ประเมินจาการสังเกตของอาจารย 

ในรายวิชา และผปูระสานงาน 
รายวิชา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ไดรับการ
ประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก  
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ แนว
ทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

                                                          
                                 ด 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ แนว
ทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

                        ด             
  ด                                                               
                                     ด           

 
ความรู ้                                             หัวข้อโครงการ 

บรรยายหลักมาตรฐานการเขยีนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

                                                          
                                         
                  หัวข้อโครงการวิจัย            
                                                               
                        

                                                                           
                        

  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ให้นักศึกษา                         โครงการวิจัย    ด            
การก าหนดระยะเวลา                           ด            
ให้นักศึกษา  ด       ด                                      

  

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                ด             ด ด                           ด            
 ให ้            โครงการวิจัย                                             
อ้างอิง                                    
               ด       ด                                          
          ด                                                              

  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
     
     

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

5.1    
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.2    
5.3    
5.4    

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
...... /4  = .........คะแนน 

ระดับคุณภาพ........... 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่6   

การบริหารหลักสูตร 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีระบบกลไกลในการส ารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ เตรียมความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ที่พัก
นักศึกษา อุปกรณ์โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวนค
วามสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือในการเรียน เช่น ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา วารสาร การค้นหาข้อมูล  และสิ่งสนับสนุน
เหล่านี้ต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้งาน 
ทันสมัยตลอด 

 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- ด าเนินการแก้ไข หรือ ปรับรุง 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- จัดท ารายงานผลการประเมิน 
- น าผลสรุปไปปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ....  ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1    

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
...... /1  = .........คะแนน 

ระดับคุณภาพ........... 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 

 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
……………………………………………….................................................................................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................  
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หมวดที ่8 

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
    
    
    

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
การเลือกเรียนสาขาวิชารองส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาวิชารอง
ในสาขาวิชาต่างกับชั้นปีที่  1 ได้  โดยให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์  (สรุปประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ครั้งที่ 4/2558 ใน
วันที่ 19 มิ.ย. 2558) 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
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3……………………………………………………………………..……….       
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
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ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การออกแบบภายใน 
สถาปัตยกรรมภายใน 
การพัฒนาสังคม 
ศิลปะการออกแบบ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
ม.ปทุมธาน ี
ม.ศิลปากร 

2526 
2541 
2553 
2557 

2 ดร.ชลฤทธิ์   เหลืองจินดา  ศป.บ. 
Master of Art 
 
Doctor  of  
Philosophy 

นิเทศศิลป ์
Integrated Design 
 
Design Science 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
Anhalt U. of Applied 
Sciences, Germany 
Kyoto Inst. of 
Technology, Japan 

2546 
2549 
 
2554 

3 นายปรีชา  ปั้นกล่ า รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2537 

4 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
Master of Science 
ปร.ด. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication Design 
วิจัยศิลปะและวฒันธรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2524 
2528 
2557 

5 ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.บ. 
กศ.ม. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มรภ.พระนคร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2525 
2535 

 



 
 

ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2557 
 

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 น.ส.พรพรม  ชาววงั  ศ.บ. 
ศ.ม. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2540 

2 นายเอกชาติ  จนัอุไรรัตน ์ ศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
Diploma di Master 
Master of Fine 
Arts 

การออกแบบภายใน 
Industrial Desing 
Interior Architecture 

ม.ศิลปากร 
Domus Academy, Italy 
The School of The Art 
Institute of Chicago, 
USA. 

2528 
2531 
2538 
 
 

3 ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี รองศาสตราจารย ์ วท.บ. 
Bachelor of Art 
Master of Fine Arts 
Doctor of 
Education 

วิทยาศาสตร์การแพทย ์
Art Education 
Painting 
Art Education 
 

ม.มหิดล 
Pratt Inst., USA. 
Pratt Inst., USA. 
New York U., USA. 

2514 
2519 
2521 
2531 

4 นายสน  สีมาตรัง รองศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) จิตรกรรมไทย ม.ศิลปากร 2509 
5 น.ส.ชนิศา  ชงดัเวช  ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 

M.F.A. 
เครื่องเคลือบดินเผา 
Illustration 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, 
USA. 

2533 
2536 

6 นายเทิดศักดิ์  เหล็กดี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศศ.ม. 

ศิลปไทย 
การบริหารงานวฒันธรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ธรรมศาสตร ์

2541 
2547 

7 นายโชติวฒัน์  ปุณโณปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2525 



 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

8 นายประเสริฐ พิชยะสนุทร รองศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากรรม/ ปัน้สลัก 
ประติมากรรม/ ปัน้สลัก 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2536 

9 นายสมพงษ ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน ์  ศ.บ. 
ศศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2537 

10 นายเอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) การออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2538 
11 นายไพบลูย์ จิรประเสริฐกุล  ศ.บ. 

Bachelor Degree 
Master of Science 

การออกแบบภายใน 
Architecture 
Advanced Architectural Design 

ม.ศิลปากร 
Pratt Inst., USA. 
Columbia U., USA. 

2538 
2544 
2545 

12 น.ส.กัญชลิกา  กัมปนานนท ์  ศ.บ. 
Master of Science 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Building Design 

ม.ศิลปากร 
Arizona State U., USA. 

2532 
2536 

13 นายชานนท์   ไกรรส  ศ.บ. 
ศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา (อุตสาหกรรม) 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2545 
2553 

14 นายสญัญา  สุขพูล  ศ.บ. 
M.A. 

การออกแบบภายใน 
Design for the Environment 

ม.รังสิต 
Chelsea College of Art 
and Design, U. of the 
Arts, UK. 

2539 
2545 

15 Mr. Kim W. Atkinson  Bachelor of Art 
Master of Science 

Fine Arts, and Premedical Science 
Public Health 

Harvard U., USA. 
The U. of Hawaii, USA. 

2509 
2512 

16 น.ส.สุพิชญา  เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

17 นายพฒันา  เจริญสุข  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2551 

18 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 



 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

19 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

20 ดร.ธนาทร  เจียรกุล  กศ.บ. 
กศ.ม. 
ปร.ด. 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ศิลปากร 

2520 
2523 
2557 

21 ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี  ศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลปประยุกต ์
นฤมิตศิลป ์
ศิลปกรรมศาสตร ์

มทร.ธัญบุร ี
จุฬาลงกรณ์ ม. 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2540 
2548 
2556 

22 นายวรภรรท  สิทธิรัตน ์  ศ.บ. 
Master of Arts 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Sculpture 

ม.ศิลปากร 
U. of New South Wales, 
Australia 

2540 
2547 

23 น.ส.ประภากร  สุคนธมณ ี รองศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2548 

24 นายอิทธิพล  วิมลศิลป ์  ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2543 

25 นายสหเทพ  เทพบุร ี  ศษ.บ. 
ศ.ม. 

ศิลปกรรม 
ประยุกตศิลปศึกษา 

มทร.รัตนโกสินทร ์
ม.ศิลปากร 

 
2548 

26 นายไพรวัลย์  ดาเกลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2524 
27 นายธีรวฒัน ์ งามเชื้อชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 

ศ.ม. 
ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2532 
2536 

28 นายอุณรุท  กสิกรกรรม  ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2545 

29 นายพิทักษ์  สงา่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศป.บ. 
ศ.ม. 

ประติมากรรม 
ศิลปไทย 

ม.เชียงใหม ่
ม.ศิลปากร 

2533 
2536 



 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

30 น.ส.วรรณณา  ธิธรรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. 
ศ.ม. 

เทคโนโลยีเซรามิค 
เครื่องเคลือบดินเผา 

มรภ.พระนคร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2543 

31 นายสยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
ศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2546 

32 นายธาตรี  เมืองแก้ว  ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
Sculpture 

ม.ศิลปากร 
Visva-Bharati, India 

2548 
2552 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 
ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 



 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
 



 
 

 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.     
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    

 



 
 

 

ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
2        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
3        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   

 



 
 

 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 



 
 

 
ตารางท่ี 1.1-10 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

   

 

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

   

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

   
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   

 



 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

   

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

   
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

   
 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 



 
 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีร่ะดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 



 
 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 



 
 

 

ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 



 
 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
     
     

 



 
 

ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     



 
 

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 



 
 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับกา รรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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



 
 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 โครงการสร้างสรรค์ในการท าการพัฒนาเครื่องส าอางล้านนา

ไทยสูส่ากลด้วยเทคนิคการออกแบบ 
อ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ (27 

มี.ค.-9 มิ.ย.57) 
 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 



 
 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     



 
 

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 Owlet Shelf รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ  
 4 DNA คู่มือและเครื่องมือตรวจสอบความคิดและการค้นหา

ความคิดอย่างเป็นเอกภาพ 
ผศ.เอกพงษ ์ตรีตรง (ผูส้อน) มัณฑนศลิป ์2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ 

(15-27 ก.ย.57) 
 

 โลหะท าปฏิกิรยิากับออกซิเจน จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา 

ศ.เอกชาต ิจันอุไรรตัน์ (ผู้สอน)   

 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 808 EST. อ.ไพบูลย ์จิรประเสริฐกลุ (ผูส้อน)   
2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษา

รูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรองและภมูิทัศน์ในอุทยาน
แห่งชาติ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย 

รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร   

 แรงกระเพื่อม อ.ณัฐรฐนนท ์ทองสุทธีพีรภาส (ผูส้อน)   
 งานสร้างสรรคต์ามงานวิจัยฯ กกทอ 2014 ผศ.ชัยณรงค ์อริยะประเสริฐ (ผูส้อน)   
 ศิลปะบนกล่องไฟ อ.สัญญา สุขพูล (ผู้สอน)   
 ช้อนขวัญ อ.พัฒนา เจรญิสุข (ผูส้อน)   
 โอลิมพุส 2014 อ.ชานนท์ ไกรรส (อ.ผูส้อน)   
 ศรัทธา รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร (อ.ผูส้อน)   
 ชามข้าว ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา (อ.ผูส้อน)   
 แรกแย้ม ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ   
 สารจากจักรวาล อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)   
3 ชุดน้ าชาจากท้องทะเล ผศ.ศุภกา ปาลเปรม   
4 โคมไฟ 1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า นิทรรศการ ลมหายใจบนฝ่ามือ หตัถกรรมร่วมสมัย  
5 โคมไฟ 2 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป ์  



 
 

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
6 ช้ันเก็บนิตยสาร 1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า (2-10 ก.ย.57)  
7 ช้ันเก็บนิตยสาร 2 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า    
 เครื่องมือสร้างจิตวิญญาณ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙ / ๒๕๕๔ ผศ.พิทักษ์ สง่า (อ.ผู้สอน)    
 โคมแสงโคมเงา รศ.ประภากร สุคนธมณี (อ.ผูส้อน)    
 ต้นแบบประติมากรรม "ภูมิพลังแห่งปัญญา" อ.สหเทพ เทพบุรี (อ.ผูส้อน)    
 Water World อ.วรภรรท สิทธิรัตน์ (อ.ผูส้อน)    
 ช้าง อ.สมพงษ ์แสงอร่ามรุ่งโรจน์ (อ.ผูส้อน)    
 Living in the Universe, 2009 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน) SOLO EXHIBITION : CAT-POTTERY & THE ADVERTURE  
 Cat Pottery, 2014 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน) OF small ELEPHANT (27 ก.ย.-16 พ.ย.57) ณ เถ้าฮงไถ ่  
 Cat family, 2005 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน) ดีคุ้น และโรงงานเถ้าฮงไถ ่จ.ราชบรุี  
 Elephant Family, 2006 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)   
 Big family, 2007 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)    
 Plant of Imagination, 2013 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)    
 Living in the Universe Series, 2008 - 2009 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)    
 Tri - cycle small Elephant, 2010 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)    
 Small Elephant and caws, 2009 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)    
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     



 
 

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Fruits ผศ.ศุภกา ปาลเปรม  โครงการ SELSIUS-USM International  
 Great Sphinx ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา (อ.ผูส้อน) Ceramic Festival 2014 สถานท่ี University  
 Bowl ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ (อ.ผู้สอน) Sains Malaysia ระหว่างวันท่ี 7-14 เม.ย.57  
 Untitled 4 อ.ธาตร ีเมืองแก้ว (อ.ผู้สอน)   
 Untitled อ.ชานนท์ ไกรรส (อ.ผูส้อน) International Art Workshop 23 มิ.ย.-3 ก.ค.57  
2 Flower ผศ.ศุภกา ปาลเปรม ณ School for The Handicapped Anadolu University  
 Untitled ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ (อ.ผู้สอน) ประเทศตุรก ี  
 Untitled 1 อ.ธาตรี เมืองแก้ว International Macsabal Museum, Wanju City,  
 Untitled 2 อ.ธาตรี เมืองแก้ว South Korea (7 ก.ค.-7 ส.ค.57)  
 Untitled 3 อ.ธาตรี เมืองแก้ว    
 Untitled 4 อ.ธาตรี เมืองแก้ว    
 Untitled 5 อ.ธาตรี เมืองแก้ว    
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1      

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1     
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

 
  

 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดร้ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา     

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา     

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3     
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์     

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์     
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  

 
  

 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

  
  

 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่จ านวน
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4     
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

    

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน     
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5     
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6     
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 2.1 , 2.2   
3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -   
4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -   
5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิน 

       

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที ่7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 
 
 

 
  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 


