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ค าน า 
 
 
วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรศิลปะการออกแบบนานาชาติ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต น้บเป็นหลักสูตรแรกและ
หลักสูตรเดียวของสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่ด าเนินการเรียนการสอนครอบคลุมทุกๆสาขาที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพและวิชาการออกแบบ มีรากฐานจากการที่เป็นสถาบันศิลปะระดับอุดมศึกษาเก่าแก่ที่สุดของประเทศใน
ด้านศิลปะ ที่ได้รับการต่อยอดสู่สาขาการออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นคณะ
มัณฑนศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2499 จวบจนกระทั่งปัจจุบันได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 หลักสูตรศิลปะการ
ออกแบบนานาชาติได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 7 ปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อปี
พุทธศักราช 2557 
 
แนวทาง 

แนวทางของหลักสูตรมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการสาขาศิลปะการออกแบบในภูมิภาคอาเซียน  
โดยเปิดกว้างทางการศึกษาให้นิสิต นักศึกษา ผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการ ความสามารถและประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ ในแวดวงสาขาการออกแบบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม อันประกอบไปด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของประเทศ ที่พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นผู้น าด้านสถาบันการศึกษาด้าน
ศิลปะการออกแบบในระดับภูมิภาค 
 
การด าเนินงาน 

ด้วยศักยภาพของประเทศที่มีข้อได้เปรียบทางด้านแหล่งต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย ที่เอ้ืออ านวยต่อการเป็นศูนย์กลางส าหรับการบ่มเพาะความรู้ทาง
วิชาการ เพ่ือการศึกษา ค้นคว้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในการท าวิจัยและสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเปิดกว้างทางการศึกษาในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลยังประเทศต่างๆ   อีกทั้ง
หลักสูตรมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา ดูงาน พร้อมทั้งน าเสนอหัวข้อแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่ตน
ก าลังศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณะในและต่างประเทศ  รวมทั้งมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องมาสนทนา แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ในหลากหลายมิติ พร้อมกับส่งเสริมให้บุคลากรในหลักสูตรได้มีโอกาสท างานวิจัย สร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถตามล าดับความสนใจของแต่ละท่าน 

 
 
อุปสรรค 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ การเรียนการสอนได้ก าหนดใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร ท า
ให้มีอุปสรรคในด้านจ านวนรับนักศึกษาในระยะเริ่มแรก โดยเล็งเห็นว่าในอนาคตจะสามารถรองรับนักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ตรงตามเป้าหมายในระยะยาว ทั้งนี้หลักสูตร
เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูด ฟัง เขียน และอ่านบทความทางวิชาการพร้อมกับนิตยสารต่างประเทศในระดับการ
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ใช้งาน เพ่ือรู้เท่าทันสถานการณ์ความเป็นไปในบริบททางสังคม  รับรู้ข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ 
ในแวดวงด้านศิลปะและการออกแบบ และที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเชื่อมโยง พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าสู่ระดับ
สากลบนโลกปัจจุบันและอนาคต        
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การรับรองโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร          2 
ค าน า              4 
สารบัญ              5 
บทสรุปผู้บริหาร             7 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป            10 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
หมวดที่ 2 บัณฑิต          14 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีตี่พิมพ์หรอืเผยแพร่    
หมวดที่ 3 นักศึกษา          18 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา         
 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หมวดที่ 4 อาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
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 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
ตารางที่             
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 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 2 
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
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
ระดับนานาชาติ 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 

 
-  เป็นหลักสูตรท่ีมีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวและหลักสูตรแรกของเมืองไทย

ท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาเอกระดับนานาชาติ 
- ผู้จบการศึกษาสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภูมิภาค 
- เป็นผู้น าการศึกษาต้นด้านศิลปะและการออกแบบในอาเซียน 
- รองรับการเติบโตของนักศึกษาระดับตรี และโทรในอนาคตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

นานาชาติ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2558 

 
หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25510081109321 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

1. ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 1. ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์  
3. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 3. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี  
4. รศ.สน  สีมาตรัง 4. รศ.สน  สีมาตรัง  
5. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 5. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี  

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
3. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 
4. รศ.สน  สีมาตรัง 
5. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 
6.  ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี 
7.  ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 
8.  อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา  
9.  ผศ.ดร.น้ าฝน  ไล่สัตรูไกล 
10.  ผศ.ดร.วีรวัฒน์  ศิริเวสมาส 
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์  นาคบัว 
2.  ศาสตราจารย์พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 
3.  รองศาสตราจารย์บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  กงกะนันทน์ 
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5.  รองศาสตราจารย์ อารยะ  ศรีกัลยาณบุตร 
6. รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระสาริน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยศ  อิษฏ์วรพันธุ์ 
8.  Prof. Jonathan Holmes 
9.  Prof. Peter Pilgrim 
10.  Prof. John Ashmann 
11.  Dr. Colin Gale 
12.  Prof. Nigel Power 
13.  Dr.Brian  Curtin 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  เลขที่ 31  ถนนหน้าพระลาน  
แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 
 
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 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 3 คน รอง

ศาสตราจารย์ 2 คน และมี 1 คนเป็น 
ศาสตราจารย์ โดยทัง้หมดอยู่ใน
สาขาวชิาทีต่รงและสัมพันธ์กบัศิลปะ 
และการออกแบบ 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน และมี 
1 คนเป็น ศาสตราจารย์ โดยทั้งหมดอยู่
ในสาขาวชิาที่ตรงและสัมพันธ์กับศิลปะ 
และการออกแบบ 

ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน ทั้ง 18 คนมีคุณวุฒิตั้งแตป่ริญญาโท
หรือเป็น ผศ.ดร. ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์การสอนและการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับ
ปริญญา 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 3 คน รอง
ศาสตราจารย์ 1 คน และมี 1 คนเป็น 
ศาสตราจารย์ โดยทัง้หมดอยู่ใน
สาขาวชิาทีต่รงและสัมพันธ์กบัศิลปะ 
และการออกแบบ 
หมายเหตุ : หลักสูตรฯ เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 นี้เป็นปีแรก ซึ่งยังไม่มี

ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

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 

ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีนักศึกษาจบ
การศึกษา 

ตารางที่ 1.1-8 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2557 ภาระ
งานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

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 (ปรับปรงุ
หลักสูตรคร้ังสุดท้าย เมื่อปีฯ 2557) 

 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

เป็นไปตามผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตราฐานคุณวฒุ ิ

ตารางที่ 1.1-10 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงาน        ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ตกค้าง 

2557 (ปีแรกท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 7 - - - 
หมายเหตุ  1)นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา …………………………………................................………………………………… 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 58 59 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 7   

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 7   
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……………………………..............................…................………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญา เอก รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

236 25 4.72 
ระบบ
ติดตาม 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 28 3 4.67 สอบถาม 

 (2) ด้านความรู ้ 28 3 4.67 บัณฑิตทาง 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 27 3 4.50 Google 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 29 3 4.83 Drive ของ 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
59 6 4.92 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 65 7 4.64  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 2 ระบบ 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

2 
ทะเบียน
ออนไลน ์

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

100 
 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.72  เกณฑ์ประเมิน  :  4.72  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้ 

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

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-8 

2.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40  
 ตารางที่ 2.2-9 

2.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

0.40  
 ตารางที่ 2.2-9 
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ประเภทการตีพิมพ์ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
2.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-9 
3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-10 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-11 

4.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-11 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-12 

5.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-12 
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-13 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-13 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 1 0.60 ตารางที่ 2.2-13 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-13 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-13 

11. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 0.60  
12. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสูตร (คน) 2.00  
13. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร 

30.00  

14. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.75  
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 30.00  เกณฑ์ประเมิน  :  1.875  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 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. 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 
สาขาวิชา   ศิลปะการออกแบบ  
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)  คณะ มัณฑนศิลป์ 
แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษา  
         แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
คุณสมบัติผู้สมัคร   
1. คุณสมบัติการรับนักศึกษาจ าแนกออกตาม
แผนการศึกษา ดังนี้ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ  
  แบบ 1.1  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
(1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาอ่ืนและมีผลงานที่เก่ียวข้องกับศิลปะ
และการออกแบบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ 
  แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
(1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้านศิลปะ
และการออกแบบ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ได้รับเกียรติ
นิยมอันดับ 1 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
และ 
(2) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ อัน
เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  หรือ 
(3) มีประสบการณ์ในการท างาน ด้านศิลปะ และการ
ออกแบบ ไม่น้อยกว่า 9 ปี  
 
 
 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
2. ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ(SEPT) มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ 
สถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีรายชื่อตามท่ีหลักสูตรฯ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประกาศ หรือ มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOFEL ไม่น้อย
กว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 
หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 625 คะแนน หรือการทดสอบ
อ่ืนตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
3.   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
ข้อ 7 
** กรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ1, 2 และ 
3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 
หลักฐานเพิ่มเติม  
1.  ผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีระบุในคุณสมบัติ
ผู้สมัครข้อ 2 หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT 
2.  แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal) 
ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความ 
ส าคัญของปัญหา  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ทฤษฎีและหลักการสนับสนุน ขอบเขตของ
การศึกษา   และข้ันตอนการศึกษา (ไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ) 
 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 
……………………….............................................................. 

 

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

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

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 
  โดยปกตินักศึกษาจะเป็นผู้ติดต่อกับอาจารย์ทึ่ปรึกษา
ด้วยตนเอง โดยการพบที่ปรึกษาในแต่ละครั้ งทาง
หลักสูตรจะมีแบบฟอร์มบันทึกความคืบหน้าวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาเขียนว่าในแต่ละครั้งได้หารือเรื่องใด และมี
ข้อสรุปว่าอย่างไร โดยมีอาจาร์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับรอง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
…………………………………….............................................. 

 

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

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู่   
……………………………………………..................................... 

 

 - การส าเร็จการศึกษา  
………………………………………........................................... 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
……………………………………………………………….…............ 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.46  

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

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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........... 
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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) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
.................................................................................... 

 

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

 

 -การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
- พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากคุณวุฒิ รศ. ให้
เป็น ศ.  
- สนับสนุนเงินทุนในการท าวิจัยให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   

 

 
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 

 - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
……………………………………………………….……............... 

ตารางที่ 4.2-7- 
ตารางที่ 4.2-8 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 20.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 20.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 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  :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 
 
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 0.40   ตารางที่ 4.2-2 



 
 24 

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

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
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
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ 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 

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

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

0.80 
  ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5  
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด   

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

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

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60) 

สรุป บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง จ านวน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI  ตารางที่ 4.2.7 
2. ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิScopus  ตารางที่ 4.2.8 
3. รวมบทความที่ได้รับการอ้างอิง   
4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5  
5. ค่าคะแนนท่ีได ้   

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

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  : ....... คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = อัตราส่วน 0.25) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
………………………………..……......................................... 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
………………………………..……......................................... 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
อาจารย์ = 4.03 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  .......  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)    
4.2 (2)    
4.2 (3)    
4.2 (4)    

4.3    
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

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 

                
                

 
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 

370 601 การ
วิจัยขั้นสูงทาง
ศิลปะการ
ออกแบบ 

         4      

370 602 สัมมนา
ศิลปะการ
ออกแบบ 

         7      

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
…………………………………………………................................................. 

 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
……………………………………………………………………………………….......... 

 

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

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การก าหนดผู้สอน 
- จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และงานวิจัย 

ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

(ตัวบ่งช้ี 5.2) - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 
3 และ มคอ.4)   
…………………………………………………………………………………….........…. 

รายงานการ
ประชุมคณะ
กรรการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษ
า สาขาวิชา
ศิลปะการ
ออกแบบ 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 
- มีคณะกรรมการจัดสอบและตรวจผล ตามบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- ให้ก าหนดหัวข้อให้ตรงกับความถนัดทางวิชาการของอาจารย์ผู้
ควบคุม 

 

 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
-  ตรวจสอบและติดตามผลของการส่งบทความที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

แบบฟอร์ม
รายงาน
ความก้าว 
หน้าของการ
ท า
วิทยานิพนธ์ 

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

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 

- มีคณะกรรมการ พิจารณาครบตามหลักสูตร 

 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนในการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือเสนอแนะน าเสนอผลงานให้มีประ
สิทธิ ภาพและท าให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมให้ก ากับการปะเมินผล
ด าเนินงานตามกระบวนการ ประเมินผลตามหลักสูตร มคอ.5 และ 
มคอ. 7 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการส่ง 
มคอ.5    
มคอ.7 
ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
……………………………………………………………………………………….......... 

 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ....  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  .......  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 

มี  รายงานการ
ประชุม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

มี  เอกสาร มคอ.2 

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

   

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

มี  เอกสาร มคอ.5 

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

มี  เอกสาร มคอ.7 

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

มี  รายงานการ
ทวนสอบ 

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

   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

มี   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

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

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

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

    
    

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

       
       

 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

     
     

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
      
      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 
 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
      
      

 



 
 33 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม……………………………………………………………….............………………… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม    
ความรู ้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
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    
5.2    
5.3    
5.4    

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

ระดับคุณภาพ........... 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
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1. 
2. 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ………………………………………………...........................……. 

 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

……………………………………………................................................. 

 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
…………………………………………………………...........................……. 

 

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

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

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. 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   

 

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) 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

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……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
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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 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
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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 นายเอกชาติ  จนัอุไรรัตน ์ ศาสตราจารย ์ ศ.บ. 
Diploma di Master 
Master of Fine 
Arts 

การออกแบบภายใน 
Industrial Desing 
Interior Architecture 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2528 
2531 
2538 
 
 

2 ดร.จิรวัฒน์    วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
M.I.D 
 
Ph.D. 

การออกแบบผลิตภัณฑ ์
Master of Industrial Design 
 
Fine Arts 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2532 
2535 
 
2543 

3 ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี - 
 
 

ศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลปประยุกต ์
นฤมิตศิลป ์
ศิลปกรรมศาสตร ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

มทร.ธัญบุร ี
จุฬาลงกรณ์ ม. 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2540 
2548 
2556 

4 นายสน  สีมาตรัง รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) จิตรกรรมไทย ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 2509 

5 ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี รอง
ศาสตราจารย ์

วท.บ. 
Bachelor of Art 
Master of Fine Arts 
Doctor of 
Education 

วิทยาศาสตร์การแพทย ์
Art Education 
Painting 
Art Education 
 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2514 
2519 
2521 
2531 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 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 นายวโิชค  มุกดามณี ศาสตราจารย ์ ศ.ม. จิตรกรรม ม.ศิลปากร  

2 ดร.รัฐไท  พรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. 
กศ.ม. 
ศิลปประยุกต์ดษุฎี
บัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศึกษา 
การออกแบบผลิตภัณฑ ์

มรภ.สวนดุสิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.อุบลราชธาน ี

2535 
2542 
2549 
 

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

นิเทศศิลป ์
Integrated Design 
 
Design Science 

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

2546 
2549 
 
2554 

4 ดร.น้ าฝน ไลส่ัตรูไกล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ P.h.D. (Textile)  
 
 
 
 
Certificat De 
Stage ENSCI,  

Textile 
 
 
 
 
 
 

Institute of Art and 
Design University of 
Central England,  
Birmingham UK  
 
Paris France  
 

2548 
 
 
 
 
2541 
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Master of Art  
 
 
ศ.บ.   
 

 
Visual Arts 
 
 
ประยุกตศิลปศึกษา 

 
University of South 
Australia, Adelaide, 
Australia  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
2540 
 
 
2537 

5 ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

 
 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์  นาคบัว  M.F.A. Ceramics U. of Hawaii, USA.  
2 ศาสตราจารย์ พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง   จิตรกรรมและภาพพิมพ ์ UNIVERSITY OF NORTH 

TEXAS, USA. 
 

3 รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระสารนิ  M.F.A  University of Kansas 
,USA. 

 

4 รองศาสตราจารย์ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร      
5 รองศาสตราจารยบ์ุญสนอง  รัตนสุนทรากุล  ศศ.ม. พัฒนาสังคม สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหาร  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
ศาสตร ์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  กงกะนันทน ์  ปร.ด. กิตติมศักดิ์ ออกแบบนิเทศศิลป ์ ม.ศิลปากร  
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  อิษฏ์วรพันธุ์  Ph.D. Architecture School of Science & 

Engineering, Waseda U. 
 

8 Prof. Jonathan Holmes  M.F.A.  U. of  Tasmania, 
Australia 

 

9 Prof. Peter Pilgrim  M.Des.  Royal Collage of Arts, UK.  
10 Prof. John Ashmann  Graduated Arts Administration The School of the Art 

Institute of  Chicago  U. 
of Illinois, USA. 

 

11 Dr. Colin Gale  Ph.D.  U. of Central England, 
UK. 

 

12 Prof. Nigel Power  M.A. Communication & Computing : 
Spanish 

School of Mathematics 
& Science, Middlesex U., 
UK 

 

13 Dr.Brian  Curtin  Ph.D. Studio Art & Visual Culture 
Studies 

U. of Bristo, UK.  

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 

1 นางน้ าฝน  ไลส่ัตรูไกล ผู้ช่วย ศ.บ. ประยุกต หัวหน้าโครงการ :   1. นส.รสา สุนทรายุทธ 55155951 การออกแบบสื่อ  
  ศาสตราจ Master Degree ศิลปศึกษา 1. โครงการพัฒนา     น าทางสาธารณะ  
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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 

ารย ์ Diplome 
Ph.D. 

Visual Art 
- 
Textile 

หลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) : ผลิตภัณฑ์
ผ้า (2556) 
2. ที่ปรึกษา
โครงการวิจัยและ
อบรมหลักสูตรการ
ออกแบบและตัดเย็บ
เคร่ืองแต่งกายผ้า
ไทย/ผ้าไหม (2557) 
3. การวิจัยและ
พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ หลักสูตร
ส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : 
ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะที่ 
2 (2558) 
4. ที่ปรึกษาโครงการ
ออกแบบเคร่ืองแต่ง
กายชุดมัคคุเทศก์ 
(2558) 
5. การออกแบบชุด
เฉดสีเพื่อแสดงอัต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. นส.อรวรรณ ประพฤติ
ดี 
 
 
 
 
 
 
3. นางณัฐสรวงพร ทอง
เนื้อนวล 

 
 
 
 
 
 
55155952 
 
 
 
 
 
 
 
57155952 

ในพื้นที่ธุรกิจ
ซับซ้อนใน
ประเทศไทย
ส าหรับคนเดิน
เท้า 
 
การศึกษา
แนวทางการ
ออกแบบรูป
ตัวพิมพ์ที่สะท้อน
ความเป็นผู้หญิง
ส าหรับตัวพิมพ์
ไทย 

 
วิธีการออกแบบ
กราฟิกของ
นิทรรศการ : 
กรณีศึกษา
นิทรรศการของ
พิพธิภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กอายุ 
6 ถึง 9 ปี 
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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 

ลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ผ่านมุมมอง
การสร้างสรรค์
ผลงานแฟชั่นและสิ่ง
ทอ (2558) 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1. Fiber Fancy 
Fabric (2553) 
2. สีส้ม (2554) 
3. Collection 1, 
ถ้อยค า (2555) 
4. มิติสีของงานสิ่งทอ 
การทับซ้อนของเส้น
ใย "ชุดดอกไม้" 
(2556) 
5. มิติแห่งความทับ
ซ้อน (2557).(2558) 

2 ดร.ไพโรจน์  ชมุน ี รอง
ศาสตราจ
ารย ์

วท.บ. 
Bachelor of Art 
Master of Fine 
Arts 
Doctor of 
Education 

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
Art 
Education 
Painting 
Art 
Education 

ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1. Blooming 
White Friends : 
2009, แมวดูซ่ากับสึ
นามิ, แมวแก่กับถ้ า, 
การคงอยู่ของความ
ทรงจ าของแมว, 
ศิลปินอเมริกันกับอิม

  1. นส.อารีย์ พูลเกดิ 55155953 การศึกษาและ
น าเสนอแนว
ทางการ
ออกแบบ
ประติมากรรม
เชิงสัญลกัษณ์
แบบมีส่วนร่วมที่
สอดคล้องกับ
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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 

 เพรสชันนิสม,์ 
รูปทรงที่
เปล่ียนแปลง : 
ประติมากรรม จาก
ก่อนสมัยใหม่ถึง
โพสตโ์มเดอร์น The 
Changing Form : 
Changes in 
Sculpture from 
Pre-Modern To 
Post Modern 
(2553) 
2. การทรงอยู่ของ
ความทรงจ าผล
มะม่วง (2554) 
3. ศรัทธาหมายเลข 
1 (2555) 
4. นิทรรศการผลงาน
ศิลปกรรม รศ.ดร.
ไพโรจน์  ชมุนี 68 
ชิ้น, ช้างสามตัวก าลัง
เดินขึ้นไปสู่ทางทิศ
เหนือ (2556) 
5. Global Warning, 
สัญลักษณะของการ

ค่านิยมของคน
ภูเก็ต 
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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 

สร้างสรรค์ศิลปะ 
(2557) 
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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 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 นางน้ าฝน  ไลส่ัตรูไกล ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ.  
Master Degree 
Diplome 
Ph.D. 

ประยุกต
ศิลปศึกษา 
Visual Art 
- 
Textile 

หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) : ผลิตภัณฑ์
ผ้า (2556) 
2. ที่ปรึกษา
โครงการวิจัยและ
อบรมหลักสูตรการ
ออกแบบและตัดเย็บ
เคร่ืองแต่งกายผ้า
ไทย/ผ้าไหม (2557) 
3. การวิจัยและ
พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ หลักสูตร
ส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : 
ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะที่ 
2 (2558) 
4. ที่ปรึกษาโครงการ
ออกแบบเคร่ืองแต่ง
กายชุดมัคคุเทศก์ 

  1. นส.อารีย์ พูลเกดิ 55155953   
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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 

(2558) 
5. การออกแบบชุด
เฉดสีเพื่อแสดงอัต
ลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ผ่านมุมมอง
การสร้างสรรค์
ผลงานแฟชั่นและสิ่ง
ทอ (2558) 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1. Fiber Fancy 
Fabric (2553) 
2. สีส้ม (2554) 
3. Collection 1, 
ถ้อยค า (2555) 
4. มิติสีของงานสิ่งทอ 
การทับซ้อนของเส้น
ใย "ชุดดอกไม้" 
(2556) 
5. มิติแห่งความทับ
ซ้อน (2557).(2558) 

2 ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย ์

ศ.บ. 
Diploma 
 
Ph.D.  

ประตมิากรรม 
Jewelry 
Design 
Jewelry Art 

หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการ "อญัมณี 
การผลิตและการ
ออกแบบอัจฉริยะ 
เคร่ืองประดับจาก

  1. นส.รสา สุนทรายุทธ 55155951 Public Multi 
media Way 
finding Design 
in Thai 
Complex 
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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 

& Design นวัตกรรมภูมิปัญญา
และการบูรณาการ
แบบองค์รวมในการ
ผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน" 
(2558) 
ผู้ร่วมวิจยั : 
1. รวมบทความวาด
เส้นมัณฑนศิลป์ 
(2556) 
ผลงานสรา้งสรรค ์: 
1. บทสนทนาใน
ความเงียบ (2553) 
2. ขยับ (2554) 
3. 8 ฟองต่อ 1 วัน 
(2555) 
4. Untitled, Silent 
Dialogue, E Scape, 
2556, วงแหวนรอบ
นอก (2556) 
5. อโรคยา ปรมลา
ภา (2557) 

Business 
Spaces for 
Pedestrian 
Navigation. 
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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.   
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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       
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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 

   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน     
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

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 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางท่ี 2.2-8 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 2.2-9 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-10 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 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 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-11 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-12 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 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 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-13 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) 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
1 Thai Arts and Creativity : A new Identity fo Thai 

Food Catering 
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร นิทรรศการเดี่ยว ผลงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ในงาน

บ้านและสวนแฟร์ 2014 ณ อาคารแสดงสินค้า ชาแลน
เจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานิ 1-9 พ.ย.57 

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
ครั้งท่ี 12/2557 

     
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) 



 
 

58 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 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 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
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 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) รับรองการจดทะเบียน /ตารางประกอบ 
     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

/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) 

     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 จินตภาพ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์ นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย ์สาขาการออกแบบ  
2 วาเลนไทน ์ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์ ภายใน ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรตัน ์ณ หอศิลปะ  
3 เงินมีคุณค่า ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์ และการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศลิปากร  
4 เก้าอี้คณบด ี ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์ (10-20 ก.พ.57)  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
5 นม ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
6 ล่องเรือ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
7 สัตว์ป่า ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
8 น้ าพระทัย ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
9 พัดลมส่วนตัว ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
10 ตะเกียง ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
11 BONE CHAIR ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
12 ราก ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
13 สงครามน้ ามัน ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
14 นาฬิกาไม ้ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
15 พาย ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
16 มลพิษที่มีต่อธรรมชาต ิ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
17 ก้อนอิฐ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
18 รากไม ้ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
19 นางนวล ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
20 ม้านั่ง ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
21 เครื่องบอกวันท่ีละเดือน ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
22 ลีลา ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
23 เรือ ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
24 บทกวีแห่งขุนเขา ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์   
25 โลหะท าปฏิกิรยิากับออกซิเจน จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา 
ศ.เอกชาต ิจันอุไรรตัน ์ สูจิบัตรนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะ

มัณฑนศลิป ์2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
26 สัญลักษณะของการสร้างสรรค์ศิลปะ รศ.ดร.ไพโรจน ์ชมุนี  (15-27 ก.ย.57)  
27 เสียงต้นไม้ร้องไห้ขอชีวิต รศ.สน สีมาตรัง   
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1 Global Warning รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุน ี โครงการสร้างสรรค์ผลงานคณาจารย์ มัณฑนา  
2 Indra Deva’s Airial Fleet รศ.สน สีมาตรัง อุษาคเนย์ An Asean-Wide Design Collaboration ณ Build 

Bright University,  Siem Reap Campus ระหว่างวันท่ี 28 - 

30 พ.ค.57 ณ ประเทศกัมพูชา 

 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

     
     

 
ตารางท่ี 4.2-7 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง 
(cited) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-8 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (ชื่อบทความ
วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-

ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง 
(cited) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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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     

 
ตารางที ่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 
 
 
 

 
  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 


