
ผลการบริหารและพัฒนาบุคลการ  ปีการศึกษา 2562 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2562 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
รายงานอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในรอบปีการศึกษา 2562 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง  3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2559 - 2561 

อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปีการศึกษา 
2562 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2559 

จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 8 7 คน 6 คน 5 คน 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 42 42 40 คน 40 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจำ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
19.05 

ร้อยละ  
16.67 

ร้อยละ 
15.00 

ร้อยละ 
12.50 

  
ปีการศึกษา 2562   อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  จำนวน  8  ท่าน  ดังนี้ 
1.  ผู้ช่วยศาสตรจารย์  ดร. มณี  มีมาก 
2.  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร 
3.  อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ 
4.  อาจารย์ ดร.ปาหนัน คำฝอย 
5.  อาจารย์ ดร.ประหยัด  ศุภจิตรา 
6.  อาจารย์ ดร.ธนภรณ์  แสนอ้าย 
7.  อาจารย์ ดร.จิรโรจน์  ศรยีะพันธุ์ 
8. อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์  จนัทรค์งหอม 
  
 



การวิเคราะห์ข้อมูล            
            ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร มีเป้าหมายให้คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานดีขึ้นจากปีการศึกษา 2561  มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน7 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 42 คน ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ิมขึ้น 1 
คน คือ อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์  จันทร์คงหอม  ทำให้ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เพ่ิมข้ึนเป็น  8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 บรรลุเป้าหมาย   ปีการศึกษา 2562 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีกลไกสนับสนุนและผลักดันพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำ โดยทำการ
สำรวจ/สนับสนุน/ส่งเสริมการขอทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และวิเคราะห์
ความสอดคล้องความต้องการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อของคณาจารย์ในสาขาวิชานั้น 
ๆ  ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์สนับสนุนการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย และใช้งบประมาณของคณะฯ เพ่ือจ้าง
อัตรากำลังทดแทนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ปัจจุบันและความสมดุล
ของอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน จากผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยระบบติดตามคณาจารย์ที่มี
ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ส่งผลให้คณาจารย์มีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึน  ซึ่งขณะนี้มีคณาจารย์อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน  5  คน ดังนี้ 

1. อาจารย์ ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน  สังกัด  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
2. อาจารย์ ผกาวรรณ  บุญดิเรก    สังกัด  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี  อนุกูล  สังกัด สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 
4. อาจารย์ วศิน  ศรียาภัย  สังกัด สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 
5. อาจารย์ อัฏฐพล  เทพยา  สังกัด   สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ข้อมูล  ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2563)  
       คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีจำนวนบุคลากร รวม 51 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 
จำนวน  42  คน  บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 9 คน  จำแนก ดังนี้ 

ข้อมูลบุคลากร 

สายวิชาการ  
( 42  คน) 

สายสนับสนุน  
(9 คน) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ประเภทบุคลากร         

ข้าราชการ 1 2.38 - - 



พนักงานมหาวิทยาลัย 33 78.57 7 77.78  

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 8 19.05 
2 

22.22  

วุฒิการศึกษา         

ปริญญาเอก 8 19.05 - - 

ปริญญาโท 31 73.81 2 22.22 

ปริญญาตรี 3 7.15 6 66.67 

ต่ำกว่าปริญญาตรี - - 1 11.11 

ตำแหน่งทางวิชาการ         

ศาสตราจารย์ - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 11 26.19 - - 

อาจารย์ 31 73.81 - - 

  
  
  
  
ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 2 ปี ย้อนหลัง
(ถ้ามี) 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 

2560 2561 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15.00 
(จำนวน 6 คน) 

ร้อยละ 16.67 
(จำนวน 7 คน) 

ร้อยละ 16.28 ร้อยละ 19.05 
(จำนวน 8 คน)  

บรรลุ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 



 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2562 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
รายงานอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2562 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง  3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2559- 2561 

อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีปัจจุบัน ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2559 

จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 11 9 คน 7 คน 6 คน 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 42 คน 42 คน 40 คน 40 คน 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 26.19 ร้อยละ 21.43 ร้อยละ 17.50 ร้อยละ 15.00 

  
ปีการศึกษา 2562   อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา 
3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สรุสทิธิ์  ศรีสมุทร 
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์  ดร.มณี  มีมาก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน คำฝอย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย  พรหมอินทร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชัยรัตน ์ แสงทอง 



9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี  อนุกูล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงค์ ชีวะสาโร 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภรณ์  แสนอ้าย 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล            
ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรในการผลักดันให้อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ           มีแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้น จากปีการศึกษา 2561  มีอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ปีการศึกษา 2562  มีอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้ปีการศึกษา 2562  มีอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.19 
บรรลุเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562   
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้สร้างสรรค์
ผลงานขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ   ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีกลไก
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ   โดยการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการผลิต
งานวจัยและงานสร้างสรรค์  เป็นฐานในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  โดยมีประกาศสนับสนุนทุนวิจัยและทุน
สร้างสรรค์เป็นประจำทุกปี ๆ ละ 300,000 บาท เพื่ออนุมัติทุนให้กับบุคลากรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
ผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  จากผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยระบบติดตามประเมินผล
ให้คณาจารย์จัดทำผลงานวิชาการให้แล้วเสร็จทันเวลา  ส่งผลให้คณาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการและยื่นขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
คณะฯ ยังผลักดันให้คณาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น (รองศาสตราจารย์) ซึ่งมีอาจารย์ได้ยื่นเอกสารตำรา เพ่ือ
ใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน  1  คน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย  พรหมอินทร์  สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ข้อมูล  ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2563)  
       คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีจำนวนบุคลากร รวม 51 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 
จำนวน  42  คน  บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 9 คน  จำแนก ดังนี้ 

ข้อมูลบุคลากร 

สายวิชาการ  
( 42  คน) 

สายสนับสนุน  
(9 คน) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 



ประเภทบุคลากร         

ข้าราชการ 1 2.38 - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 33 78.57 7 77.78  

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 8 19.05 2 22.22 

วุฒิการศึกษา         

ปริญญาเอก 8 19.05 - - 
 

31 73.81 2 22.22 

ปริญญาตรี 3 7.15 6 66.67 

ต่ำกว่าปริญญาตรี - - 1 11.11 

ตำแหน่งทางวิชาการ         

ศาสตราจารย์ - - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - - 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 11 26.19 - - 

อาจารย์ 31 73.81 - - 

  
  
  
  
  
ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 2 ปี ย้อนหลัง
(ถ้ามี) 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 

2560 2561 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 17.50 
(จำนวน 7 คน) 

ร้อยละ 21.43 
(จำนวน 9 คน) 

ร้อยละ 23.26 ร้อยละ 26.19 
(จำนวน 11 คน)  

บรรลุ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 



 
 


