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ค าน า 

 
 ในการสัมนาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ในปี พศ. 2558 มีความเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชาหลัก  4 สาขาในคณะ
มัณฑนศิลป์ ได้แก่ ออกแบบตกแต่งภายใน  ออกแบบนิเทศศิลป์  ประยุกตศิลปศึกษา และ เครื่องเคลือบดิน
เผา ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมมากขึ้น จึงได้จัดท าหลักสูตรปรับปรุงและจัดวิ
พากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และข้อวิพากย์ประการส าคัญนอกเหนือจากคุณประโยชน์ที่หลักสูตรดังกล่าว
จะสร้างสรรค์แก่ประเทศชาติได้แล้ว ยังมีข้อเสนอแนะให้ขยายระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยเน้น
การค้นพบนวัตกรรมด้านศิลปะการออกแบบที่อยู่บนรากฐานอัตลักษณ์และจิตวิญญาณไทย  คณะกรรมการจึง
ได้เสนอชื่อคณะกรรมการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความต้องการด้านอาชีพในอนาคต  และจัดท า  Feasibility จนใน
ที่สุดก็พบว่า ในหลายประเทศ นอกจากจะใช้ศิลปะการออกแบบเป็นเครื่องมือส่งเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจแล้ว 
ยังใช้เพ่ือสร้างสรรค์หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ แต่ในขณะที่การส ารวจ
หลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านวัฒนธรรมทั่วโลกประมาณ 250 หลักสูตรพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 2
แนวทางคือ วัฒนธรรมศึกษา และ การวิจัยเชิงวัฒนธรรม ในขณะที่แนวโน้มการขับเคลื่อนสังคมอนาคตมี
ลักษณะก้าวกระโดด ไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนในอดีต  คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรมีหลักสูตรที่ไม่เพียง
ศึกษาหรือวิจัยองค์ความรู้ในเชิงวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ต้องสามารถเกิดผลในการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้เพ่ือ
เป็นแนวทางขับเคลื่อนวัฒนธรรมอีกด้วย ผลการศึกษาจึงได้เกิดเป็นร่างหลักสูตรสาขาวิชา “ศิลปะการ
ออกแบบวัฒนธรรม” ซึ่งผ่านกระบวนการวิพากษ์จนน าสู่ขั้นตอนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2559 
 ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย มีความเห็นให้
เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็น “ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม” จึงท าให้คณะกรรมการร่างหลักสูตรต้องกลับมา
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดทั้งหมด และด าเนินการเสนอตามข้ันตอนตั้งแต่การขอปรับแผนการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยจึงท าให้หลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้ในปี พ.ศ.2560 เพ่ือขอเปิดรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แต่เนื่องด้วยขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการด้าน
การเงิน และกรรมการพิจารณาโครงการพิเศษศึกต้องผ่านการตรวจสอบหลายหน่วยงานจึงท าให้ไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาได้ตามก าหนด 
 ในที่สุด หลักสูตรจึงได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2562 
โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาทั้งสิ้น 14 คน ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลตัวชี้วัดได้ครบถ้วน และ
ปัจจุบันอยู่  หลักสูตรอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานตามระบบ AUN-QA ควบคู่ไปด้วย ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 

- 
- ไม่ประเมิน 

- 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รับ การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร ่

- 
- 

- ไม่ประเมิน 
- 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - - - ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์   18.33/ 4 = 4.58 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60 

3 
100 5.00 

3 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 
2 

66.67 3.33 
3 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละ 36 

21.2 
706.67 5.00 

3 
ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อัตราส่วน 
0.25 

1 
0.33 5.00 

3 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - - - ไม่ประเมิน 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - - ไม่ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน - - - ไม่ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - - - ไม่ประเมิน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - - ไม่ประเมิน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  4.58/ 1 = 4.58 ดีมาก 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) 

คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561  วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2562 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร  25610081100143 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
มตสิภามหาวิทยาลัย) 

1. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 1. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ 
2. ผศ.ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 2. ผศ.ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล วันที่ 15 ส.ค.61 
3. อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล 3. อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล  

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
1. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
2. ผศ.ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 
3. อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล 
4. รศ.ปรีชา  ปัน้กล่ า 
5. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล 
 
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 

ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น และ
อาจารย์ดังรายนามต่อไปนี้ 
1. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
2. ผศ.ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 
3. อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล 
4. รศ.ปรีชา  ปัน้กล่ า 
5. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
... (หลักสูตรมีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษา จึงยังไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561) ... 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
... (หลักสูตรมีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษา จึงยังไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561) ... 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1) 
... (หลักสูตรมีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษา จึงยังไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561) ... 
 
อาจารยพ์ิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2) 
... (หลักสูตรมีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษา จึงยังไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561) ...  
 
หมายเหตุ :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท

ต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี      
พ.ศ. 2557 – 2561 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
 
 

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

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
- ท าหน้าที่ที่ปรึกษา/ อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ ผู้สอนด้วย 

ตารางที่ 1.1-1  
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
  

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเทา่ ที่มี
ต าแหน่ง รศ. 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  

เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเท่า 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 
  

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารยป์ระจ า/ พิเศษ 
- คุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเท่า
ในสาขาวชิาที่ตรง/ สัมพันธ์กับ
สาขาของรายวชิาทีส่อน 
- อาจารย์พิเศษ มีประสบการณ์
การสอน ทั้งนีต้้องมีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 โดยมีอาจารย์
ประจ าเปน็ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก
และอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้ควา้อิสระ 

 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ า ป.โท/ เทียบเทา่ ที่มี
ต าแหน่ง รศ. 
- มีผลงานวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็
ผลงานวิจัย 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-9 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถา้
มี) 

  

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารยป์ระจ า คุณวุฒิและ
ผลงานวชิาการเชน่เดียวกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
- เป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบัชาติ ตรง/ 
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เรื่อง 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
ตารางที่ 1.1-4 
ตารางที่ 1.1-5 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ 
 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
คุณวุฒิและผลงานวชิาการ
เช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- เป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการเผยแพร่ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบัชาติ ตรง/ 
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 10 เรื่อง 

ตารางที่ 1.1-6 
ตารางที่ 1.1-7 
ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
- แผน ก1 และ ก2 : ตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติ/ นานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศ กกอ.  
- แผน ก2 : หรือน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
การตีพิมพ์รายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมฯ (Proceedings) 
- แผน ข : เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งทีส่ืบคน้ได้ 

ตารางที่ 1.1-8 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า และมี
ผลงานวชิาการตามเกณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไดไ้ม่เกิน 5 คน/ 
เทอม 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่ง ผศ.หรือคุณวุฒิ ป.โท/ 
เทียบเท่า ที่มีต าแหน่ง รศ. 
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ ์
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาไดไ้ม่เกิน 10 คน/ 
เทอม 
- คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่ง ศ. และมีผลงานวชิาการ
ตามเกณฑ์ เป็นทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาได้
ไม่เกิน 15 คน/ เทอม 
- เป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ของ นศ.ป.โทไดไ้ม่เกิน 15 คน 

ตารางที่ 1.1-3 
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/   

ตารางอ้างอิง 
- ถ้าอาจารย์เป็นทั้งทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ 
ให้เทียบ นศ.ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน 
= นศ.ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

(เป็นหลักสูตรใหม่)  

 
หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

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

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1.  
2.  

โอกาสในการพัฒนา 
1.  
2.  
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 
   

   
     

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2561 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2561 (4) 

อัตราการคงอยู่ 
   

   
  X 100 

 2559 2560 2561 

2561 (หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
*  คือ จ านวนนักศึกษาที่จบก่อนเกณฑ์ 
( )  คือ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ...... 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 61 60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น 
(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้ง

แรก จึงยังไม่มีข้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
2561 จ านวนรับเข้าในรุ่น 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ...... 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท/เอก รุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 2.1 แล้ว 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา             
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 2.2 แล้ว 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 

1.  
2.  
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 
การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ) 

- หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561 
และได้แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 3.1 แล้ว 
 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 3.2 แล้ว 
 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 3.3 แล้ว 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 4.1 แล้ว 
    

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
3 x 100/ 3 = 100.00 

ตารางที่ 1.1-1 

 (2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
2 x 100/ 3 = 66.67 

ตารางที่ 1.1-1 

 (3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(18.00 + 3.20) x 100/ 3 = 706.67 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

(ข้อ 4 เฉพาะ
หลักสูตรปริญญา
เอก) 

(4) จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(1/ 3) = 0.33 

ตารางที่ 4.2-7- 
ตารางที่ 4.2-8 

 
4.2(1) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 0 ตารางที่ 1.1-1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-1 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100.00  
 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 
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4.2(2) สรุปจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รองศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 0 ตารางที่ 1.1-1 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 2  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 66.67  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 66.67  เกณฑ์ประเมิน  : 3.33  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป) 
 
4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
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 16 16.00 ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 2 2.00 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต ารา หนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต ารา หนังสือหรืองานแปลทีผ่า่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 3 1.20 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 2 2.00 
ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 3 

จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 18 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 18.00 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูร 
3.20 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

600.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

106.67 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

50.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8.89 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 706.67  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 36.00  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 36.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60)  
 
4.2(4) สรุปบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง จ านวน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI 0 ตารางที่ 4.2.7 
2. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 1 ตารางที่ 4.2.8 
3. รวมบทความที่ได้รับการอ้างอิง 1  
4. จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 3  
5. ค่าคะแนนท่ีได ้ 6.67  

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : อัตราส่วน 0.33  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : อัตราส่วน 0.25  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : อัตราส่วน 0.25  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = อัตราส่วน 0.25) 
 
หมายเหตุ :  
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1) ฐานข้อมูล TCI ที่ใช้สืบค้นการอ้างอิงตามชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ วันที่ 11 มี.ค.62 (ย้อนหลัง 5 
ปี นับถึงปี พ.ศ.2557 หรือ ค.ศ.2014) คือ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html ผล
การสืบค้น ไม่พบการอ้างอิงฯ 
 
2) Link ผลสืบค้นการอ้างอิงตามชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 11 มี.ค.62 
(ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงปี พ.ศ.2557 หรือ ค.ศ.2014) คือ 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36632455300&amp;eid=2-s2.0-
84900385683 ผลการสืบค้น พบการอ้างอิงบทความเรื่อง Energy-efficient management modelling 
towards interior thermal comfort: A case of composite dwelling features manipulation in 
Bangkok ของ อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล ในปี 2014 
 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 4.3 แล้ว 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 - - - 
4.2  18.33/4 = 4.58 

4.2 (1) ร้อยละ 60 100 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 60 66.67 3.33 
4.2 (3) ร้อยละ 36 706.67 5.00 
4.2 (4) อัตราส่วน 0.25 0.33 5.00 

4.3 - - - 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.58 /1  =  4.58 คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
รหัส  ช่ือวิชา ภาค/ 

ปีการ 
ศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส  ช่ือวิชา ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
  
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.1 การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 5.1 แล้ว 
 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ 5.2 การก าหนดผู้สอน การก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ การ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 5.2 แล้ว 
 
การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 5.3 แล้ว 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 5.4 แล้ว 
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การบริหารหลักสูตร โปรดอธิบายผลการด าเนินงานส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่เกิดข้ึนในปีการศึกษา 2561 (ถ้ามี) 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (น ามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ม ี ไม่ม ี
(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  …… 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม    
ความรู ้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูล
ในปีการศึกษา 2561) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  …-……  คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  …-……  คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

(หลักสูตรใหมม่ีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มขี้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้) 

- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 6.1 แล้ว 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมินปีที่ผ่านมา 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
(หลักสูตรฯ รับการประเมินครั้งแรก ตามผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2561) 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
(หลักสูตรฯ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 

- 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

(หลักสูตรฯ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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หมวดที ่8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
………………………………………………............................................................................................................ ..... 
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................... ............. 
………………………………………………................................................................................................................. …
……………………………………………............................................................................................. .................... 
……………………………………………….................................................................................................................  
………………………………………………..................................................................................... ............................ 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
………………………………………………................................................................................................................ . 
………………………………………………................................................................................................................. …
…………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
………………………………………………................................................................................................................. …
…………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….................................................................................................................  
……………………………………………….......................................................................................................... ....... 
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หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
(หลักสูตรฯ รับการประเมินครั้งแรก ตามผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2561) 

 

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

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

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

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
การเตรียมความพร้อมด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (AUN – QA) ที่น าผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) เป็นแนวทางออกแบบหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตร
นี้ใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 (ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และ
ผู้รับผิดชอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



27 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) ที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุก
ประการ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น ๆ อีก (ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 

 
 

1. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2562 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
ประธานหลักสูตร 

 

2. .................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2562 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. .................................................................... 
(อาจารย์ ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2562 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ปรชีา  ปั้นกล่ า) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2562 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. .................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล) 

วันที่  1  กรกฎาคม 2562 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา........................... 
วันที่  1  กรกฎาคม 2562 

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

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
วันที่  1  กรกฎาคม 2562 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางท่ี 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 

ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา 
หน้าท่ี * 

สถาบัน, ประเทศ 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
1 ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  รองศาสตราจารย ์  ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 

สถ.ม. (สถาปตัยกรรมภายใน) 
ปร.ด. (การพัฒนาสังคม) 
ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกลา้ลาดกระบัง 
ม.ปทุมธาน ี
ม.ศิลปากร 

2526 
2541 
2553 
2557 

1, 3 

2 ดร.ภูวนาท รตันรังสิกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 5 ปี) 
M.A. (Visual Arts) 
ปร.ด. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 

ม.ศิลปากร 
Curtin U. of Tech., Australia  
ม.ศิลปากร 

2532 
2542 
2555 

1, 3 

3 ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล อาจารย ์  
 
 

ศ.บ. (ออกแบบภายใน) 
สถ.ม. (สถาปตัยกรรมภายใน) 
สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกลา้ลาดกระบัง 
ส.พระจอมเกลา้ลาดกระบัง 

2534 
2545 
2556 

1, 3 

4 นายปรีชา  ปั้นกล่ า รองศาสตราจารย ์  ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2537 

2, 3 

5 นายประดิพัทธุ์ เลิศรจุิด ารงค์กุล รองศาสตราจารย ์  ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์ศลิปะ) 

ม.ศิลปากร 
ม.สุโขทัยธรรมธริาช 
ม.ศิลปากร 

2534 
2551 
2557 

2, 3 

หมายเหตุ :   การท าหน้าท่ีของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  (4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ การค้นคว้าอิสระ 
(2) หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร   (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส้อน    (6) หมายถึง อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ 
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ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน 
คุณวุฒิ 

(ช่ือย่อปริญญา (สาขาวิชา), 
ทุกระดับการศึกษา) 

ส าเรจ็การศึกษา หน้าท่ี 
(ระบุตาม
หมายเหตุ) 

สถาบัน, 
ประเทศ 

ปีท่ีส าเรจ็ 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลือ่นการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อมลูในปีการศึกษา 2561) 
หมายเหตุ :   

การท าหน้าท่ีของอาจารย ์
(3) หมายถึง อาจารย์ผูส้อน     (5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอสิระ (6) หมายถึง อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ 

 
ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลือ่นการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อมลูในปีการศึกษา 2561) 
 
ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลือ่นการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อมลูในปีการศึกษา 2561) 
 
ตารางท่ี 1.1-5 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
รหัส

นักศึกษา 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก

สภา
มหาวิทยาลยั) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลือ่นการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อมลูในปีการศึกษา 2561) 
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ตารางท่ี 1.1-6 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลือ่นการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อมลูในปีการศึกษา 2561) 
 

ตารางท่ี 1.1-7 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

จ านวนนักศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลือ่นการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อมลูในปีการศึกษา 2561) 
 
ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
/การค้นคว้าอิสระ 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(proceedings) หรือรายงานหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระที่ไดเ้ผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้   (ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ ์และเลขหน้า) 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลือ่นการรับนักศึกษาครั้งแรก จึงยังไม่มีข้อมลูในปีการศึกษา 2561) 
 
ตารางท่ี 1.1-9  ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ระหว่างป ีพ.ศ. 2557 – 2561 
ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์

1. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 1. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  2557 1, 3 
2. การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา : ศลิปวฒันธรรมไทยและเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ที่มผีลต่อการ
ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย  

2558  

3. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)  2559  
4. ภาวะน่าสบายทางอุณหภมูิ ส าหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ภายในศนูย์นันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ  

2559  

5. ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย  2559  
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลาน
ตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  

2560  

7. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 
ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  

2560  

8. ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอตัลักษณ์ (4DNA) 2561  
2. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 1. การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อโลหะพร้อมระบบ Induction ส าหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย  2558 1, 3 

2. การศึกษาวิจัยชนวนหล่อโลหะรูปทรงเกลยีวเพื่อเพิ่มคณุภาพเครือ่งประดับ (2559) 2559  
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อดิจิทัล/เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตาก
ฟ้า คลองลัดอีแท่น  

2560  

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)  

2560   

5. โครงการศึกษาวิจัยภายใต้อัตลกัษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหัส 4DNA  2560  
6. โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 
ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  

2560  

7. ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการถอดรหัสอตัลักษณ์ (4DNA) 2561  
3. อ.ดร.นุชนภางค ์ แก้วนิล 1. 80 Royal Residence. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 

November 2018. 
2. การประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 
3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
3. สืบสานศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่น ด้วยการผสมผสานกับงานออกแบบตกแต่งภายใน (The inheritance of Local 
arts and craft by interior design composition). นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2560 : สืบ
สานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารากอน Thailand. 18 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560. 
4. บทความประกอบงานสร้างสรรค์.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางผังพื้น.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.หน้า 31-37. 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือ่การวางผังพื้น. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ ประจ าปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559. 
6. ภาวะน่าสบายทางอุณหภมูิส าหรับสภาพแวดล้อมท่ีใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาตภิายในศูนย์นันทนาการส าหรับ

2561 
 

2561 
 
 

2560 
 
 

2559 
 

2559 
 
 
 

2559 

1, 3 
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ชื่ออาจารย์ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2561* ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน้าท่ีของอาจารย ์
ผู้สูงอาย ุ
7. การพัฒนาโพรงเทียมใหส้ภาวะภายในโพรงท่ีเหมาะสมต่อการขยายพันธ์ุของนกเงือกโดยใช้สภาวะภายในโพรงรัง
ธรรมชาตเิป็นเกณฑ ์
8. “เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเลก็ ในต่างจังหวัดเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย. 
9. "การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา :ศลิปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทีม่ีผลต่อการส่งเสริมทอ่งเที่ยวไทย" 
10. บทความประกอบงานสรา้งสรรค์.การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร.หน้า 26-29. 
11. การส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กรด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
คณาจารย์ คณะมณัฑนศลิป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจ าปี 2557. ณ หอศิลปะ
และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557. หน้า 161. 

 
2559 

 
2558 

 
2558 

 
2557 

 
2557 

4. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 1. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)  2559 2, 3 
5. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจดิ ารงค์กลุ 
 

1. รุ่งอรุณแห่งความสุข (2558) 
2. สัญญอักษรา (2558) 
3. ความประทับใจจากกลองมโหระทึก (2559) 
4. การจัดการท่องเที่ยวเมืองดาลัด (วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560) 
5-31. ผลงาน 27 ช้ินใน Tokoha University Zoukei Exhibition 15th Anniversary Celebration, Shizuoka Japan 
(2560) 
32. ตกแต่งลวดลายอ่างล้างหน้า (ร่วมกับ นศ.) (2560) 
33. รักพระเจ้าอยู่หัว (Love The King) (2560) 
34. Universe (2560) 
35. รื่นเริง สุวรรณภมูิ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน. 15 - 30 กันยายน 2561. 
36. Sign of Suwannabhumi. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 - 24 
November 2018. 

2558 
2558 
2559 
2560 
2560 

 
2560 
2560 
2560 
2561 

 
2561 

2, 3 

*หมายเหตุ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี

ผลงานทางวิชาการจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5  ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง 
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ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนๆ 

ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ ผลงานวิชาการ** 
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หน้าที่ของ
อาจารย์ 

(หลักสูตรใหม่มีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาคร้ังแรก จงึยังไม่มีข้อมูลในปีการศึกษา 2561) 
**หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับเอก 
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมผีลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- อาจารยผ์ู้สอน ต้องมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท/เอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2560) ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา จึงแจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นการ
รายงานผลตามตัวบ่งชี้ 2.2 แล้ว (ในที่นี้ ได้แสดงตัวอย่างตารางการกรอกข้อมูลที่หลักสูตรต้องรายงาน หากมีผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะต่อไป) 

 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (ค่าน้ าหนัก 0.10) (เฉพาะระดับปริญญาโท) 

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. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (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. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (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 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
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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 

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (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. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (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 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     

 
 



36 

ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (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 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนกั 0.40) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (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 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (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 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนมุติัและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (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. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  (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 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

1 ปัจจัยภาวะนา่สบายทางอุณหภมูสิ าหรับสภาพแวดล้อมท่ีใช้
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิภายในศูนย์นันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

อ.ดร.นุชนภางค ์ แก้วนิล Veriridian E-Journal Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศิลปะ และศลิปะ ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 3. ก.ย.-ธ.ค.60. หน้า 647 - 661. 

ฐานข้อมูล RIS 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลูTCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61) (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 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
1-5 ภาชนะบรรจ ุ รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 14 มี.ค.61 ฐานข้อมูล RIS 
6-13 ของประดับตกแต่ง  26 ม.ค.61  
14 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร  14 มี.ค.61  
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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 

15 ของประดับตกแต่ง  18 พ.ค.61  
16 ของประดับตกแต่ง  2 มี.ค.61  

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานท่ีว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
1 ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วย

การถอดรหสัอัตลักษณ์ (4DNA) 
1. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
2. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 
3. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 

ส านักงานจังหวัดพิษณโุลก ฐานข้อมูล RIS 

2 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์เชิงพาณชิย์โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย) 

1. อ.ดร.เรืองลดา  ปุณยลิขิต  
2. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล  
3. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
4. รศ.ประดิพัทธุ ์ เลิศรุจดิ ารงค์กลุ 
5. ผศ.ดร.วรีวัฒน์  สิริเวสมาศ  
6. อ.ดร.ศราวุฒิ  ปิ่นทอง 
7. อ.ชัยวุฒ ิ รื่นเริง 
8. นางรัตนาภรณ์  พืชผล 

กรมการพัฒนาชุมชน ฐานข้อมูล RIS 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการ

จดทะเบียน 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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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 

     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนกั 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนกั 0.40) 

1 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยสถาปตัย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี 
2561 : ส่งเสรมิชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภมูิปัญญา 

รายงาน
ประเมินผล 

2 โคมกระดาษ ตลาดนางลอย ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ หอ โครงการฯ 
3 การประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมภายในโรงแรม 
อ.ดร.นุชนภางค ์ แก้วนิล ศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน  15-30 ก.ย.61  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 Untitled รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 2018 Pacific Rim International Exhibitions ณ Hue  สูจิบัตร 
2 80 Royal Residence อ.ดร.นุชนภางค ์ แก้วนิล University Vietnam 19-24 พ.ย.61  
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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 
(citation) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

      
 

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 
(citation) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 อ.ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล 
รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี 

ช่ือบทความ : Energy-efficient management 
modelling towards interior thermal 
comfort: A case of composite dwelling 
features manipulation in Bangkok 
ช่ือวารสาร : PLEA 2011 - Architecture and 
Sustainable Development, Conference 
Proceedings of the 27th International 
Conference on Passive and Low Energy 
Architecture, pp. 211-215  

ช่ือบทความ : Prognosis method for the 
energy demand of nearly-zero-energy 
buildings in different climates 
ผู้วิจัย : Dietrich, U., Kiehl, F., Stoica, L. 
ช่ือวารสาร : WIT Transactions on the Built 
Environment 142, pp. 485-496 
 

ค.ศ.2014 Link ที่แสดงใน
รายงานตัวบ่งช้ีที่ 
4.2.4 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ - 

- 
- ไม่ประเมิน 

- 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

- 
- 

- ไม่ประเมิน 
- 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา - - - ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   18.33/ 4 = 4.58 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 

3 
100 5.00 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 
2 

66.67 3.33 
3 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 36 

21.2 
706.67 5.00 

3 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อัตราส่วน 
0.25 

1 
0.33 5.00 

3 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - - - ไม่ประเมิน 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - - ไม่ประเมิน 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน - - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน - - - ไม่ประเมิน 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - - - ไม่ประเมิน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - - ไม่ประเมิน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  4.58/ 1 = 4.58 ดีมาก 

 
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 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
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 - - 4.58 ดีมาก 
5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 - - - 
6 1 - 6.1 - - - 

รวม 13 7 4 2 - - 
ผลการ
ประเมิน 

- - 4.58 - -  ดีมาก 

 
ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 

ตารางที ่7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
      

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

    
 


