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คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
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การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557)

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการรายงานประกันคุณภาพหลักสูตร ตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติและ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เพื่อรองรับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คณะมัณฑนศิลป์จึงได้กาหนดให้มีการ
ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรปีการศึกษา 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรในด้าน
การเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์
และนักศึกษา
รายงานการผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558 ได้รายงานตามตัว
บ่งชี้ประเมินคุณภาพฯ ตามหมวดคุณภาพฯ ที่กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จานวน 8 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ข้อมูลทั่วไป
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย์
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
แผนดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

การรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและช่วยพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สามารถดาเนินการได้ตรงตามพันธกิจต่างๆที่รัฐบาลและสังคมคาดหวังไว้

(ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์)
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
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สารบัญ
การรับรองโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่
หมวดที่ 3 นักศึกษา
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
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

หน้า
2
4
5
7
14
15
20
21
22
24
24
27
29
31
31
34
38
41
41
42
45
48
50
56
56
59
59
61
61
61
61
62
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
หน้า
1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)
68
1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2)
68
1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
69
1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย
70
1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ
71
1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
74
1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
78
1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
86
1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 88
1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
97
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
98
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
98
2.2-3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
99
2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
99
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
100
2.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
100
หมายเหตุ :ไม่มตี ารางที่ 3.x-xในฟอร์มรายงานฯ
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 103
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 104
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 105
4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 105
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
106
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
108
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
111
5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
111
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
112
7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
112
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
113
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินตนเองรายงานการผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิล ปะการออกแบบ (หลั กสู ตรนานาชาติ /หลั กสู ต รปรับปรุง พ.ศ.2557) คณะมั ณฑนศิล ป์ มหาวิ ทยาลั ย
ศิล ปากร ฉบั บ นี้ เป็ น การประเมิน ผลการดาเนิ น งานในปีการศึกษา 2558 ซึ่ งครอบคลุ มช่ว งเวลาตั้ง แต่ 1
สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 โดยได้ดาเนินการตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สรุปผลได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับ
การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์
ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่ จานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน
4.20

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

500
100
5.20

5.00

5.00

86.67

5.00

5.00

ดีมาก

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 2

3.00
2.00

ระดับ 3

ระดับ 2

2.00

2.33

ปานกลาง

ระดับ 2
17/4 =

2.00
4.25

60.00

3.00

80.00

4.00

72.00

5.00

0.60

5.00

ระดับ 3

3.00

48.00

6
10/2 =

7 /3 =
ระดับ 3
60.00
60.00
60.00

0.25
ระดับ 3

3
5
4
5
3.6
5
3
5
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
9.25/ 3 =
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
3.08
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
ระดับ 2
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
6 ข้อ
9 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
12/ 4 =
3.00
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับ 3
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
3/1
3.00
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
41.25/13 =
3.17

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี
3.00
2.00
2.00
5.00
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
ดี

การดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปในภาพรวมของ 4 พันธกิจหลัก ได้ดังนี้
การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557)เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และได้รับการรองรับจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) แล้ว
การวิจัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557) สนับ สนุ นให้อาจารย์ เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนอุดหนุน ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลั ย
หน่วยงานราชการภายนอก โดยจุดเด่นของหลักสูตรฯ คือ อาจารย์ประจาของสาขาวิชาฯ มีผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการใช้ประโยชน์จริง
การบริการวิชาการ
อาจารย์ประจาในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ได้
นาองค์ความรู้ ทั้งจากการศึกษาวิจั ย และองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิช าชีพมาให้ บริการ
วิชาการต่อสังคมทั้งในรูปแบบการทางานออกแบบ การเป็นที่ปรึกษาโครงการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย
นอกจากนี้อาจารย์ประจาสาขาวิชาฯ ยังมีการบริการในรูปแบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ
ตัดสินในการประกวดต่างๆ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่น
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในส่วนของการบานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ สนับสนุนให้อาจารย์
ประจาและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และ
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โครงการที่ ดาเนิ น ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภายนอกรวมทั้ง ส่ งเสริ มให้ มีก ารบู รณาการการบ านุ บารุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช า
ศิล ปะการออกแบบ (หลั กสู ตรนานาชาติ/ หลั ก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2557) คณะมั ณฑนศิล ป์ มหาวิทยาลั ย
ศิล ปากร ได้ดาเนิ น งานตามแผนงานพัน ธกิจต่าง และมีการประชุมมอบหมายภาระงานให้ แก่อาจารย์ใน
สาขาวิชาตาม 4 พันธกิจ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อย่างครบถ้วนตามหมวดและเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
หลักสูตรฯอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดเป็นสาขาวิชาปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเดียวของคณะมัณฑนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตนักออกแบบและนั กวิชาการด้านการออกแบบขั้นสูง เพื่อเป็นกาลังสาคัญของวงการศึกษาและวง
วิชาชีพด้านการออกแบบไทยสู่สังคม
หลักการที่สาคัญของหลักสูตร คือ การมุ่งความเป็นเลิศด้านพัฒนากาลังคนด้านการออกแบบขั้นสูงที่
จะสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชุมชนและประเทศชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ จึงเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในระดับ
สากล โดยหลักสูตรมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานการออกแบบ การจัดการเรียนการสอน
ในต่างประเทศ รวมถึงการให้โอกาสนักศึกษาได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ตนกาลังศึกษาค้นคว้า
หรือทีส่ าเร็จแล้วสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ทุกรูปแบบ
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
“ จัดการศึกษาให้บุคคลได้ทาการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือทฤษฎีใหม่
ทางศิลปะการออกแบบและเพิ่มพูนศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบในระดับสากล”
อัตลักษณ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ความมีเอกลักษณ์ด้านการบูรณาการงานศิลปะและงานการออกแบบที่เป็น
ความเชี่ยวชาญและตัวตนของนักศึกษาภายใต้ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม แหล่งข้อมูล สื่อและวัตถุดิบ
ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างนักออกแบบนักวิชาการด้านการออกแบบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการ
วิจัยค้นคว้า และบูรณาการศิลปะการออกแบบให้สอดคล้องกับเทคนิควิทยาการ
ความก้าวหน้าทางสังคมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงผลงานศิลปะการ
ออกแบบขั้นสูง ในวงวิชาชีพ วิชาการระดับประเทศและระดับสากล
ยุทธศาสตร์แผนปฎิบัติราชการประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
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1. มีการสัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558พิจารณาผลการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5) ในปีที่แล้ว ประกอบการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เตรียมการสอนการจัดตารางสอน
การเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ ในรายวิชาสัมมนาและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มคอ.3) จัดทาปฏิทินการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษา/อาจารย์ และแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559
2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ได้แก่
-การสนับสนุนทุนการศึกษา และการให้ข้อมูลแหล่งทุนอื่นๆ
- โครงการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ นานาชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งหรือเวทีให้เข้าร่วมเผยแพร่อื่นๆ และนาเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
-โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตร/ สาขาวิชากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยสร้างสรรค์
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาได้เพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัย
สร้างสรรค์ ปี 2558 สาขาวิชาจึงจัดทาแผนวิจัยสร้างสรรค์ โดยกาหนดให้อาจารย์ประจาทุกคนต้องทางานวิจัย
สร้างสรรค์อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และกาหนดแผนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/ เผยแพร่งานวิจัย
สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบการเผยแพร่ทั่วไป การจัดแสดงเฉพาะวิชาชีพและหรือการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ/
นานาชาติผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตร/ สถาบันอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ในสาขาวิชาไปเป็นวิทยากร และเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1) แผนการบริการวิชาการของสาขา
- โครงการนาเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์ระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน(ประเทศมาเลเซีย)
2) แผนการบริการวิชาการรายบุคคล การเป็นที่ปรึกษา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่สัมพันธ์กัน
(มหาวิทยาลัย) กรรมการระดับชาติ (ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย สาขาศิลปะการออกแบบ)
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรของรัฐและเอกชนด้านศิลปะและการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดให้นักศึกษาเสนอผลงานความก้าวหน้าของผลงาน
เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไปในทุกภาคการศึกษา
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาฯ: การเสนอผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
1. ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปะในต่างประเทศ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาหลักสูตรได้กาหนดแผนความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การเรี ย นการสอนกั บ สถาบั นศิ ล ปะและมหาวิ ท ยาลั ย ในเอเซี ย และอาเซี ย น ได้ แ ก่ Tokyo
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University of the Arts (ญี่ปุ่น), University of Mara Institue of Malasia (มาเลเซีย) โดยในปีการศึกษา
2558 ได้กาหนดแผนความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และพิจารณาผลงานของนักศึกษา
2) การศีกษาดูงานในรายวิชา การนาเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา
2. การจัดหาสถานที่จั ดการเรี ยนการสอนและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาระหว่างการปรับปรุง
อาคารเรียนที่ มศก วังท่าพระเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นการเฉพาะกิจ
3. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและบัณฑิตปีการศึกษา 2558 เพื่อประเมิน
ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
สร้างบุคคลากรนักออกแบบที่มีความรู้ทางการวิจัย มีสุนทรียภาพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะ และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อย่างมีเอกลักษณ์ มีรสนิยมในการออกแบบ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและมีใจที่เสียสละพร้อมที่จ ะอุทิศเพื่อยกระดับสังคมด้วยงานออกแบบที่มีคุ ณค่า เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
จุดเด่นของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557)
- เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวและหลักสูตรแรกของเมืองไทยที่เปิดสอน
ด้านศิลปะการออกแบบในระดับปริญญาเอกระดับนานาชาติ
- ผู้จบการศึกษาสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภูมิภาค
- เป็นผู้นาการศึกษาต้นแบบด้านศิลปะและการออกแบบในอาเซียน
- รองรับการเติบโตของนักศึกษาระดับตรี และโทในอนาคตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ
ด้านหลักสูตร
หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการบูรณาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อเป็นผู้นาทางด้านการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบในระดับ อาเซียน และนานาชาติ โดยผลิตบัณฑิตที่เข้าใจในปัญ หาใน
งานออกแบบ สามารถค้นคว้า วิจัยคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ เข้ากับจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานศิลปะการออกแบบที่มีคุณค่า ความงาม และสุนทรียภาพตอบสนองความ
ต้องการของสังคมไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์เ ฉพาะตน พร้อมทั้งปลูกฝังให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณและมีจิตสานึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านบุคลากร
หลักสูตรฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะด้านศิลปะการออกแบบ และเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับจากสังคม เห็นได้จากการได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายกรรมการตัดสินการแสดงผลงาน กรรมการ
พิจารณากากับและดูแลหลักสูต รด้านศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งมีคณาจารย์พิเศษทั้งในและต่างประเทศ
ซึง่ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปะการออกแบบขั้นสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ด้านการเรียนการสอน
ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรฯเป็นการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หลักการการวิจัย
ตามธรรมชาติของศิลปะและการออกแบบที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการสอนวิชาทุกรายวิชานักศึกษาได้รับความรู้จากอาจารย์และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นนักวิชาการและ
นักออกแบบผู้มีประสบการณ์ทางานสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติจึงทาให้สามารถ
สร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านผลผลิต
นักศึกษาที่สาเร็จจากหลักสูตรหลักสูตรฯ สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบชั้นนา นักวิชาการด้าน
ศิลปะการออกแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีในวงวิชาชีพ ผู้ประกอบการและ/หรือผู้นาทางการออกแบบที่มีความคิด
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการต่อสังคม
ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรฯ มีโครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริ การแก่สังคมรวม 2 โครงการ โดยได้ มีการบูรณาการทานุบารุงศิลปวั ฒ นธรรมและการบริการ
วิช าการต่อ สั งคมกับ การเรี ย นการสอนให้ นักศึกษาเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการบริการวิ ช าการและทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ปัญหาของหลักสูตร
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สถานที่จัดการของหลักสูตรใช้อาคารเรียนร่วมกับหลักสูตรอื่นๆในคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ ด้วย
ความจากัดของพื้นที่จึงไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่นักศึกษาพึงมี
พื้นที่ส่วนตัวในการทางานหรือพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม
การบริหารจัดการ
ที่ผ่านมาหลักสูตรดาเนินการบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยการขอใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย
เช่น อาคารพรรณราย หอศิลป์ วังท่าพระ ห้องประชุมของอาคารต่างๆในวังท่าพระและได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารคณะให้ใช้อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ ชั้น 2 เป็นการชั่วคราว ช่วงการปรับปรุงอาคารคณะฯ
2) นักศึกษา
คุณสมบัตินักศึกษา
นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดทักษะด้านภาษาอันเป็นอุปสรรคในการค้นคว้าวิจัย ขณะที่ส่วนหนึ่งขาดทักษะ
ด้านการวิจัย ซึ่งหลักสูตรได้แก้ไขโดยการปรับฐานความรู้ และเตรียมรายวิชาบรรยายและสัมมนา รวมถึง
การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
คุณสมบัตินักศึกษาจานวนรับนักศึกษาและจานวนนักศึกษาคงอยู่
จานวนรับนักศึกษาของหลักสูตรยังไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งอาจมีที่มาจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่
แพร่หลาย ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรมีนักศึกษาคงอยู่ และตกค้างไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลา ส่งผลไปยังภาระอาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มีจากัด แต่หลักสูตรก็ได้
12

พิจารณาแก้ไขโดยกลยุทธ์การกาหนดเวลาติดตามผลให้นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุก
ภาคการศึกษาในปีการศึกษานี้ ซึ่งได้ผลตามเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
ด้านบัณฑิต
สร้ างเครื อข่ายบั ณฑิต และติดตามการทางาน การผลิ ตผลงานสร้างสรรค์ ศิลปะการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของสังคมไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน คานึงถึงจรรยาบรรณและมี
จิ ต ส านึ ก ในความรั บ ผิ ดชอบต่อ สั งคมและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อความสุ ขของประชาชนอย่ างต่ อเนื่ องเพื่อ เป็ น
แบบอย่างของนักออกแบบมืออาชีพระดับประเทศ และนานาชาติ
ด้านนักศึกษา
ส่งเสริมศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาที่นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมทาง
ศิลปะการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ในวิชาชีพศิลปะการ
ออกแบบ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการศิลปะการออกแบบ
ด้านอาจารย์
สร้ างแรงจู งใจในการเผยแพร่ ผ ลงานศิ ล ปะการออกแบบและ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิ ช าการใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สร้ างกลยุ ทธ์ในการเพิ่มการอ่าน และค้นคว้ าด้านเอกสาร และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่
นักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิผลต่อสังคมและนวัตกรรมด้านศิลปะ
การออกแบบแก่วงวิชาชีพในระดับชาติและสากล
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รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน26ก.ค.59
หมวดที่1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร25510081109321
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2

ปัจจุบนั

1. ศ.เอกชาติจันอุไรรัตน์
2.ผศ.ดร.จิรวัฒน์วงศ์พันธุเศรษฐ์
3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
4. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
5. รศ.สน สีมาตรัง

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

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผา่ นสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร)
ครั้งที่ 5/2557วันที่ 14/5/2557
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจาภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ รายวิชา
1. ศ. เอกชาติ จันอุไรรัตน์
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พนั ธุเศรษฐ์
3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
4. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
5. รศ.สน สีมาตรัง
6. ผศ.ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล
7. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

370 601 การวิจัย 370 602สัมมนา 370 603 หัวข้อ
ขั้นสูงทางศิลปะการ ศิลปะการออกแบบ พิเศษด้านศิลปะ
ออกแบบ
การออกแบบ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
รับรองโดยมติสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ /2559 วันที่ 2559 (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
1.อาจารย์ จรูญ อังศวานนท์
2.อาจารย์ นิธิ สถาปิตานนท์

รายวิชา
รายวิชา
370 601 การวิจัย 370 602สัมมนา
ขั้นสูงทางศิลปะการ ศิลปะการออกแบบ
ออกแบบ
√
√

รายวิชา
370 603 หัวข้อ
พิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ
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รายวิชา
รายวิชา
370 601 การวิจัย 370 602สัมมนา
ขั้นสูงทางศิลปะการ ศิลปะการออกแบบ
ออกแบบ
√
√
√
√

ชื่ออาจารย์ผู้สอน
3. ดร.ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี
4. Assoc.Prof. Kazutoshi Oshimoto
5. Mr.Sridhar Ryalie
6.Mr.David Schafer

รายวิชา
370 603 หัวข้อ
พิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2558
รับรองโดยมติสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ /2559 วันที่ 2559 (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ประจา
1. ศ. เอกชาติ จันอุไรรัตน์
2. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
3. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
4. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
5. รศ.สน สีมาตรัง
6. ผศ.ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล
7. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ศิริเวสมาส
8. อ.ดร. ธนาทร เจียรกุล
9. อ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
10. อ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
อาจารย์ภายนอก
11. ผศ.ดร.อภิศักดิ์ สินธุภัค
12. ผศ.ดร. ชัยยศ อิษฏวรพันธุ์
13. อ.นนทิวรรธน์ จันทนผลิน

อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก

อาจารย์ที่ปรึกษา
รอง

3 คน
1 คน
1 คน
2 คน
2 คน
7 คน
2 คน

1 คน
2 คน
2 คน
3 คน
2 คน
2 คน
1 คน

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน : ในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารเรียนที่วังท่าพระ หลักสูตรฯ จึง
ขอใช้อาคารเรียนคณะฯ บางส่วนที่รอการปรับปรุง และหอศิลป์ (ตึกพรรณราย) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร 5 คน ตามเกณฑ์ ตารางที่ 1.1-1
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดยอาจารย์ทุกท่าน ตารางที่ 1.1-2
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว
และได้ปฏิบัติงานประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมิน
2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
มีคุณวุฒิ
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก 3 คน
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์1 คน
ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน
และอาจารย์ประจาทั้ง 5 คนมีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผสู้ อน โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรทัง้ หมดมีคุณวุฒิอยู่ในสาขาวิชาที่
ตรงและสัมพันธ์กับสาขาศิลปะการออกแบบ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน และ
หลักสูตร
ดารงตาแหน่งวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ 1 คน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิ
อยู่ในสาขาวิชาทีต่ รงและสัมพันธ์กับศิลปะการ
ออกแบบ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
1.เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบหรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์กันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีไ่ ด้การรับรองจาก
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ /2559วันที่ 2559 (อยู่
ระหว่างการดาเนินงาน)
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนทุกคน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคน
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีคุณวุฒิระดับปริญญา
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เอก 3 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน และมี 1 คน
เป็น ศาสตราจารย์ โดยทั้งหมดอยู่ในสาขาวิชาที่
ตรงและสัมพันธ์กับศิลปะและการออกแบบกรณี
ผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกได้ รับ การรับ รองจากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ง ที่ /2559 วั น ที่ 2559 (อยู่
ระหว่างการดาเนินงาน)
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคน
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4

ตารางที่ 1.1-5
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หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
6 คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษา
1. เป็ นอาจารย์ป ระจ าหรือ อาจารย์ ที่ป รึกษา ตารางที่ 1.1-6
วิทยานิพนธ์ร่วม
วิทยานิพนธ์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา
ศิล ปะการออกแบบหรื อสาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น
และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคน
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
3. เป็นอาจารย์ประจา ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ได้ รับ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ที่ ป รึก ษาร่ ว ม(อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินงาน) ส่วนหนึ่งมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
1.เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตารางที่ 1.1-7
วิทยานิพนธ์
สถาบั น มีคุณวุ ฒิ ปริญญาเอกหรือด ารงตาแหน่ ง
ทางวิ ช าการระดั บ รองศาสตราจารย์ ขึ้ น ไปใน
สาขาวิ ช าศิ ล ปะการออกแบบหรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคน
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
3.อาจารย์ประจา ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม (อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินงาน) ส่วนหนึ่งมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ปีการศึกษา 2558 มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 6 ตารางที่ 1.1-8
ผู้สาเร็จการศึกษา
คน ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง 6 คนได้
เผยแพร่ ใ นVeridianJournal
Silpakorn
University : E-Journal ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2558 หลักสู ตรฯ มี วิท ยานิ พนธ์ ที่ ตารางที่ 1.1-5
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ก าลั ง ด าเนิ น การ จ านวน19หั ว ข้ อ มี อ าจารย์
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจา 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นั ก ศึ ก ษา ไม่ เ กิ น 5 คนส าหรั บ อาจารย์ ที่ มี
ศั ก ยภาพสู ง ทางการวิ จั ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้
เห็นชอบให้ดูแลวิทยานิพนธ์หลักนักศึกษาได้ 7คน
(ซึ่งไม่เกิน 10 คน)
หม า ย เหตุ : ภ าร ะ ง า น อา จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 1. ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2554- ตารางที่ 1.1-9
การค้นคว้าอิสระในระดับ
2558)
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ มี
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมิน
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. อาจารย์ประจา ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
ส่วนใหญ่มีโครงการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์อยู่
แล้ว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการ ตารางที่ 1.1-10
ออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557) ได้ มี การปรับ ปรุง หลั กสู ต รตามรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตร ปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ.2557 ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงาน ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรก่อนปรับปรุง ยังอยู่ภายใต้การบังคับใช้ ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาหรับคณะวิชาทางสายศิลปะและการออกแบบเพื่อทาหน้าที่สอน หรือเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมหรือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556กล่าวคือคณาจารย์

ประจ าของคณะวิช าทางสายศิ ล ปะและการออกแบบผู้ ใดได้ รับการแต่ง ตั้งเป็ นอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อเนื่องมา
เป็ น เวลาไม่น้ อยกว่า 5 ปี และทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ห รือกรรมการสอบ
วิท ยานิ พนธ์ ระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษารวมแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 15 เรื่อ ง ก่ อนวั น ที่ ระเบี ย บนี้ ใ ช้ บั งคั บ ให้
คณาจารย์ ป ระจ าผู้ นั้ น ท าหน้ าที่ ส อนหรื อ เป็ นอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ ห ลั ก /ร่ ว ม หรื อ เป็ น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีความพร้อมด้านประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่จะทาการสอน และเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมาย
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2. ด้วยธรรมชาติของสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแส
โลกาภิวัตน์ ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับชาติ และระดับนานาชาติมีความจาเป็นในการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทรรศน์แก่นักศึกษาในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงาน
โอกาสในการพัฒนา
ส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเผยแร่ในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
2558
2557 (ปีแรกที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง)
2556
2555
2554
2553
2552
2551

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ตกค้าง
6
7
8
7
-

หมายเหตุ 1)นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยูใ่ นช่องนักศึกษาตกค้าง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่ตกค้าง จะมีผลกระทบต่อภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ไม่สามารถ
รับเป็นที่ปรึกษาใหม่ได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันภาระงานดังกล่าวยังไม่เป็นปัญหามาก เนื่องจากหลักสูตรยังมี
จานวนรับเข้าใหม่ไม่เกินเป้าหมายที่กาหนด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2555
2556
2557
2558
(รับใหม่ 6 คน)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

57

56

55

ค่าเฉลี่ย

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

-

-

-

-

-

7
-

-

-
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุง
คุณภาพของบัณฑิตปริญญา เอก รุ่นจบปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวมค่า จานวน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน ข้อที่ตอบ

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
500
25
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
60
3
(2) ด้านความรู้
60
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
60
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
60
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
120
6
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
140
7
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย 4.72
: ค่าเฉลี่ย 5.00
: ค่าเฉลี่ย 4.20
: ค่าเฉลี่ย 4.20

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5
5
5
5
5
5
5
6
4

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
ระบบติดตาม
สอบถาม
บัณฑิตทาง
Google
Drive ของ
บัณฑิต
วิทยาลัย

ระบบ
ทะเบียน
ออนไลน์

66.67

4.72 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
4.20 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
เนื่องจากงานด้านศิลปะการออกแบบได้ก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตประจาวันของคนไทยเพิ่มมากขึ้นโดยลาดับจึง
มีความต้องการผู้มีความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการด้านการออกแบบมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามผลการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของสังคม จะเห็นได้จากการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ได้เปิดสอนในเกือบทุก
สถาบันการศึกษา และทุกระดับการศึกษา อย่างไรก็ดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะผู้นา
ด้านศิลปะการออกแบบจาเป็นต้องเร่งผลิตผลคุณภาพและปริมาณนักออกแบบขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสากลมีทักษะทางปัญญาการสื่อสาร เทคโนโลยีและสุนทรียภาพที่มีผลงานด้านศิลปะการออกแบบ หรือ
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ต้องการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นฐานกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
ประเภทการตีพิมพ์
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการ
ระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
2.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ชาการสาหรั บการเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ
พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
4.2 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
5.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
10. งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียน/นานาชาติ
11. ผลรวมถ่วงน้าหนัก

น้าหนัก

จานวน

0.20

ผลรวม หลักฐาน/ตาราง
ถ่วง
ประกอบ
น้าหนัก
ตารางที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.2-2

0.40

ตารางที่ 2.2-2
0.40

0.40
0.60

2

1.20

ตารางที่ 2.2-2
ตารางที่ 2.2-3
ตารางที่ 2.2-4

0.80

ตารางที่ 2.2-4

0.80

ตารางที่ 2.2-5
1.00
1.00
0.20

4

0.80

0.40
0.60

8

3.2

0.80
1.00

ตารางที่ 2.2-5
ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-6
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ประเภทการตีพิมพ์

น้าหนัก

จานวน

ผลรวม หลักฐาน/ตาราง
ถ่วง
ประกอบ
น้าหนัก
6

12. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสูตร (คน)
13. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จ 5.2/6
x100=
การศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร
14. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ
5.00

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80)

: ร้อยละ 30.00
: ร้อยละ 86.67
: ร้อยละ 48.00
: ร้อยละ 48.00

ร้อยละ 86.67

เกณฑ์ประเมิน : 1.88 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
4.20
5.00
2.2
48.00
86.67
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5.00
5.00
10.00/2 = 5.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. ผลงานของผู้จะสาเร็จการศึกษาทุกคนได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันและระดับชาติ
2. หลักสูตรกาหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของนักศึกษาสู่สารณชนในรูปแบบต่าง ๆ
ทุกภาคการศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจ บุคคลทั่วไป
โอกาสในการพัฒนา
1. ส่งสริมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตในระดับชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน
2. สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและบัณฑิตเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมการออกแบบ เพือจดสิทธิบัตร
และรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- การรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มีแผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ดังนี้
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติการรับนักศึกษาจาแนกออกตามแผนการ
ศึกษา ดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
(1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาอื่นและมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
และการออกแบบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(1) ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้านศิลปะ
และการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้รับเกียรติ
นิยมอันดับ 1 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
และ
(2) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ อัน
เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ
(3) มีประสบการณ์ในการทางาน ด้านศิลปะ และการ
ออกแบบ ไม่น้อยกว่า 9 ปี
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ
2. ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (SEPT) มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
สถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีรายชื่อตามที่หลักสูตรฯ
ประกาศ หรือ มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOFEL ไม่น้อย
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

กว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 625 คะแนน หรือการทดสอบ
อื่นตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
ข้อ 7
** กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ1, 2 และ
3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักฐานเพิ่มเติม
1. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่ระบุในคุณสมบัติ
ผู้สมัครข้อ 2 หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT
2. แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal)
ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความ
สาคัญของปัญหา ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ทฤษฎีและหลักการสนับสนุน ขอบเขตของ
การศึกษา และขั้นตอนการศึกษา (ไม่เกิน 10
หน้ากระดาษ)
กลไกการรับนักศึกษา
นอกเหนือจากคุณสมบัติการรับเข้าตามประกาศการ
รับสมัครซึ่งคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการ
ตามข้อมูลที่หลักสูตรได้ส่งไปแล้วนั้น การรับเข้า
นักศึกษาในหลักสูตรมีกลไกและขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรจะประชุมเพื่อ
ทบทวนภาระงานของอาจารย์ประจา เพื่อกาหนด
เป้าหมายการรับประจาปี และจัดทาแผนกลยุทธ์วิธีการ
สอบคัดเลือกนักศึกษาแต่ละปี การประชาสัมพันธ์และ
แนะนาหลักสูตรต่อกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาจะนัดหมายกับประธาน
หรือกรรมการเพื่อหารือความเป็นไปได้ของหัวข้อที่สนใจ
หรือมีความเชี่ยวชาญที่จะนาเสนอในการศึกษา และ
พิจารณาภาระของอาจารย์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องดาเนินก่อน
การเข้าสอบตามปฏิทิน
3. คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาการนาเสนอ
แนวทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์
4. สอบภาษาอังกฤษ (ถ้ายังไม่มีคะแนนตามเกณฑ์) และ
สอบข้อเขียน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

5. คณะกรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์
6. พิจารณาประวัติ ประสบการณ์ ผลงานและสรุปผล
การสอบแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลสอบ
7. บัณฑิตจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
8. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
โดยการสัมมนาบัณฑิตและนักศึกษาที่คงอยู่เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการทา
วิทยานิพนธ์
9. ประเมินความพึงพอใจการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการรับนักศึกษา
10. ประชุมสรุปผลตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตการ
รับนักศึกษา
11. ประชุมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาทางศิลปะอื่น
ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเปรียบเทียบ
กระบวนการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
ในกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
ดาเนินการตามกลไกและแผนกลยุทธ์ที่กาหนดได้จานวน
นักศึกษาใหม่ คน ตามเป้าหมาย
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรได้ประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 แล้ว
พบว่าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่มีรายละเอียดที่
ชัดเจน จึงเสนอให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ใน
รายละเอียดของการรับเข้า และการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอให้คณาจารย์ทาการวิจัยเพื่อ
นาเสนอข้อความรู้ที่ผู้สนใจเข้าศึกษาพึงรู้และเตรียมตัว
เข้าศึกษาและสามารถสาเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่
กาหนดของหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง
จัดโครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรโดยบัณฑิตของสาขาวิชา ในงานบ้านและสวน
แฟร์ 2016 และงาน Design Week ที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยมอบอาจารย์ประจาประสานงานบัณฑิตเพื่อร่วม
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
เสนอผลงานและแนะนาความสาเร็จของหลักสูตร
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิชาได้จัดโครงการ Sharing Experience ซึง่
เป็นกิจกรรมให้บัณฑิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างการเรียนแก่นักศึกษาคงอยู่ที่ต้องเร่งปรับปรุง
งานและนักศึกษาใหม่ เพื่อเป้าหมายการสาเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงานและการประเมินกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจและเห็นว่ามีประโยชน์
แก่การเตรียมพร้อมในการเรียนอย่างยิ่งรวมถึงบัณฑิต
และนักศึกษาได้พบปะทาความรู้จักเพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานในอนาคตและเห็นสมควรให้จัดลักษณะนี้ทุกปี
การศึกษา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณาผลการประเมิน
กระบวนการเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วยการสัมมนา
บัณฑิตและนักศึกษาแล้วเห็นสมควรกาหนดใน
แผนปฏิบัติการของหลักสูตรให้จัดโครงการสัมมนา
บัณฑิตและนักศึกษาทุกปีการศึกษา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

0 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- กา รค ว บคุ มร ะบบ กา รดู แ ลก ารใ ห้ ค าปรึ กษ า
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
กลไกการควบคุ ม ระบบการดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ฯ
โดยปกตินักศึกษาจะเป็นผู้ติดต่อกับอาจารย์ทึ่ปรึกษา
ด้ ว ยตนเอง โดยการพบที่ ป รึ ก ษาในแต่ ล ะครั้ ง ทาง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หลักสูตรจะมีแบบฟอร์มบันทึกความคืบหน้าวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาเขียนว่าในแต่ละครั้งได้หารือเรื่องใด และมี
ข้อสรุปว่าอย่างไร โดยมีอาจารย์ปรึกษาเซ็นต์รับรอง
ผลการดาเนินงาน
นักศึกษาส่วนใหญ่มาพบตามนัดหมายและนาเสนอ
ผลความก้าวหน้าของการค้นคว้าเพื่อหารือเพื่อ
ดาเนินการการทางาน หรืองานทดลองนขั้นต่อไป
การประเมินกระบวนการให้คาปรึกษา
ในกระบวนการให้คาปรึกษาปีการศึกษา2558
เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเรื่องสถานที่เรียน
คณะกรรมการจึงกาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทา
ตารางเวลาการนัดหมายและจัดสถานที่ที่เหมาะสม
เพื่อให้การนัดหารือการทางานวิทยานิพนธ์มีอุปสรรค
น้อยที่สุด
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้
คาปรึกษา
นักศึกษามีความสะดวกในการพบอาจารย์และได้
เสนอผลความก้าวหน้าของงานตามกาหนด
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ลักษณะการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เป็นรูปแบบ
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ ความเชียวชาญของ
ตนเอง อาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษาตามระยะเวลาที่
กาหนด และจัดให้มีกิจกรรมเสนอผลงานความก้าวหน้า
สู่สาธารณชน เพื่อประเมินรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจทั่วไปเป็นระยะๆทุกภาค
การศึกษา และนักศึกษานาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงจน
ได้ผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การปรับปรุงแผนด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ครั้งนี้ โดยกาหนดเป็นกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
ความก้าวหน้าที่มีแบบอย่างที่ดีและมีความชัดเจนนี้
ยังผลให้มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นในภาค
การศึกษา 2/2558 เพิ่มขึ้นอีก 3-4 คน รวม ในปี
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา 2558 จะมีนักศึกษาสาเร็จทั้งสิ้น 10 คน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

0 คะแนน
2 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่ /การสาเร็จการศึกษา
จากข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 255558 มีนักศึกษาคงอยู่ในปี 2558 จานวน 21 คน โดยยัง
ไม่มีนักศึกษาพ้นสภาพกลางคัน
- การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาในหลักสูตร ยัง
ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากหลักสูตรเพิ่งปรับปรุงในปี
2557 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่รายงานเป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรก่อนการปรับปรุง
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรได้สารวจและ
ประเมินด้วยการสัมมนาระหว่างบัณฑิตกับนักศึกษา
ปัจจุบัน พบว่านักศึกษาประสงค์จะให้อาจารย์รวบรวม
แนวคิด กระบวนวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนแก่นักศึกษา
และผู้สนใจ
คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันจัดทาโครงการวิจัยเรื่อง
“หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ :
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อสังเคราะห์และ
สรุปแนวทางวิธีในการทาวิจัยสาหรับงานศิลปะการ
ออกแบบ และชี้ทิศทางแก่ผู้เรียนตามเป้าหมายในการ
สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไป
: ระดับ 0

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางข้อมูล
นักศึกษา หน้า
20 ของ
รายงานฉบับนี้
ตารางจานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
หน้า 20 ของ
รายงานฉบับนี้
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา =
3.75 และไม่มี
การร้องเรียน
(ปีที่แล้ว =
3.46)

เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ระดับ 2.00
: ระดับ 3.00
: ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3.2
ระดับ 3
ระดับ 2
3.3
ระดับ 3
ระดับ 2
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
2
2
7/ 3 = 2.33 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรได้มีการประชุมเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสารวจปัญหาและหาทางแก้ไขการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้านนักศึกษาและบัณฑิตได้อย่าง
เป็นระบบ ได้แก่ มีการประเมิณปัญหา จัดการสัมมนา ได้ผลแล้วนามาวางแผน จัดทาโครงการวิจัยเพื่อหา
แนวทาง จะได้นาผลที่ได้มาใช้ให้ทันเวลาในปีต่อไป
2. นอกจากการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเป็นระบบซึ่งเป็นแผนระยะยาวแล้ว หลักสูตรยังมีการวางแผน
ระยะสั้นด้วยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการเสนอความก้าวหน้าด้วยการเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้สนใจ
อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การตีพิมพ์บทความวิชาการของนักศึกษาและบัณฑิตในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการติดตามผลงานอย่างเห็นผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรคาดว่าผลการวิจัยของคณาจารย์หลักสูตร จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่เป็นแรงจูงใจแก่
ผู้สนใจเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้เพิ่มมากขึ้น
2. เพิ่มอัตราการสาเร็จการศึกษา เป็นความมุ่งหวังและการกาหนดเป้าหมายที่สาคัญของหลักสูตร
จะถือเป็นกลยุทธ์สาคัญในการจัดการหลักสูตร และยังส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมการออกแบบสู่ระดับชาติและนานาชาติ และจะเป็นผลส่งเสริมการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อไป
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญา
เอกประธานหลักสูตรได้มีการนาเข้าพิจารณาทบทวน
ในที่ประชุมหลักสูตรเป็นระยะๆเพื่อเตรียมการกรณีที่
อาจมีการโอนย้าย หรือลาออกของอาจารย์ และ
หลักสูตรฯ ได้มีการหารือกับคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะทุกครั้ง หากมีกรณีที่อาจ
เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นในระหว่างปีการศึกษา และสืบ
เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557) เป็นหลักสูตรของคณะที่มิได้สังกัด
ภาควิชาใด อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้รับจัดสรร
จากภาควิชา และอัตรากาลังในส่วนกลางคณะ
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา2558
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
ยังไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา2558
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ
ยังไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา2558
-การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
ได้มีการมอบภาระงานอย่างชัดเจนแก่อาจารย์
ประจาหลักสูตร ด้านการสอน กาหนดให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคนมีภาระงานการสอน ในทุก
รายวิชา และให้คาปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กาหนดให้อาจารย์ทาวิจัย บทความเพื่อตีพิมพ์ และ
ทางานสร้างสรรค์ นาเสนอเพื่อเผยแพรระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงการมอบภาระงานการเขียนตารา
หรือหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ ทั้งนี้ได้มีการหารือในที่ประชุม

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5
คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย
อาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียง
หลักสูตรเดียว และได้ปฏิบัติงานประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์ทุกคนมีภาระงานสอน และเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีผลงานในระดับสถาบัน
ระดับชาติและนานาชาติ
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ประจาได้เพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัย
หรือสร้างสรรค์ ปี 2558 มีวิธีการประเมินเพื่อ
รับทราบผลของกระบวนการบริหารจัดการที่ผ่านมา
พบว่าคณาจารย์มีความต้องการให้คณาจารย์ทุกคนได้
ทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาจึงจัดทาแผนวิจัย
สร้างสรรค์ของสาขาวิชา กาหนดให้อาจารย์ประจาทุก
คนต้องมีงานวิจัย/สร้างสรรค์อย่างน้อยปีการศึกษาละ
1 เรื่อง และกาหนดแผนการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ การเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบ
การเผยแพร่ทั่วไป การจัดแสดงเฉพาะวิชาชีพและ
หรือการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติพร้อมกันนี้ได้มีการสารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อกระบวนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ปี 2558 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดี
และบรรลุผลตามแผนดังกล่าว
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์
จากผลการประเมินซึ่งมาจากคณาจารย์และจาก
ผลการสัมมนาของบัณฑิตและนักศึกษา อาจารย์
ประจาหลักสูตรจึงได้จัดให้มีการดาเนินโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน จานวน 1 โครงการ และ
ได้นาเสนอโครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกจานวน 1
โครงการ (ประเทศอินโดนีเซีย)
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯมีแผนจะพัฒนาอาจารย์ประจาจาก
คุณวุฒิ ผศ. ให้เป็น รศ. และจากอาจารย์เป็น ผศ.
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนวิจัยใน
การทาวิจัยของคณะมัณฑนศิลป์ โดยคณะฯ ได้
จัดสรรเงินจานวน 60,000 บาท จากเงินรายได้เพื่อ
เป็นกองทุนวิจัยแก่อาจารย์ประจาทุกหลักสูตรเพื่อให้
คณาจารย์ได้ตาเนินการวิจัยครอบคลุมเนื้อหาทั้งทาง
วิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ร่ามดาเนินการวิจัยในโครงการหัวข้อ “หลักการ
พื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ:
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ วิธีการประเมินกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์โดยวิธีการประชุมทบทวนปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาและมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการนาเสนอเป็นกิจกรรมหรือโครงการ
ที่จะดาเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลของการประชุมที่มีความเห็นร่วมกันและได้
จัดทาแล้วคือ กิจกรรมสัมมนาระหว่างบัณฑิต
นักศึกษาและอาจารย์ (Sharing of Experiences)
ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเป็นที่มาของโครงการวิจัยที่
คณาจารย์กาลังดาเนินการวิจัยดังกล่าวแล้วข้างต้น
คือโครงการหัวข้อ “หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยใน
งานศิลปะการออกแบบ:กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้

: ระดับ 0
: ระดับ 2.00

เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน
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เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ระดับ 3.00
: ระดับ 3.00

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
3 x 100/ 5 = 60.00
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4 x 100/ 5 = 80.00
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(1.6+2.0) x 100/ 5 = 72.00
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(3/ 5) = 0.6

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6
ตารางที่ 4.2-7ตารางที่ 4.2-8

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด
คน
คน

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)

: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 60.00

คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ้างอิง
1
ตารางที่ 1.1-2
1
ตารางที่ 1.1-2
3
ตารางที่ 1.1-2
5
ตารางที่ 1.1-2
20.00
20.00
60.00

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

หน่วยวัด
คน
คน

ผลการ
หลักฐาน/ตาราง
ดาเนินงาน
อ้างอิง
1
ตารางที่ 1.1-2
2
ตารางที่ 1.1-2
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จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)

: ร้อยละ 80.00
: ร้อยละ 80.00
: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 60.00

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
1
2
1
1
5
4
80.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
1
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
2
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
1
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
1
TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
0.2
0.4

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2

0.4

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2

0.6

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ มพ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.8 ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
3
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
1
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6
1.2
0.8

ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60)

: ร้อยละ 264.00
: ร้อยละ 72.00
: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 60.00

จานวน

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

5
5
4
1.6
2.0
32.00
40.00
2.67
3.33

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

สรุป บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จานวน

ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติScopus
รวมบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
คิดเป็นอัตราส่วน
ค่าคะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : อัตราส่วน 1.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: อัตราส่วน 0.60
เป้าหมายของปีนี้
: อัตราส่วน 0.25
เป้าหมายปีต่อไป
: อัตราส่วน 0.25
(คะแนนเต็ม 5 = อัตราส่วน 0.25)

3

5
0.6
5.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 4.2.7
ตารางที่ 4.2.8

(12.00)

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน
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หมายเหตุ :Link หลักฐาน สืบค้น ณ วันที่ 1 ส.ค.59 (ต้องคลิกดูรายละเอียดย้อนหลัง 5 ปี นับถึงปี พ.ศ.2554)
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?TextSearch=%CA%D5%C1%D2%B5
%C3%D1%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%
A1%BB%D5&Search=%A4%E9%B9%CB%D2&AndOr=AND&TextSearch1=&SearchType1=%AA
%D7%E8%CD%C7%D2%C3%CA%D2%C3&AndOr1=AND&TextSearch2=&SearchType2=%AA%
D7%E8%CD%C7%D2%C3%CA%D2%C3&branch=A
ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
จากปีการศึกษา 2557 – 2558 ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นข้อดีในประเด็นความต่อเนื่องใน
การควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งมีความ
จาเป็นต่อการสาเร็จการศึกษาตามเวลาของนักศึกษา
ซึงยังผลที่เห็นได้ชัดเจนคือจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 ที่เพิ่มขึ้น และนามาสู่การจัด
สัมมนา Sharing of Experiences และการวิจัย
สถาบันเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เรียนได้ใช้เป็นแนวทาง
การศึกษาของหลักสูตรได้ชัดเจนขึ้น

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2558
(มีการปรับปรุงหลักสูตร)
1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
2.ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
4. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
5. รศ.สน สีมาตรัง

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

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

- ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรได้ทาการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์อย่างเป็นระบบได้แก่ การจัดประชุมอาจารย์
หลักสูตรเป็นประจาเดือน การประเมินของอาจารย์ใน
รายวิชา และนามาสู่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาต่างๆ เพื่อนาผลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

https://docs.g
oogle.com/fo
rms/d/1eot_R
eOYQMa7R45
CPJlB6XFVQpFTM4fu
38

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตั้งแต่ปี 2557 รวมถึงข้อเสนอจากผลการประเมินและ 9aW9Y0PYFI/
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นที่มาของการกาหนดให้เปิด
edit#
รายวิชา หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ
(SpecialTopics in Design) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปิดโลกทรรศน์แห่งการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ระหว่างนักศึกษาในหลักสูตร และหลักสูตร
อื่นในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ทั้งนี้ คณะฯ ได้สารวจความพึงพอใจผ่านระบบ
Google Form ได้ค่าเฉลี่ย = 4.25 (ปีที่แล้ว = 4.03
ซึ่งเป็นปีแรกที่สารวจเป็นรายหลักสูตร เพื่อให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ)

ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

ผลการดาเนินงาน

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 2
4.2
4.2 (1)
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
4.2 (2)
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
4.2 (3)
ร้อยละ 60
ร้อยละ 72
4.2 (4)
อัตราส่วน 0.25
อัตราส่วน 0.60
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

0 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
2
17/4 = 4.25
3 คะแนน
4
5
5
3
9.25/ 3 = 3.08 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ มีประสบการณ์วิชาชีพพร้อมในการ
เป็นที่ปรึกษา และควบคุมวิทยานิพนธ์และมีอัตราคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาให้การบริหารหลักสูตรได้
ต่อเนื่องเป็นที่พังพอใจ
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โอกาสในการพัฒนา
1. เร่งจัดทาแผนและโครงการส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิชาการ งานวิจีย
งานสร้างสรรค์ ในระดับอาเซียน/นาชาติ
2. เร่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาการขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอองค์ความรู้การตีพิมพ์
และการเผยแพร่ผลงานสู่วงวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติอย่างเร่งด่วน
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
370 001
ภาษาต่างประเทศ
370 003 สอบวัด
คุณสมบัติ

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D

F

S

U

จานวน
นักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP ทะเ
ผ่าน
บียน

1

100

4

4

2

100

2

2

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)

F

S
100

2

100

370 603
หัวข้อพิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ

1

370 621 วิทยานิพนธ์

1

100

1

U

370 621 วิทยานิพนธ์

2

83.33

370 601 การวิจัยขั้นสูง
ทางศิลปะการออกแบบ
370 602
สัมมนาศิลปะการ
ออกแบบ

A B+ B C+ C D+ D

จานวน
นักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP ทะเ
ผ่าน
บียน
5

5

7

7

7

7

4

0

6

0

100

16.67

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

สาระของรายวิช าใน - หลั กคิ ดในการออกแบบหลั กสู ตร ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาหรื อ
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
กลไกการจัดทาหลักสูตร
1. ข้อมูลการสารวจความต้องการทรัพยากรบุคคล และความรู้จาก
การศึกษาจากกระบวนการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นของสาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดทาหลักสูตรที่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555)
3. รวบรวมข้อมูลประเมินผลหลักสูตรกรณีการปรับปรุงจากหลักสูตร
เดิมซึ่งประมวลจาก ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ
วิชาชีพภายนอก
4. ผู้ร่วมประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและ นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตร ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 เมื่อการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14พฤษภาคม 2557
สรุปข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
1. กรณีนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา ควรจัดให้มีรายวิชาที่กระตุ้น
ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และการแสดงพัฒนาการตาม
curriculum mappingในทุกๆ ปี
2. หลักสูตรควรหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่อง
ทฤษฎีองค์ความรู้ในการแปร และแปลวัฒนธรรมสู่งานออกแบบใน
ระดับนานาชาติ
3. อาจารย์ควรมีการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารพื้นฐาน
ที่จาเป็นสาหรับการศึกษาระดับปรัญญาเอกสาขาศิลปะการ
ออกแบบ
4. ควรมึภาพสะท้อนความเป็นนานาชาติ เช่น จานวนนักศึกษา
จานวนอาจารย์ต่างชาติรวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ให้มีการตรวจสอบ
Peer review เพื่อนาเสนอระดับนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

5. ความเป็นนานาชาติควรครอบคลุมไปถึงเรื่ององค์ความรู้ ทฤษฎี
การสื่อความหมาย การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและนานาชาติทุก
ระดับไม่เฉพาะเรื่องภาษา
6. ควรจัดพื้นที่ด้านกายภาพสาหรับห้องปริญญาเอก ให้เป็นห้อง”
คลังแห่งความรู้” มี social network ที่นักศึกษาแต่ละรุ่นสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
การจัดทาหลักสูตรปรับปรุงนี้ หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ และผู้ประกอบการวิชาชีพ
โดยเฉพาะ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติให้ใช้แล้วซึ่ง
การประเมินจากแต่ละกลุ่มมาจากการประชุม สัมมนา การสนทนา
กลุ่ม และการใช้แบบประเมิน รวมถึงการจัดทวนผลสัมฤทธิ์ใน
ปลายปีการศึกษา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
ผลจากการประเมินหลักสูตรคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรฯ
ได้นามาพิจารณาและได้ส่งผลดีแก่การบริหารหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง
ดังนี้
1. ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 หลั ก สู ต รได้ เ ปิ ด รายวิ ช าที่ ก ระตุ้ น ให้
นักศึกษารายงานความก้าวหน้า คือ รายวิชา370 603 sหัวข้อพิเศษ
ด้านศิลปะการออกแบบ (Special Problm in Design Arts) ซึ่งจาก
การประเมิ น ในมคอ 5 นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ประโยชน์ ม ากในการ
เตรียมการจัดทาวิทยานิพนธ์
2. ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 ได้มี ค วามร่ว มมือ กั บมหาวิ ท ยาลั ย
Universiti Teknologi MARA,ประเทศมาเลย์เซีย เพื่อแลกเปลี่ยน
การเรียนการสอนและกรรมการวิทยานิพนธ์
3. กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขี้น
เพื่อเพิ่มทักษะการสือสารด้านภาษา
4. สาหรั บการเพิ่มจานวนนัก ศึ กษานานาชาติ และการเพิ่มองค์
ความรู้ที่เป็นสากลแก่นักศึกษาน้น ได้กาหนดในแผนประชาสัมพันธ์
และแผนการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
5. การจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสมแก่การศึกษา
ระดับปริญญาเอกนั้น ได้เสนอคณะฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงอาคารซึ่งน่าจะใช้เวลาอีก 1 ปี หลักสูตรได้แก้ไขปัญหาโดย
ใช้พื้นที่บางส่วนของวังท่าพระ เช่น หอศิลป์วังท่าพระ หอสมุด และ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ห้องประชุมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ใน
มุมมองของบุคคลภายนอกคือ เป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่มีความ
เข้มข้นมาก สาเร็จการศึกษายาก และเป็นหลักสูตรนานาชาติ
นอกจากนั้นหลักสูตรเองยังต้องเผชิญอุปสรรคในเรื่อง ศักยภาพใน
การรับนักศึกษาที่ต้องเป็นไปตามจานวนอาจารย์ และแต่ละ
ภาควิชา ต้องการเปิดปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นของตนเอง
หลักสูตรฯ จึงต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องไปกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น นโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เศรษฐกิจ สร้างความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพกับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน
ผลการดาเนินงาน
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ลองพิจารณาการจัดการศึกษาปริญญาเอก
แบบ Kombaku ของญี่ปุ่น โดยการสร้าง อาจารย์ จากสาขาต่าง ๆ
สามารถน าหั ว ข้ อ วิ จั ย มาขอรั บ ปริ ญ ญา ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ โดยผ่านการสอบจากกรรมการ มา
จากผู้เชี่ยวชาญของด้านนั้นๆ ประมาณ 30 – 40 คน มหาวิทยาลัย
ที่ต้องการ อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ควรสร้างความร่วมมือใน
ลักษณะนี้ โดยอาจเป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยหรือคณะ
วิชาสาขาศิลปะและการออกแบบ จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย โดยมีสภาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้
ขับเคลื่อนซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรได้เห็นชอบและกาลัง
หาความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มาเลย์เซีย
อิ น โดนี เ ซี ย ญี่ ปุ่ น และสหราชอาณาจั ก รพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรและเสนอสภาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยและ ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ก ารออกแบบ (TCDC) เพื่ อ หาแนวทาง
ความร่วมมือและดาเนินการร่วมกันในระดับนานาชาติดังกล่าว
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ผลจากการประชุมหลักสูตรต่างๆและเจรจาความร่วมมือกับ
หลายๆสถาบัน มีความเป็นไปได้ที่จะจัดทาหลักสูตรแนวใหม่
ดังกล่าว
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หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรอยู่ระหว่างการดาเนินการ
กระบวนการจัดทาหลักสูตร
คณะทางานจะได้เสนอคณะแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทาหลักสูตร
ปรับปรุง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยตามลาดับ ซึงผลที่คาดว่าจะได้จาการปรับปรุงจะเพิ่ม
ความเข้มข้นเรื่ององค์ความรู้และนวัตกรรมงานการออกแบบ
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ รวมถึงจานวนนักศึกษาและอาจารย์ใน
ระดับนานาชาติ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

0 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตาราง
อ้างอิง
การวางระบบผู้ ส อน -การกาหนดผู้สอน
คาสั่งแต่งตั้ง
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผู้สอน
อาจารย์
จัดการเรียนการสอน
มีการกาหนดผู้สอนในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยนาผล ประจา
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชามาพิจารณาร่วมกัน และมอบหมายภาระ หลักสูตร
การสอนการพิจารณากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร้อม
พิจารณาการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกประเทศ
โดยมอบให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทา มคอ.3 ทั้งนี้
หลักสูตรฯ จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และ
งานวิจัยสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้จัดทา มคอ.3 จะนา มคอ.5 ข้อมูลผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์มาประกอบการพิจารณา ออกแบบรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไปโดยจะเพิ่มความเข้มข้นเรื่ององค์ความรู้ความเป็น
นานาชาติ
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
วิธีการประเมินจะใช้ผลการสารวจประเมินจากนักศึกษาและการ
สังเกตการณ์จากอจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
ผู้สอนมีภาระงานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและมาตรฐานของหลักสูตร
-การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4)
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
มีการกากับโดยคณะกรรมการดานินงานหลักสูตรที่มีกาหนด
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทา มคอ.3 และจัดส่งก่อนเปิด
ภาคเรียน 4 สัปดาห์ เพื่อประสานงานผู้สอน การเตรียมการสอน
หรือการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตามแผนการสอน โดยในปี
การศึกษา 2558 ภาคต้นเปิดการเรียนการสอน 3 รายวิชา และภาค
ปลายเปิด 2 รายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสามารถให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาได้
ตามประสงค์ของหลักสูตร และเน้นวิธีการสอนแบบสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดยมีนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
ในการประเมินรายวิชาจะมีการประเมินทั้งจากผู้เรียนคือ
นักศึกษา โดยออนไลน์หลังการเรียนการสอนและผู้สอนคืออาจารย์
ประเมินตนเองในรายวิชาด้วย เพื่อนาผลมาปรับปรุงแก้ไขในการ
เรียนการสอนครั้งต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง
มีการเพิ่มกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ เพื่อติดตามการเตรียมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็น
ระยะๆ
กระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
กาหนดให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายงานและหารือการ
เรียนการสอนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดการเรียนการสอนในที่
ประชุม หรือรายงานประธานหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาได้ไม่ชักช้า
การจัดทาแผนการเรียนรู้
การจัดทาแผนการเรียนรู้ของรายวิชาได้พิจารณาลดลงตามความ
เหมาะสมของรายวิชาต่างๆ แล้วดาเนินการตามข้อเสนอของผลการ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมก
าร
ดาเนินงาน
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษ
า สาขาวิชา
ศิลปะการ
ออกแบบ
(หลักสูตร
นานาชาติ)
-ตาราง
สอนภาคต้น
และภาค
ปลาย
-มคอ 3
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ผลการดาเนินงาน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2557
-การควบคุ ม หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าและความก้ า วหน้ า ของ
ศาสตร์
- มีคณะกรรมการจัดสอบและตรวจผลความก้าวหน้า ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับ บั ณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้ องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และที่ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรพิจารณามอบภาระงานหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับความ
ถนัดทางวิชาการของอาจารย์ผู้ควบคุม
-การช่ว ยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2
กิจกรรมคือ
1. กิ จ กรรมรายงานความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ทุ ก ภาค
การศึกษา
2. กิจกรรมเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศทุกปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการตรวจสอบและติดตามผลของ
การส่งบทความที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยกาหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ประสานงานและติดตามนักศึกษาเพื่อให้เสนอบทความใน
การประชุมวิชาการนานาชาติและต่างประเทศและเสนอแต่งตั้ง
ผู้อ่านก่อนนาเสนอในที่ประชุมที่เป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ
ในปีการศึกษา 2558 มีบทความนักศึกษาที่นาเสนอในระดับต่างๆ
จานวน 13 บทความ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

แบบฟอร์ม
รายงาน
ความก้าว
หน้าของการ
ทา
วิทยานิพนธ์

0 คะแนน
2 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
หลั กสู ตรฯ มีคณะกรรมการพิจารณาครบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ มีการจัดทา มคอ.5 ทุกรายวิชาในภาคต้น 3 รายวิชา ภาค
ปลาย 2 รายวิชา และจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หรือกรณี
กิจ กรรมที่ส ถาบัน หรือองค์กรอื่นเชิญนักศึกษาเข้า ร่ว มที่ห ลั กสู ตร
พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าสามารถทาให้ เกิดการเรียนรู้ที่ส นับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
1.ผลจาก มคอ.5 ในรายวิชาหัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบมี
ข้อเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการทากิจกรรมกลุ่มและรายงานกลุ่ม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรับผิดชอบของนักศึกษา
2. จากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2557เสนอให้ลด
วิทยากรที่ให้ความรู้ลงเพื่อให้นักศึกษาได้เสนองานมากขึ้น และใน
รายวิชาต่างๆ น่าจะหากลยุทธ์เพิ่มการอ่านแก่นักศึกษา ซึ่งในมคอ.3
ของรายวิชาในปีการศึกษา2558 ได้มอบงานให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มขึ้นแล้ว
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรดาเนินการประเมินฯ ด้วยวิธีการ ดังนี้
- นักศึกษาประเมิน ออนไลน์
- อาจารย์ประเมินโดยจัดทา มคอ.5
- มีคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ประเมินผลเป็นระยะ
โดยการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์กาหนดให้
นักศึกษานาเสนองานแก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจด้วย
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้
นักศึกษานาผลที่ได้จากข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและเสนอผลงาน
จนสาเร็จการศึกษาจานวน9 ราย ในปีการศึกษา 2558ส่วนอาจารย์
นาผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และผลประเมินรายวิชา มคอ.5
มาปรับ มคอ.3 ในปีการศึกษาถัดไป ในรายวิชาหัวข้อพิเศษด้าน
ศิลปะการออกแบบได้จัดแผนการเรียนให้นักศึกษานาเสนอผลงาน
รายบุคคลทุกคน แทนที่การเชิญวิทยากรมาสอน ตามข้อเสนอแนะที่
ให้ไว้ซึ่งนักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยตรง และมีความพึงพอใจมาก
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนในการ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอแนะนาเสนอผลงานให้มี
ประสิทธิภาพและทาให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
การตรวจสอบมคอ.3,มคอ.5 หลักสูตรฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาต่างๆ ซึ่งมีข้อเสนอให้
เน้นการเรียนการสอนรูปแบบสัมมนาในรายวิชาของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงาน
ทุกรายวิชาของหลักสูตรกาหนดให้มีการบรรยาย การนาเสนอ
งานที่ได้มอบหมาย การนาเสนองานกลุ่ม การสัมมนาร่วมกันระหว่าง
การเสนอผลงาน
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรฯ จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของทั้ง 3 รายวิชาในปี
2558 มีผลดังนี้
1. รายวิชาวิจัย ควรเพิ่มการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งวิขาการและวิชาชีพอย่างทั่วถึง
2. รายวิชาสัมมนาเสนอให้นักศึกษาอ่านและค้นคว้าเพิ่มขึ้น
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
สาหรับผลการประเมินและทวนสอบในปีการศึกษา 2557 ผู้
ประสานงานรายวิชาได้จัดทามคอ.3 ในปีการศึกษา 2558 ในเรื่อง
การเพิ่มรายวิชาที่มกี ารสัมมนาหรือเสนอผลงานของนักศึกษาสาหรับ
ปีการศึกษา 2558 ประธานได้นาแจ้งผลทวนสอบแก่อาจารย์ประจา
ในการประชุมและขอให้อ.ผู้ประสานงานนาไปปรับแผนการสอน
และปรับเนื้อหาการสอนในมคอ.3 ในภาคการศึกษาต่อไป
- การก ากั บ การประเมิ น การจั ด การเรีย นการสอน และประเมิ น
หลักสูตร(มคอ.5 และมคอ.7)
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้มีการประเมินผลดาเนินงานตามกระบวนการ ประเมินผล
ของหลักสูตร มคอ.5 และ มคอ. 7 ตามระยะเวลาที่กาหนด
ประเด็นสาคัญในส่วนรายวิชาทุกรายวิชาคือ การเพิ่มการอ่าน
และค้นคว้าของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ในรายวิชาสัมมนาได้ปรับปรุงในมคอ.3ให้นักศึกษาทาการบ้าน
การอ่านตามหัวข้อตารางเรียนแล้ว เพื่อจะได้มีความรู้ตามหัวข้อ
มาร่วมสัมมนาในห้องเรียนได้
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ผลการส่ง
มคอ.5
มคอ.7
ตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด
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ผลการดาเนินงาน
และประเมินหลักสูตร
นักศึกษาประเมินผ่านออนไลน์และการสัมมนานักศึกษา กิจกรรม
Sharing of Experience
อาจารย์ประเมินโดยการประชุมประจาเดือน และ ประเมินความ
พึงพอใจออนไลน์
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
1. หลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาตามข้อเสนอของที่ประชุมการประเมิน
จานวน 1รายวิชาคือรายวิชาหัวข้อพิเศษด้านศิลปะการอกแบบ
2.. กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้จัดให้
นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา
3. กิจกรรมนาเสนอบทความและผลงานของนักศึกษา ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศที่กาหนดในปีการศึกษษ 2559คือ
ประเทศอินโดนีเซีย
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางการพบนักศึกษา
2. การปรึกษานอกรอบก่อนนาเสนอความก้าวหน้า
3. กาหนดการรายงานความก้าวหน้าประจาภาคการศึกษา
4. การนาเสนอเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์
ในปีการศึกษา 2558 พบว่านักศึกษาที่มาปรึกษาแต่ละครั้งยังไม่มี
ความก้าวหน้าเพียงพอที่จะพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการนาเสนอขอ
สอบ ทาให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 2.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

0 คะแนน
2 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มี
มี

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
รายงานการ
ประชุม
เอกสาร มคอ.2
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

มี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัด ทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

6
9
6
9

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มี
มี

เอกสาร มคอ.5

มี

เอกสาร มคอ.7

มี

รายงานการ
ทวนสอบ

มี
มี
มี
-

หลักสูตร
ปรับปรุงนี้ ยังไม่
มีผู้สาเร็จ
การศึกษา

9
5
100
9
100

เกณฑ์ประเมิน : 0 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
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การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
หลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. นักศึกษาไม่สาเร็จ มีจานวนนักศึกษาตกค้างสูง
การศึกษาตาม
กาหนดเวลา
2. อาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่ได้เป็น
อัตราประจาของ
สาขาวิชา

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต
จัดกิจกรรมนาเสนอ
ความก้าวหน้าของผลงาน
เป็นระยะๆทุกภาค
การศึกษา
ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจ ขอให้คณะฯ จัดสรร
ส่งผลถึงความไม่ต่อเนื่องในการจัด อัตรากาลังแก่หลักสูตร
การศึกษา
จากอาจารย์ประจาที่มี
คุณสมบัติ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

370 622

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้ไข
-

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
370 601 การวิจัย
ขั้นสูงทางศิลปะ
การออกแบบ

ภาค
การศึกษา
1

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
มี
เสนอคณะเพื่อปรับปรุงความเหมาะสมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทีเ่ ก่าและชารุดให้
ทันสมัยขึ้น

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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รหัส ชื่อวิชา
370 602
สัมมนาศิลปะการ
ออกแบบ
370 621
วิทยานิพนธ์
370 603 หัวข้อ
พิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ

ภาค
การศึกษา
2
1
1

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
มี
เสนอคณะเพื่อปรับปรุงความเหมาะสมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์โสตที่เก่าและชารุดให้
ทันสมัยขึ้น
ไม่มี
มี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ปรับมคอ 3 ให้ปรับปรุงรูปแบบการทากิจกรรม
กลุ่มและรายงานกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิผลเรื่อง
ความรับผิดชอบของนักศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
1. เสนอคณะเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของการเรียนระดับปริญญาเอกให้เป็นคลังแห่งความรู้และสามารถ
เข้าใช้พื้นที่ได้ตลอดเวลารวมถึงอุปกรณ์โสตให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปรับ มคอ 3 ให้ปรับปรุงรูปแบบการทากิจกรรมกลุ่มและรายงานกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิผลเรื่องความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในรายวิชา 370 603 หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ
3. คุณภาพของผลงานของนักศึกษาไม่ได้พัฒนาความก้าวหน้าตามกาหนดเวลาของ Curriculum
Mapping
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
-บรรยายสอดแทรกชึ้ให้เห็น
ความสาคัญและคุณค่าที่ควรรักษา
และการมีผลกระทบถึงผลงานและ
ตนเอง
-การอ้างอิงผลงานที่นามาใช้
เพิ่มเรื่องการวิจยั การค้นคว้า
การเขียนรายงาน บทคัดย่อ
ผลงานแนวคิดของการออกแบบ
นานาชาติ
การวิเคราะห์ วิจารณ์

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ให้ตระหนักถึงความมีวินัย
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่วนรวม
ให้นักศึกษาฝึกทางานกลุ่ม
และทางานเดีย่ ว

เพิ่มการสัมมนา สนทนากลุม่
มากขึ้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล การแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่าง
เพิ่มการสัมมนา และจัด
และความรับผิดชอบ
นักศึกษาในและนอกห้องเรียน
สนทนากลุ่ม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การนาเสนอผลงานที่ใช้เทคโนโลยี เพิ่มการแลกเปลีย้ นเรียน
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มความเข้าใจใน เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้ใน
สารสนเทศ
ระยะเวลาจากัด
เรื่องการใช้

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
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การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ - ไม่มี จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - ไม่มี กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ ในลักษณะเยี่ยมชมดูงาน โดยมักได้รับเชิญเป็น
วิทยากร หรือกรรมการเพื่อร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพในกิจกรรมนั้นๆ ดังนี้ (หลักสูตรฯ อยู่ระหว่างรับบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อช่วยประสานงานต่างๆ)
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต ม.บูรพา 4 เม.ย.59
2. ประชุมจัดทาพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมและการ
ก่อสร้าง สานักงานราชบัณฑิตยสภา 1 ต.ค.58-1 ก.ย.59
1. วิทยากรบรรยายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ 19 ก.ย.58
1. ประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจยั ”ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล”ม.ราชภัฏสงขลา 22 เม.ย.59
2. ประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิบตั ร สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 20 เม.ย.59
3. ประเมินบทความทางวิชาการ”ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนและรูปแบบถัง
หมักขยะอินทรียใ์ นบ้านพักอาศัย”และ”การศึกษา
พฤติกรรมผู้จ่ายตลาดสาหรับครัวเรือนเพื่อใช้ออกแบบ
อุปกรณ์ขนสัมภาระ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 3/ 2558 (29 ก.ย.58) ณ ห้อง
ประชุมสานักงานเลขานุการคณะฯ
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร สายศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2558 (รุ่นที่ 1) 21- 22 ม.ค.59

อาจารย์

สาย
สนับสนุน

สรุปข้อคิดเห็น และ หลักฐาน/
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม ตาราง
กิจกรรมได้รับ
อ้างอิง

ศ.เอกชาติ
จันอุไร
รัตน์
รศ.ดร.
ไพโรจน์
ชะมุนี
ผศ.ดร.
จิรวัฒน์
วงศ์พันธุ
เศรษฐ์

รศ.สน
สีมาตรัง
อ.ดร.ยอด
ขวัญ
สวัสดี

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.2
ระดับ 3
ระดับ 2
2
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ตัวบ่งชี้
5.3
5.4

เป้าหมาย
ระดับ 3
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 2
9 ข้อ

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
2
5
12/ 4 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ และมีความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาทางศิลปะการออกแบบ ซึ่งส่งผลดีและมี
แนวทางในการคิดสร้างสรรค์หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. รูปแบบการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเพื่อต่อยอดและ
แสวงหาองค์ความรู้และสร้งนวัตกรรมใหม่ที่เป็นแบบอย่างของวิชาชีพในระดับสากล
โอกาสในการพัฒนา
1. ปรับเงื่อนไขในการรับนักศึกษานานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อจะได้เป็นการศึกษาศิลปะการ
ออกแบบในระดีบนานาชาติ
2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-ระบบการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2557)
ในการจั ด หา หรื อ จั ด เตรี ย มสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ก่
นักศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น เริ่มตั้งแต่หลักสูตรทบทวนและ
ประมวลข้อปัญหาจากที่ประชุมคณาจารย์ การประเมิน และ
สัมมนานักศึกษา-บัณฑิตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อนามาวางแผนการ
ปรับปรุงและจัดลาดับตามความเหมาะสม เนื่องจากมีข้อจากัด
ด้านงบประมาณ เพื่อให้การจัดหาให้ได้สิ่งสนับสนุน และสิ่ง
อานวยความสะดวกตามความจาเป็นก่อนหลังแก่นักศึกษามาก
ที่สุด หรือบางอย่างบางประเภทจะเสนอขอใช้ ร่วมกับภาควิชา
คณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย และเมื่ อ จั ด ให้ ใ ช้ ง านแล้ ว จะได้
ประเมินความพึงพอใจทั้งจากในรายวิชา หรือการพบในการ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ตาม เพื่อนาข้อเสนอแนะมาเข้าที่ประชุม
อาจารย์ อี ก ครั้ ง และเข้ า สู่ ก ารวางแผน การจั ด หาอาจ
ดาเนินการภายในปีนั้นหรือปีต่อๆ ไป
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ในส่วนที่หลักสูตรบริหารจัดการได้แก่ ด้านห้องสมุด หนังสือ
ตารา ใช้ร่ ว มกับ ศูนย์การเรียนรู้ของคณะฯ และหอสมุดของ
มหาวิทยาลัย ส่ว นกลาง รวมถึงด้านสื่ ออิเลคทรอนิคส์ในการ
สืบค้นคอมพิวเตอร์ wifi สาหรับห้องเรียน และห้องปฏิบัติงาน
หลักสูตรได้จัดหาโดยการปรับปรุงพื้นที่ให้นักศึกษาเฉพาะแต่
ละคน เพื่ อ จะได้ มี พื้ น ที่ เ ป็ น ของตนเองและเป็ น พื้ น ที่ ที่ จ ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ / ผลการ
ปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ -รายงานการ
นั้น เริ่มจากการนาผลประเมิน หรือข้อเสนอแนะมาวางแผน ประชุม
เพื่อ ขอเงิน รายได้ใ นการจัด ซื้อ หรื อจัด สรรงบประมาณจาก
คณะฯ หรือขอความอนุเคราะห์เช่น การจัดสถานที่ให้นักศึกษา
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
พบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดหาแหล่งเรียนรู้แก่นักศีกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 คณะฯ ได้ รั บ งบประมาณปรั บ ปรุ ง
อาคารเรียนทั้งอาคารที่วังท่าพระ จาเป็นต้องย้ายการเรียนการ
สอนไปที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ซึ่งจากการ
หารือทั้งนักศึกษาและอาจารย์ มีความเห็นว่าไม่สะดวกในการ
เดินทางที่ต้องใช้เวลา ที่ประชุ มหลักสูตรฯ ได้มอบให้ประธาน
แสวงหาอาคารในวังท่าพระที่สามารถใช้เป็นห้องเรียนและห้อง
ทางานชั่วคราว ในภาค 1/58 หลักสูตรจึงได้ขอใช้ที่อาคาร
พรรณราย ชั้น 2 และในภาค 2/58 ได้ขอใช้อาคารเรียน
มัณฑนศิลป์ ชั้น 2 ส่วนด้านบริหารจัดการหลักสูตรได้ขอใช้ห้อง
ประชุมสมาคมนักศึกษาเก่า
ผลจากการจั ด พื้ น ที่ เ รี ย นรู้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาลั ก ษณะนี้ ท าให้
อาจารย์ ส ามารถนั ด หมายกั บ นั ก ศึ ก ษาปรึ ก ษางานได้ อ ย่ า ง
ใกล้ชิด ทาให้ทราบปัญหาของนักศึกษาและแก้ไขได้ทันท่วงที
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามกาหนด

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

ระดับ 0
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00
ระดับ 3.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

-บันทึกการ
สนทนากลุ่ม
ย่อยกับ
นักศึกษา/
บัณฑิต
-บันทึกการขอ
ใช้อาคาร
-ตารางการนัด
หมายกับ
อาจารย์ที่
ปรึกษา

0 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3/ 1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านwifiของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีห้อง common room สาหรับ พบปะ ปรึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลในการทาวิจัย
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหอสมุดกลางที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะการออกแบบ
ชั้นแนวหน้า ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีแก่การค้นคว้าของนักศึกษา
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โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ ควรติดตั้ง และปรับปรุงระบบ wifi ที่เป็นของคณะฯ หรือติดตั้งระบบเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้รวดเร็วขี้น
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
การนาไปดาเนินการวางแผน
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือสาระจากผู้ประเมิน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
1. ให้นักศึกษาเพิ่มพูนการอ่านให้ เห็นชอบ
1. ได้ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
มากขันเพื่อนามาเป็นประเด็นข้อ
รายวิชา 370 602 มอบหมาย
คาถาม ในการเรียนการสอน
การอ่านหนังสือและบทความ
ด้านศิลปะการออกแบบเพื่อ
นามาเป็นประเด็นในการสัมมนา
2. ลดจานวนวิทยากรในรายวิชา เห็นชอบ
2. ได้มอบหมายให้อาจารย์
และให้นักศึกษาเป็นผู้นาเสนอ
ประจาหลักสูตรรายวิชา 370
ประเด็นของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
601 มีภาระการสอนครบทุก
วิทยานิพนธ์
ท่าน
3. ควรพิจารณาแผนที่แสดงการ เห็นชอบ
3. ได้กระจายข้อมูลไปยัง
กระจายต่อผลการเรียนรู้จาก
อาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน
หลักสูตรสู่รายวิชา เฉพาะหัวข้อ
อย่างทั่วถึง
ที่จาเป็น และไม่ให้กว้างมาก
เกินไป

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
บัณฑิตเห็นว่าควรมีแผนการนานักศึกษาไป
เห็นชอบและได้จัดทาแผนการเพิ่มศักยภาพ
นาเสนอผลงาน หรือบทความในต่างประเทศ
นักศึกษาด้านการนาเนอผลงานในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาซึยน ตั้งแต่ปีการศึกษา
2559 เป็นต้นไป
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
กาหนดให้มีการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเรื่องการนาเสนองานทั้งการเขียนและการแสดงงานใน
ต่างประเทศ ในรายวิชา 370 603 หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
การสารวจความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. ควรเพิ่มการศึกษาดูงานในต่างประเทศใน
รายวิชาบังคับ
2. ความเป็นหลักสูตรนานาชาตินอกจากด้านภาษา
ควรเพิ่มเรื่ององค์ความรู้ ทฤษฎี การสื่อความหมาย
การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและนานาชาติทุกระดับ

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1. ได้นามาเพิ่มในรายวิชาบังคับปีการศึกษา 2558
แล้วรายวิชา 370 603
2. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรศิลปะการออกแบบให้
เป็นผู้นาในแถบประเทศอาซียน โดยริเริ่มโครงการ
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติโดย
หยิบยกประเด็น งานศิลปะการออกแบบที่จะมีผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
สอดแทรกประเด็น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสาระรายวิชา และหัวข้อวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 8
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

1. กิจกรรมการ
15 ม.ค.59
เตรียมพร้อม
นักศึกษา”Sharing
of Experiences”
2. แผนพัฒนา
ครั้งที่ 1 : ต.ค.59
อาจารย์/นักศึกษา
“โครงการนาเสนอ
ผลงาน บทความใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
และนานาชาติ”

ผู้รับผิดชอบ
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
ผศ.ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์
รศ.สน สีมาตรัง

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์

กาลังดาเนินการ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
อยู่ระหว่างการพิจารณา
2. ข้อเสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิช า (การเปลี่ ย นแปลง เพิ่ม หรือ ลดเนื้อหาในรายวิช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
อยู่ระหว่างการพิจารณา
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ได้แก่ โครงการสัมมนาคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559 ระบุแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด
ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนาอาจารย์
1. ด้านการวิจัย
ธันวาคม 2559
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
2. ด้านพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
กันยายน 2561
รศ.สนสีมาตรัง
3. ด้านการทาตารา และตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล ธันวาคม 2559
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
สกอ
และคณาจารย์
แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต
1. ด้านการรับนักศึกษา
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
2. ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการ
สิงหาคม 2560
เศรษฐ์
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แผนปฏิบัติการ
ออกแบบ
3. ด้านการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติ
แผนพัฒนาหลักสูตร
1. การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 *

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด
กันยายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเว
สมาศ

ตุลาคม 2559
ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. การปรับปรุงพื้นที่การเรียนระดับปริญญาเอก ด้าน
การเรียน ประชุม คันคว้า พบปะ แลกเปลี่ยน
ปีการศึกษา 2560

ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ผศ.ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์

แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการออกแบบปี 2561
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในมิติต่างๆกับกับองค์กรเอกชนและของรัฐในงานศิลปะและการออกแบบในและ
ต่างประเทศ เช่น TCDC สศร.กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยด้านศิลปะการออกแบบในต่างประเทศ
พิพิธภัณฑ์ และสมาคมวิชาชีพฯ เป็นต้น
- เปิดประตูสู่อาเซียนด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านศิลปะการออกแบบในประเทศไทย ครั้งที่ 1
- พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบปริญญา2ใบ (dual degree) ร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากล
นานาชาติ
- จัดทาตารา วารสารประจาปี เพื่อเป็นการรายงานผลงานความรู้ ความก้าวหน้าในแวดวงวิชาการศิลปะการ
ออกแบบของไทย
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่นๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
งานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย, (2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2551). โครงการภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านไทยสู่การออกแบบหัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ขยายฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก (หัวหน้านักวิจัย), ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผลงานสร้างสรรค์
เอกชาติ จันอุไรรัตน์ .(2545) ,.โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทเครื่องจักสานใบลาน
(Design and develop Laan for Packaging).
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บทความทางวิชาการ
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2553). ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับึความนิยมในการส่งออก. ใน -. ครึ่งทศวรรษนัก
ออกแบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนัก
ออกแบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2553). ศิลปะการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบไทย
แห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2553). แนวทางการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์งานออกแบบไทย. ใน -. ครึ่ง
ทศวรรษนักออกแบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. กรุงเทพ: บ้านและสวน.
เอกชาติ จันอุไรรัตน์.(2551) ,. สไตล์ในงานดีไซน์กรุงเทพ .ฯ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
งานวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย, (2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ) ,.(หัวหน้านักวิจัย)2556“ .(โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติกสุญญากาศ ”
.คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ) ,.(ผู้ร่วมวิจัย)2548โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า“ .(:
กรณีศึกษาจังหวัด เพชรบุรี .”
จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ) ,.(ผู้ร่วมวิจัย)2544“ .(โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมในงานหัตถกรรม
ท้องถิ่น .”
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
งานวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย, (2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความทางวิชาการ
ยอดขวัญ สวัสดี .(2551) .พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ(พระราชกรณียกิจด้าน
การออกแบบนิเทศศิลป์).มหาวิทยาลัยศิลปากร .
ผลงานสร้างสรรค์
ยอดขวัญ สวัสดี .(2553) .ออกแบบวารสาร Journal of Urban Culture Research(JUCR)
Vol.1/2010:Faculty of Fine and Applied ArtsChulalongkorn University.
ยอดขวัญ สวัสดี .(2552) .ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “เพือ่ นพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”ในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา.
ยอดขวัญ สวัสดี .(2552) .ออกแบบตราสัญลักษณ์กลุม่ แม่บ้านบึงลาดสวาย .
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ยอดขวัญ สวัสดี .(2551) .ออกแบบโปสเตอร์และสูจิบัตรโครงการประกวดยุวนักออกแบบ ปี 2551 .คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยอดขวัญ สวัสดี .(2548) .ออกแบบบัตรเชิญสาหรับคลอเลคชั่นชุด Fly to Nouveauในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ภายใต้งาน Bangkok Fashion Week 2005.
ยอดขวัญ สวัสดี .(2546) .ออกแบบแผ่นพับหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติร.๙ .วัดพรหมรังษีเขตดอน
เมืองกรุงเทพฯ.
ยอดขวัญ สวัสดี .(2540) .ออกแบบครุภัณฑ์และตกแต่งภายในพิพธิ ภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเด
ชน .
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
งานวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย, (2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานสร้างสรรค์ (ระดับชาติ นานาชาติ และนิทรรศการกลุ่ม)
Pairoj Chamunee., (2007). Thai – American Art Project : Thai – American Art and Cultural
Exchange year 2007 Program under the Collaboration of Art Center, Silpakorn
University and California Polytechnic State University and San Joes State University,
29 August -13 September2007atArtCenter,Silpakorn University.
Pairoj Chamunee., (2007). Thai – American Art Project : Thai – American Art and Cultural
Exchange year 2007 Program under the Collaboration of Art Center2-28 November
2007 at University Art Gallery, Department of Art & Design California Polytechnic State
University.
Pairoj Chamunee., (2007). THAI - VIETNAM CONTEMPORARY ART EXHIBITION 2009 by 50
Thai–38 Vietnamese artists under the art and cultural exchange of Art Center,
Silpakorn University and Ho Chi Minh City University of Fine Arts,Vietnam.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2551).WASTELESS FOR GREEN WORLD. นิทรรศการเพื่อถ่ายทอด ผลงานต้นแบบ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551,
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2551). ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และภาพเหมือนคน FACE&FLOWER,
หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 20- 29 ส.ค. พ.ศ.2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2550). แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์, การแสดงศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 8
ประจาปี 2550 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา, กรุงเทพฯ:--.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2550). ประติมากรรม งานติดตั้งหัตถกรรม ประยุกตศิลปะต่างกันอย่างไร, สูจิบัตร
นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2550). พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ, 21เม.ย.-21พ.ค.2550, กรุงเทพฯ:สีลมแกลเลอเรีย.
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ไพโรจน์ ชมุนี., (2549). 6 ทศวรรษครองราชย์, ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราช สมบัติครบ 60ปี พุทธศักราช 2549 วันที่ 15- 30 กันยายน 2549, กรุงเทพฯ:หอศิลปะ
และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2549). ร่ วมแสดงงาน “Land-Seascape 7th”, 19 –29 มิ.ย.2549, กรุงเทพฯ:หอศิลปะและ
การออกแบบคณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความวิชาการ
ไพโรจน์ ชมุนี., (2553). ซอลเลวิตต์และศิลปะคอนเซ็ปชวล:ภาพสะท้อนของสุนทรียศาสตร์และรูปทรงทาง
ศิลปกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sol Lewitt and Conceptual Art : The Reòection of
Changing Aesthetics and Forms).สูจิบัตรนิทรรศการงานศิลปกรรมแห่งชาติ, ครั้งที่ --.
กรุงเทพฯ:--.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2552). ศิลปินอเมริกันอิมเพรสชั่นนิสม์ (American Artist and Impressionism).
วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2547). ความเปลี่ยนแปลงของศิลปะสมัยใหม่:ตัวอย่างกรณีของศิลปะสมัยใหม่ ภาพ
สะท้อนของ ความหมายของคาว่าศิลปะที่ขยายออกไป, วารสารวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ ฉบับที่
1/2547.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2546). สานวน :ในบริบททัศนศิลป์,สูจิบตั รนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2545). Man and His Limit:MyAesthetic,สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลงาน คณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ไพโรจน์ ชมุนี., (2544). จากยุคทองถึงสมัยใหม่:ความเชื่อมโยงความคิดทางสุนทรียศาสตร์ (“Thailand :
Trend of Art in Asia”, Philip Morris Group of Companies), สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผล
งานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า
รศ.สน สีมาตรัง
งานวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย, (2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความทางวิชาการ
สน สีมาตรัง25) ,.49 .(พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯและวัดพระเชตุพนฯในฐานะเป็นแบบศิลปะ
รัตนโกสินทร์และเป็นศิลปะจัดวางบนพื้นที่ที่กาหนดคือกรุงเทพมหานครและคาอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในวิหารพระนอนทั้งหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัดพระโพธิ์ (วัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ)
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒน
ภักดีบริจาคเงินจัดพิมพ์ 6,000 เล่ม
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สน สีมาตรัง25) ,.48.(ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพผ้าทอจานวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 12
สิงหาคมพ.ศ. 2547 จานวน 320 หน้าจานวน 6,000 เล่มพิมพ์ที่บริษัทสยามทองกิจจากัด.
สน สีมาตรัง253) ,.6.(คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทย. ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็น
ภาษาญี่ปุ่นโดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของ
เอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่นครบรอบ 10 ปีเล่มที่ 2 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่นพ.ศ. 2532 พิมพ์
ที่โตเกียว.
สน สีมาตรัง .(2532) ,.คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถร
วาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่น
ครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่น พิมพ์ที่โตเกียว
ผลงานสร้างสรรค์
สน สีมาตรัง .(2553) ,.โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกา.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ California Polytecnic State University, U.S.A..
สน สีมาตรัง .(2552) ,.โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ
Guangzhou Academy of Fine Arts, China.
สน สีมาตรัง .(2552) ,.โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ Ho Chiminh City University of Fine Arts, Vietnam.
สน สีมาตรัง .(2552-2551) ,.โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อิตาลี 2008 .2009 –หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรลงนามร่วมกับ Libera Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, Italy..
บทความทางวิชาการ
สน สีมาตรัง .(2532) ,.คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถร
วาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko
Yoshikawaพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่น
ครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่น พิมพ์ที่โตเกียว
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น………..…คน (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
- รายละเอียดดังตารางท้ายเล่ม อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 :
ศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 :
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 ก.ค.59
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 :
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 :
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 ก.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 :
รศ.สน สีมาตรัง
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 ก.ค.59
เห็นชอบโดย : ศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (ประธานหลักสูตร)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 ก.ค.59
เห็นชอบโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (คณบดี)
ลายเซ็น : ……………………………………………………
วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2559
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
1 นายเอกชาติ จันอุไรรัตน์
ศาสตราจารย์
ศ.บ.
การออกแบบภายใน
Diploma di Master Industrial Design
Master of Fine Arts Interior Architecture
2

ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

3

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

4

นายสน สีมาตรัง

5

ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศ.บ.
M.I.D

Ph.D.
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.ด.
รองศาสตราจารย์ ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
รองศาสตราจารย์ วท.บ.
Bachelor of Art
Master of Fine Arts
Doctor of
Education

การออกแบบผลิตภัณฑ์
Master of Industrial Design
Fine Arts
ออกแบบศิลปประยุกต์
นฤมิตศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร์
จิตรกรรมไทย
ประวัติศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมไทย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Art Education
Painting
Art Education

ตรง/สัมพันธ์กับ
สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
2528
Domus Academy, Italy
2531
The School of The Art
2538
Institute of Chicago, USA.
ตรงกับหลักสูตร ม.ศิลปากร
Rhode Island School of
Design,USA
U.of Tasmania, Australia
ตรงกับหลักสูตร มทร.ธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรงกับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตรงกับหลักสูตร ม.มหิดล
Pratt Inst., USA.
Pratt Inst., USA.
New York U., USA.

2532
2535
2543
2540
2548
2556
2509
2521
2514
2519
2521
2531

ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบนั -กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2558
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
(ทุกระดับปริญญา)
1
นายวิโชค มุกดามณี
ศาสตราจารย์
ศ.ม.
จิตรกรรม
2
ดร.รัฐไท พรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ.
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กศ.ม.
อุตสาหกรรมศึกษา
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
การออกแบบผลิตภัณฑ์
บัณฑิต
3
ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
ศป.บ.
นิเทศศิลป์
Master of Art
Integrated Design

4

5

ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล

ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doctor of
Philosophy
P.h.D. (Textile)

Design Science

Certificat De Stage
ENSCI,
Master of Art
ศ.บ.
(Ph. D.)
Diploma
ศิลปบัณฑิต
เกียรตินยิ มอันดับสอง

Visual Arts

Textile

ประยุกตศิลปศึกษา
the School of Jewelry, Birmingham
Institute of Art and Design,
Desegno del Gioiello
ประติมากรรม (คณะจิตรกรรมฯ)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
มรภ.สวนดุสิต
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.อุบลราชธานี
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Anhalt U. of Applied Sciences,
Germany
Kyoto Inst. of Technology, Japan

ปีที่สาเร็จ
2535
2542
2549
2546
2549
2554

Institute of Art and Design University 2548
of Central England, Birmingham, UK
Paris France
University of South
2541
Australia,Adelaide, Australia
2540
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537
Birmingham City University. UK
2549
Istituto Europeo di Design, Milan.
ITALY
2544
ม.ศิลปากร
2537
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ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2558
คุณวุฒิ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
(ทุกระดับปริญญา)
1
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เสริมศักดิ์ นาคบัว
M.F.A.
2
ศาสตราจารย์ พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง

สาขาวิชา
Ceramics
จิตรกรรมและภาพพิมพ์

3
4
5

รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระสาริน
รองศาสตราจารย์ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร
รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล

M.F.A

Master of Fine Arts

ศศ.ม.

พัฒนาสังคม

6
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช กงกะนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์

ปร.ด. กิตติมศักดิ์
Ph.D.

ออกแบบนิเทศศิลป์
Architecture

8
9
10

Prof. Jonathan Holmes
Prof. Peter Pilgrim
Prof. Dr.Mustafa Halabi HJ. Azahari

M.F.A.
M.Des.
Ph.D.

Art & Design Education

11
12

Dr. Colin Gale
Prof. Nigel Power

Ph.D.
M.A.

13

Dr.Brian Curtin

Ph.D.

Communication & Computing :
Spanish
Studio Art & Visual Culture Studies

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
U. of Hawaii, USA.
UNIVERSITY OF NORTH
TEXAS, USA.
University of Kansas ,USA. 2518
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ม.ศิลปากร
School of Science &
Engineering, Waseda U.
U. of Tasmania, Australia
Royal Collage of Arts, UK.
Birmingham Institute of Art
& Design, Birmingham City
University, UK.
U. of Central England, UK.
School of Mathematics &
Science, Middlesex U., UK
U. of Bristo, UK.
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ตารางที่ 1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางน้าฝน ไล่สัตรูไกล ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
ศ.บ.
Master
Degree
Diplome
Ph.D.

สาขาวิชา
ประยุกต
ศิลปศึกษา
Visual Art
Textile

ประสบการณ์การวิจัย
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า
(2556)
2. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
และอบรมหลักสูตรการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม
(2557)
3. การวิจัยและพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน :
ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะที่ 2
(2558)
4. ที่ปรึกษาโครงการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายชุด
มัคคุเทศก์ (2558)
5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อ
แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ผ่านมุมมองการ

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

1. นส.รสา สุนทรายุทธ

55155951

การออกแบบสื่อ
นาทาง
สาธารณะใน
พื้นที่ธุรกิจ
ซับซ้อนใน
ประเทศไทย
สาหรับคนเดิน
เท้า

2. นส.อรวรรณ ประพฤติ
ดี

55155952

การศึกษา
แนวทางการ
ออกแบบรูป
ตัวพิมพ์ที่
สะท้อนความ
เป็นผู้หญิง
สาหรับตัวพิมพ์
ไทย

3. นางณัฐสรวงพร ทอง
เนื้อนวล

57155952

วิธีการออกแบบ
กราฟิกของ
นิทรรศการ :
กรณีศึกษา
นิทรรศการของ







หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)
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ลาดับ

2

ชื่อ – นามสกุล

ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รอง
ศาสตราจ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

วท.บ.
Bachelor

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

วิทยาศาสตร์
การแพทย์

สร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและ
สิ่งทอ (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. หลักการพื้นฐานของวิธี
วิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1.Fiber Fancy Fabric
(2553)
2. สีส้ม (2554)
3. Collection 1, ถ้อยคา
(2555)
4. มิติสีของงานสิ่งทอ การ
ทับซ้อนของเส้นใย "ชุด
ดอกไม้" (2556)
5.มิติแห่งความทับซ้อน
(2557).(2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. หลักการพื้นฐานของวิธี

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กอายุ
6 ถึง 9 ปี



1. นส.อารีย์ พูลเกิด

55155953

การศึกษาและ
นาเสนอแนว
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ารย์

of Art
Master of
Fine Arts
Doctor of
Education

Art
Education
Painting
Art
Education

ประสบการณ์การวิจัย
วิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1.Blooming White
Friends : 2009, แมวดูซ่า
กับสึนามิ, แมวแก่กับถ้า,
การคงอยู่ของความทรงจา
ของแมว, ศิลปินอเมริกัน
กับอิมเพรสชันนิสม์, รูปทรง
ที่เปลี่ยนแปลง :
ประติมากรรม จากก่อน
สมัยใหม่ถึงโพสต์โมเดอร์น
The Changing Form :
Changes in Sculpture
from Pre-Modern To
Post Modern (2553)
2. การทรงอยู่ของความทรง
จาผลมะม่วง (2554)
3. ศรัทธาหมายเลข 1

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

ทางการ
ออกแบบ
ประติมากรรม
เชิงสัญลักษณ์
แบบมีส่วนร่วมที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของคน
ภูเก็ต
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

(2555)
4. นิทรรศการผลงาน
ศิลปกรรม รศ.ดร.ไพโรจน์
ชมุนี 68 ชิ้น, ช้างสามตัว
กาลังเดินขึ้นไปสู่ทางทิศ
เหนือ (2556)
5.Global Warning,
สัญลักษณะของการ
สร้างสรรค์ศิลปะ (2557)
ตารางที่ 1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

นางน้าฝน ไล่สัตรูไกล ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
ศ.บ.
Master
Degree
Diplome
Ph.D.

สาขาวิชา
ประยุกต
ศิลปศึกษา
Visual Art
Textile

ประสบการณ์การวิจัย
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า
(2556)
2. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
และอบรมหลักสูตรการ

ที่ปรึกษา
จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
วิทยานิ
การ
ค้นคว้าอิสระ
พนธ์
ค้นคว้า
(ระบุชื่อนักศึกษา)
อิสระ

1. นส.อารีย์ พูลเกิด

55155953
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

ออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม
(2557)
3. การวิจัยและพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน :
ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะที่ 2
(2558)
4. ที่ปรึกษาโครงการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายชุด
มัคคุเทศก์ (2558)
5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อ
แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ผ่านมุมมองการ
สร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและ
สิ่งทอ (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. หลักการพื้นฐานของวิธี
วิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ศิลปะการออกแบบ คณะ
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2

ชื่อ – นามสกุล

ดร.วีรวัฒน์สิริเวสมาศ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจ
ารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

ศ.บ.
Diploma
Ph.D.

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1.Fiber Fancy Fabric
(2553)
2. สีส้ม (2554)
3. Collection 1, ถ้อยคา
(2555)
4. มิติสีของงานสิ่งทอ การ
ทับซ้อนของเส้นใย "ชุด
ดอกไม้"(2556)
5.มิติแห่งความทับซ้อน
(2557).(2558)
ประติมากรรม หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการ "อัญมณี การ
Jewelry
ผลิตและการออกแบบ
Design
อัจฉริยะ เครื่องประดับจาก
Jewelry Art
นวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาและ
& Design
การบูรณาการแบบองค์รวม
ในการผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน" (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. รวมบทความวาดเส้น
มัณฑนศิลป์ (2556)

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ



จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

1. นส.รสา สุนทรายุทธ

รหัส
นักศึกษา

55155951

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

Public Multi
media Way
finding Design
in Thai
Complex
Business
Spaces for
Pedestrian
Navigation.
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

2. หลักการพื้นฐานของวิธี
วิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. บทสนทนาในความเงียบ
(2553)
2. ขยับ (2554)
3. 8 ฟองต่อ 1 วัน (2555)
4. Untitled,Silent
Dialogue,E Scape, 2556,
วงแหวนรอบนอก (2556)
5.อโรคยา ปรมลาภา
(2557)

77

ตารางที่ 1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558
ที่ปรึกษา
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ศาสตราจารย์ เอกชาติ
จันอุไรรัตน์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

ศาสตราจา
รย์

ศ.บ.
Diploma di
Master
Master of
Fine Arts

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

การออกแบบ
ภายใน
Industrial
Design
Interior
Architecture

งานวิจัย
(2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2551). โครงการภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านไทยสู่การออกแบบ
หัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก (หัวหน้า
นักวิจัย), ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร.
ผลงานสร้างสรรค์
(2545). โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทเครื่อง
จักสานใบลาน (Design and develop Laan for Packaging).
บทความทางวิชาการ
(2553). ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการส่งออก.
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
(2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย.
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
(2553). ศิลปะการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม. ใน -. ครึ่ง
ทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร.
(2553). แนวทางการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์งาน
ออกแบบไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี.
กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
(2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย.

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

1.
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้ช่วย
จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ ศาสตราจา
รย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

ศ.บ.
M.I.D
Ph.D.

3

อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ
สวัสดี

อาจารย์

4

รองศาสตราจารย์ ดร.
ไพโรจน์ ชมุนี

รอง
ศาสตราจา
รย์

ศ.บ.

สาขาวิชา

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Master of
Industrial
Design
Fine Arts

ประสบการณ์การวิจัย
กรุงเทพ: บ้านและสวน.
(2551). สไตล์ในงานดีไซน์. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง.
งานวิจัย
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
) ,.(หัวหน้านักวิจัย) 2556โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูป“ .(
คณะมัณฑนศิลป์ ”พลาสติกสุญญากาศม.ศิลปากร .
) ,.(ผู้ร่วมวิจัย)2548“ .(โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อ
เพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษาจังวัด เพชรบุรี .”
) ,.(ผู้ร่วมวิจัย)2544“ .(โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมใน
งานหัตถกรรมท้องถิ่น .”
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกแบบศิลป
ประยุกต์
ศศ.ม.
นฤมิตศิลป์
ศป.ด.
ศิลปกรรม
ศาสตร์
วท.บ.
วิทยาศาสตร์
งานวิจัย
การแพทย์
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
Bachelor of Art Education ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
Art
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
Master of
Painting
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Fine Arts
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American
Doctor of
Art Education Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

1.

1

1. นส.อารีย์
พูลเกิด
2. นส.อนุกูล
บูรณประพฤกษ์
3. นส.ปิย
ลักษณ์ เบญจ
ดล

การศึกษา
และนาเสนอ
แนวทางการ
ออกแบบ
ประติมากรร
มเชิง
สัญลักษณ์
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
Education

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย
Collaboration of Art Center, Silpakorn University and
California Polytechnic State University and San Joes
State University, 29 August -13
September2007atArtCenter,Silpakorn University.
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American
Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the
Collaboration of Art Center2-28 November 2007 at
University Art Gallery, Department of Art & Design
California Polytechnic State University.
(2007) .THAI - VIETNAM CONTEMPORARY ART
EXHIBITION 2009 by 50 Thai–38 Vietnamese artists
under the art and cultural exchange of Art Center,
Silpakorn University and Ho Chi Minh City University of
Fine Arts,Vietnam.
.(2551) WASTELESS FOR GREEN WORLD. นิทรรศการเพื่อ
ถ่ายทอด ผลงานต้นแบบปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551กรุงเทพฯ ,:
ม.ศิลปากร.
.(2551) นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และภาพเหมือนคน
FACE&FLOWER ,หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
20- 29 ส.ค. พ.ศ.2551กรุงเทพฯ ,: ม.ศิลปากร.
)2550) แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ,การแสดง
ศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 8 ประจาปี 2550 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษากรุงเทพฯ ,:
)2550)ประติมากรรม งานติดตั้งหัตถกรรม ประยุกตศิลปะ

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)
4. นส.ศุภมาส
เจียมรังสรรค์
5. นส.ณัฐสรวง
พร ทองเนื้อ
นวล
6. นส.พีรยา
สระมาลา

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)
แบบมีส่วน
ร่วมที่
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของ
คนภูเก็ต
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ชื่อ – นามสกุล

รองศาสตราจารย์ สน
สีมาตรัง

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ศ.บ.
จิตรกรรมไทย
(หลักสูตร 5
ปี)
ประกาศนียบั ประวัติศาสตร์
ตรชั้นสูง
สาขา
สถาปัตยกรรม
ไทย

ประสบการณ์การวิจัย
ต่างกันอย่างไรสูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์คณะ ,
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่8กรุงเทพฯ ,: ม.ศิลปากร .
)2550)พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ ,21เม.ย.-21พ.ค.2550 ,
กรุงเทพฯ: สีลมแกลเลอเรีย.
)2549)6 ทศวรรษครองราชย์ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะและ ,
การออกแบบเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช สมบัติครบ60 ปี
พุทธศักราช 2549 วันที่ 15- 30 กันยายน 2549กรุงเทพฯ ,: หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
)2549)Land-Seascape 7th” ,19 –29 มิ.ย.2549กรุงเทพฯ ,:
หอศิลปะและการออกแบบคณะ มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
งานวิจัย
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความทางวิชาการ
25) ,.49)พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯและวัดพระเชตุ
พนฯในฐานะเป็นแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และเป็นศิลปะจัดวางบน
พื้นที่ที่กาหนดคือกรุงเทพมหานครและคาอธิบายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในวิหารพระนอนทั้งหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัด
พระโพธิ์ (วัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) จัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริจาคเงินจัดพิมพ์ 6,000 เล่ม
25) ,.48)ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพผ้าทอ
จานวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนาง

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)

1. นายทวิภาส
พิชัยชาญณรงค์
2. นส.เมริสสา
จันทรรัตน

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

การออกแบบ
เครื่องแต่ง
กายที่ได้รับ
ความบันดาล
ใจจากชน
ชั้นสูงสมัย
รัชกาลที่ 5
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบใน
วันที่ 12 สิงหาคมพ.ศ. 2547 จานวน 320 หน้าจานวน 6,000 เล่ม
พิมพ์ที่บริษัทสยามทองกิจจากัด.
253) ,.6)คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทย.
ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นโดย Prof. Mikio และ
Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติ
จักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่น
ครบรอบ 10 ปีเล่มที่ 2 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่นพ.ศ. 2532 พิมพ์ที่
โตเกียว.
)2532) ,.คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล
ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย”
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่นครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่น พิมพ์ที่โตเกียว.
ผลงานสร้างสรรค์
)2553) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกา.หอศิลป์
ม.ศิลปากรร่วมกับ California Polytecnic State University,
U.S.A..
)2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .หอศิลป์ม.
ศิลปากรร่วมกับ Guangzhou Academy of Fine Arts, China.
)2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม.หอ
ศิลป์ม.ศิลปากรร่วมกับ Ho Chiminh City University of Fine
Arts, Vietnam.
)2552-2551) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อิตาลี
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ชื่อ – นามสกุล

นางน้าฝน ไล่สัตรูไกล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจา

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

P.h.D.
(Textile)

สาขาวิชา

Textile

ประสบการณ์การวิจัย
2008 .2009 – หอศิลป์ม.ศิลปากรลงนามร่วมกับ Libera
Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, Italy..
บทความทางวิชาการ
)2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตาม
คติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko
Yoshikawaพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย”
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่นครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่น พิมพ์ที่โตเกียว
Article "Representation of Bird and Serpent in Thai and
Culture " translated in Japanese was published in
Mountain Floats to Connect The World and the Others ,
Volume 2 , printed in 2015 by Research Institution of
Asian Design of Kobe Design University , Kobe, Japan
photo pictures
"Hassadeeling Mery : A Devine Bird that carries
meritorious spirits back to the heaven in Lanna Culture"
in the 4th Symposium on "Mountain Floats to Connect
This World and the Others" on September 21-23,2015,
organized by Research Institution of Asian Design of
Kobe Design University ,Kobe,Japan.
This Article is published already . It was sent me by post
last week
(หัวหน้าโครงการ) :
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

1. นส.รสา สุ
นทรายุทธ

การออกแบบ
สื่อนาทาง
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

รย์

Certificat
De Stage
ENSCI,
Master of
Art
ศ.บ.

สาขาวิชา
Visual Arts

ประยุกต
ศิลปศึกษา

ประสบการณ์การวิจัย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า (2556)
2. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม (2557)
3. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะที่ 2
(2558)
4. ที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์ (2558)
5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ (2558)
(ผู้ร่วมวิจัย)
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1.Fiber Fancy Fabric (2553)
2. สีส้ม (2554)
3. Collection 1, ถ้อยคา (2555)
4. มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย "ชุดดอกไม้"(2556)
5.มิติแห่งความทับซ้อน(2557)(2558

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

สาธารณะใน
พื้นที่ธุรกิจ
ซับซ้อนใน
ประเทศไทย
สาหรับคน
เดินเท้า
2. นส.อรวรรณ การศึกษา
ประพฤติดี
แนวทางการ
ออกแบบรูป
ตัวพิมพ์ที่
สะท้อนความ
เป็นผู้หญิง
สาหรับตัว
พิมพ์ไทย
3. นางณัฐสรวง วิธีการออก
พร ทองเนื้อ
แบบกราฟิก
นวล
ของนิทรรศ
การ : กรณี
ศึกษานิทรรศ
การของ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
สาหรับเด็ก
อายุ 6 ถึง 9
ปี
84

ที่ปรึกษา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

7

MUSTAFFA HALABI
HJ. AZAHARI (PROF.
DR.)

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
PhD (Art &
Design
Education)
Masters of
Art
(Photograp
hy)
BA. Hons.
(Photograp
hy)
Diploma
(Photograp
hy)

8

DR. ADZROOL
IDZWAN HJ. ISMAIL

สาขาวิชา

ประสบการณ์การวิจัย

Birmingham
Institute of
Art & Design,
UK
Central
Michigan
University,
USA
Point Park
University,
USA
Universiti
Teknologi
MARA (UiTM)

CITA 09.ii (Cetusan Inovasi Pelajar Akhir)
CataloguePublication Unit, UiTM 2009
Chief Editor
Pameran ILHAM 2009 - INSPIRASI KONTEMPORARI
(Pameran Staf Fakulti Peringkat Kebangsaan 2009)
CatalogueFaculty of Art & Design2009 Chairman
Journal of Art and DesignJournalFaculty of Art &
Design2009
Chief Editor
LOAD 2010 i (Leaders of Artists and Designers i)
CatalogueFaculty of Art & Design2010
Chief Editor
LOAD 2010 ii (Leaders of Artists and Designers ii)
CatalogueFaculty of Art & Design2010
Chief Editor
Photography: Its Significance Strands and Values in
EducationBookPublication Unit, UiTM 2013 Main/Chief
Writer
The Emergence of Photographic Education in Malaysia.
BookPublication Unit, UiTMStatus:
Manuscript 95% is Completed
Main/Chief Writer

วิทยา
นิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อ
นักศึกษา)

ชื่อ
หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ (การอนุมัติ
/การค้นคว้า
จากสภา
อิสระ
มหาวิทยาลัย)

PhD/
Sarjana
85

ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นายอติเทพ แจ้ดนาลาว

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ
Enhancing Museum
Artifact Collections by
Using Interactive
Media Applications

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)
พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2556 หรือเก่ากว่า

-

(2014), Journal Published: The Fine
Arts International Journal,
Srinakharinwirot University: Volume
18, No.1, January-June 2014, ISSN
0859-9866, Srinakharinwirot
University, Thailand, Article Title:
“Design and Development of
Interactive Media Installations,
Experimental Prototype for UThong National Museum, Thailand”
pp. 11-21.

(2013). Proceeding Published: The
ASEAN Fine Arts Symposium (AFAS)
2013, Faculty of Fine Arts,
Srinakharinwirot University, at Amari
Atrium - Bangkok, Thailand, Article
Title: “Museum Interactive
Perception: Design Study of The
Replay: U-Thong Sri Dvaravati
Exhibition at U-Thong National
Museum” pp. 247-257
(2013). Exhibition Display in “The
12th Sino-Thai Great Oriental Art
Exhibition” Host: Yunnan Art
Association, Dali University, and
Burapha University, at Dali N Hotel,
China, Programed Title: “Faithful
(Buddha’s Sermon)” pp. 47(2012).
Proceeding Published: The Art and
Design International Conference
2012 (AnDIC), Published by
University Press, Faculty of Art &
Design, Universiti Teknologi, MARA,
MALAYSIA, Article Title: “Refreshing
the Experiences in Collective

มีกรรมการ
ภายนอก
ร่วม
กลั่นกรอง


86

จด
ทะเบียน
สิทธิบัตร
/อนุ
สิทธิบัตร

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)
พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2556 หรือเก่ากว่า

มีกรรมการ
ภายนอก
ร่วม
กลั่นกรอง

Museum with Interactive Media:
Field Experiments of U-Thong
National Museum” pp. 247-257
2

นายพีรพล ชัชวาลย์

The Evolution of Thai
Logooooos in the
Rattanakosin Period in
Thai History

3

นางยุวดี ทองอ่อน

Local Wisdom :
Creating the
Environmentally
Friendly Material to
Enhance Local
Products

4

นางสาวสุมนัสยา โวหาร

Neo-Lanna Lacquer :
New Perspective on
Lanna Lacquering
Where Design and
Tecnology Meet



Veridian E-Journal, Slipakorn
University (International)
Humanities, Social Sciences and
arts Volume 8 Number 4 January –
June 2015
https://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/viewFile/45167/373
78
Veridian E-Journal , Slipakorn
University (International)
Humanities, Social Sciences and
arts Volume 7 Number 5 July –
December 2014
https://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/view/19977/23172
Veridian E-Journal , Silpakorn
University Social Sciences,
Humanities, and ArtsVol.14(1) : 3964, 2014
http://www.journal.su.ac.th/index.p





87

จด
ทะเบียน
สิทธิบัตร
/อนุ
สิทธิบัตร

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

5

นางสาวกุลจิต เส็งนา

6

นายกาธร เกิดทิพย์

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

Traditional
Teachnique
Upper Northeastern
Prehistoric Motifs as
implications for
product Design

Modular Batik Stamp
Block for Southern
Thai Textile : The
Transformation from
ideas to Creations

มีกรรมการ
ภายนอก
ร่วม
กลั่นกรอง

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)
พ.ศ.2556 หรือเก่ากว่า

จด
ทะเบียน
สิทธิบัตร
/อนุ
สิทธิบัตร

hp/suij/article/viewFile/398/416e
Veridian E-Journal,Silpakorn
University (International) Social
Sciences,Humanities, and Arts
Volume 6 January - June, 2013
https://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/view/35081/29150





Veridian E-Journal, Silpakorn
University ISSN 1906 – 3431
International (Humanities, Social
Sciences and arts) Volume 8
Number 4 January –June 2015
http://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/view/40407/33344

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
ศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์*

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทาวิจัย
(ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน

ภายนอก

งานวิจัย
(2559) หัวหน้าโครงการ หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะ
การออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
88

ลาดับ

2

ชื่อ – นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทาวิจัย
(ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน

ภายนอก

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2551) หัวหน้าโครงการภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านไทยสู่การ
ออกแบบหัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก
(หัวหน้านักวิจัย), ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร.
ผลงานสร้างสรรค์
)2545)โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทเครื่องจัก
สานใบลาน (Design and develop Laan for Packaging)
บทความทางวิชาการ
(2553)ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับึความนิยมในการส่งออก.
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
(2553) งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย.
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
(2553) ศิลปะการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม. ใน -. ครึ่ง
ทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร.
(2553) แนวทางการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์งาน
ออกแบบไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี.
กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
(2551) สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย.
กรุงเทพ: บ้านและสวน.
(2551) สไตล์ในงานดีไซน์. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง.
งานวิจัย
(2559) ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
89

ลาดับ

3

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี*

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทาวิจัย
(ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน

ภายนอก

ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2556) ”โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติกสุญญากาศ“
คณะมัณฑนศิลป์ม.ศิลปากร.
) ,)หัวหน้านักวิจัย) 2556)“ โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูป
พลาสติกสุญญากาศ คณะมัณฑนศิลป์ ”ม.ศิลปากร .
) ,)ผู้ร่วมวิจัย)2548)“ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อ
เพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษาจังวัด เพชรบุรี .”
) ,)ผู้ร่วมวิจัย)2544)“ โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมใน
งานหัตถกรรมท้องถิ่น .”
งานวิจัย
(2559) ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความทางวิชาการ
)2551) .พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการ
ออกแบบ(พระราชกรณียกิจด้านการออกแบบนิเทศศิลป์)ม.
ศิลปากร.
ผลงานสร้างสรรค์
)2553) .ออกแบบวารสาร Journal of Urban Culture
Research(JUCR) Vol.1/2010:Faculty of Fine and Applied
ArtsChulalongkorn University.
)2552) .ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ“เพือ่ นพึ่ง (ภาฯ) ยาม
ยาก”ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา.
)2552) .ออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มแม่บ้านบึงลาดสวาย .
90

ลาดับ

4

ชื่อ – นามสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทาวิจัย
(ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน

ภายนอก

)2551) .ออกแบบโปสเตอร์และสูจิบัตรโครงการประกวดยุวนักอ
อกแบบ ปี 2551 .คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
)2548) .ออกแบบบัตรเชิญสาหรับคลอเลคชั่นชุดFly to
Nouveauในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ภายใต้งาน Bangkok Fashion Week 2005.
)2546) .ออกแบบแผ่นพับหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติร.
๙ .วัดพรหมรังษีเขตดอนเมืองกรุงเทพฯ.
)2540) .ออกแบบครุภัณฑ์และตกแต่งภายในพิพธิ ภัณฑ์อาคารที่
ประทับประชาธิปก
ศักดิเดชน .
งานวิจัย
(2559) ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานสร้างสรรค์ (ระดับชาติ นานาชาติ และนิทรรศการกลุ่ม)
(2007)Thai – American Art Project : Thai – American Art
and Cultural Exchange year 2007 Program under the
Collaboration of Art Center, Silpakorn University and
California Polytechnic State University and San Joes
State University, 29 August -13
September2007atArtCenter,Silpakorn University.
(2007)Thai – American Art Project : Thai – American Art
and Cultural Exchange year 2007 Program under the
Collaboration of Art Center2-28 November 2007 at
University Art Gallery, Department of Art & Design
California Polytechnic State University.
91

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทาวิจัย
(ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน
ภายใน

ภายนอก

(2007)THAI - VIETNAM CONTEMPORARY ART
EXHIBITION 2009 by 50 Thai–38 Vietnamese artists
under the art and cultural exchange of Art Center,
Silpakorn University and Ho Chi Minh City University of
Fine Arts,Vietnam.
)2551)WASTELESS FOR GREEN WORLD. นิทรรศการเพื่อ
ถ่ายทอด ผลงานต้นแบบปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551กรุงเทพฯ ,:
ม.ศิลปากร.
ร่วมแสดงผลงาน)2551)นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และ
ภาพเหมือนคน FACE&FLOWER ,หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ 20- 29 ส.ค. พ.ศ.2551กรุงเทพฯ ,: ม.ศิลปากร.
)2550)แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ,การแสดง
ศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 8 ประจาปี 2550 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษากรุงเทพฯ ,:.-)2550)ประติมากรรม งานติดตั้งหัตถกรรม ประยุกตศิลปะ
ต่างกันอย่างไรสูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์คณะ ,
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่8กรุงเทพฯ ,: ม.ศิลปากร.
)2550)พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ ,21เม.ย.-21พ.ค.2550 ,
กรุงเทพฯ: สีลมแกลเลอเรีย.
)2549)6 ทศวรรษครองราชย์ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะและ ,
การออกแบบเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช สมบัติครบ60 ปี
พุทธศักราช 2549 วันที่ 15- 30 กันยายน 2549กรุงเทพฯ ,: หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
“ ร่วมแสดงงาน)2549)Land-Seascape 7th” ,19 –29
มิ.ย.2549กรุงเทพฯ ,: หอศิลปะและการออกแบบคณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
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บทความวิชาการ
)2553)ซอลเลวิตต์และศิลปะคอนเซ็ปชวล:ภาพสะท้อนของ
สุนทรียศาสตร์และรูปทรงทางศิลปกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sol
Lewitt and Conceptual Art : The Reòection of
Changing Aesthetics and Forms) สูจิบัตรนิทรรศการงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติกรุงเทพฯ .-- ครั้งที่ ,:.-)2552)ศิลปินอเมริกันอิมเพรสชั่นนิสม์ (American Artist and
Impressionism)วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ม.ศิลปากรกรุงเทพฯ .: ม.ศิลปากร.
(2547)ความเปลี่ยนแปลงของศิลปะสมัยใหม่:ตัวอย่างกรณีของ
ศิลปะสมัยใหม่ ภาพสะท้อนของ ความหมายของคาว่าศิลปะที่
ขยายออกไป, วารสารวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ ฉบับที่1/2547.
)2546)สานวน : ในบริบททัศนศิลป์, สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผล
งานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ครั้งที่ 5กรุงเทพฯ .: หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
)2545)Man and His Limit:MyAesthetic, สูจิบัตรนิทรรศการ
แสดงผลงาน คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 4กรุงเทพฯ .: หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
)2544)จากยุคทองถึงสมัยใหม่:ความเชื่อมโยงความคิดทาง
สุนทรียศาสตร์ (“Thailand : Trend of Art in Asia”, Philip
Morris Group of Companies), สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผล
งานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 3กรุงเทพฯ .: หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร.
งานวิจัย
(2559) ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความทางวิชาการ
25) 49)พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯและวัดพระเชตุพน
ฯ ในฐานะเป็นแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และเป็นศิลปะจัดวางบน
พื้นที่ที่กาหนดคือกรุงเทพมหานครและคาอธิบายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในวิหารพระนอนทั้งหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัด
พระโพธิ์ (วัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) จัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริจาคเงินจัดพิมพ์ 6,000 เล่ม
25) 48)ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพผ้าทอ
จานวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบใน
วันที่ 12 สิงหาคมพ.ศ. 2547 จานวน 320 หน้าจานวน 6,000 เล่ม
พิมพ์ที่บริษัทสยามทองกิจจากัด.
253) 6)คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทย. ต้นฉบับ
ภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นโดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย”
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่นครบรอบ 10 ปีเล่มที่ 2
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่นพ.ศ. 2532 พิมพ์ที่โตเกียว.
)2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตาม
คติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย”
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่นครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่น พิมพ์ที่โตเกียว.
ผลงานสร้างสรรค์
)2553) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกา.หอ
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ศิลป์ม.ศิลปากรร่วมกับ California Polytecnic State
University, U.S.A..
)2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .หอศิลป์ม.
ศิลปากรร่วมกับ Guangzhou Academy of Fine Arts, China.
)2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม.หอ
ศิลป์ม.ศิลปากรร่วมกับ Ho Chiminh City University of Fine
Arts, Vietnam.
)2552-2551) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อิตาลี
2008 .2009 –หอศิลป์ม.ศิลปากรลงนามร่วมกับ Libera
Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, Italy..

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน ไล่ศัตรูไกล

บทความทางวิชาการ
)2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตาม
คติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko
Yoshikawaพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย”
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุ่นครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุ่น พิมพ์ที่โตเกียว
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า (2556)
2. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม (2557)
3. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะที่ 2
(2558)
4. ที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์ (2558)
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5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1.Fiber Fancy Fabric (2553)
2. สีส้ม (2554)
3. Collection 1, ถ้อยคา (2555)
4. มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย "ชุดดอกไม้" (2556)
5.มิติแห่งความทับซ้อน(2557)(2558)
1. โครงการ "อัญมณี การผลิตและการออกแบบอัจฉริยะ
เครื่องประดับจากนวัตกรรมภูมิปัญญาและการบูรณาการแบบองค์
รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน" (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (2556)
2. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. บทสนทนาในความเงียบ (2553)
2. ขยับ (2554)
3. 8 ฟองต่อ 1 วัน (2555)
4. Untitled,Silent Dialogue,E Scape, 2556, วงแหวนรอบนอก
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(2556)
5.อโรคยา ปรมลาภา (2557)

ตารางที่ 1.1-10 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปี
การศึกษา 2558
สรุป
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกี่ าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
- ไม่มี -

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ไม่มี บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
- ไม่มี ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
รับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ
- ไม่มี -
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ตารางที่ 2.2-3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า
ลาดับที่ ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์
(ไทย/อังกฤษ)
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม
1
The Evolution of Thai Logos in the
นายพีรพล ชัชวาลย์
Veridian E-Journal, Slipakorn University
Rattanakosin Period in Thai History
(International) Humanities, Social
Sciences and arts Volume 8 Number 4
January –June 2015
2
Modular Batik Stamp Block for Southern
นายกาธร เกิดทิพย์
Veridian E-Journal, Silpakorn University
Thai Textile : The Transformation from
ผศ.ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล
ISSN 1906 – 3431
ideas to Creations
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
International (Humanities, Social
Sciences and arts) Volume 8 Number 4
January –June 2015

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
https://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/viewFile/45167/37378
http://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/view/40407/33344

ตารางที่ 2.2-4 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
- ไม่มี บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ไม่มี -
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ตารางที่ 2.2-5 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ไม่มี ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
รับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ
- ไม่มี ตารางที่ 2.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558(1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
1
Enhancing Museum Artifact Collections
นายอติเทพ แจ้ดนาลาว
https://www.youtube.com/watch?v=rBSCslgQN7E
by Using Interactive Media Applications
https://www.youtube.com/watch?v=ghMaPL3ZpPg
2
Local Wisdom : Creating the
นางยุวดี ทองอ่อน
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/19977/23172
Environmentally Friendly Material to
Enhance Local Products
3
Neo-Lanna Lacquer : New Perspective on นางสาวสุมนัสยา โวหาร
http://www.journal.su.ac.th/index.php/suij/article/viewFile/398/416e
Lanna Lacquering Where Design and
Tecnology Meet Traditional Teachnique
4
Upper Northeastern Prehistoric Motifs as นางสาวกุลจิต เส็งนา
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/35081/29150
implications for product Design
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
Upper Northeastern Prehistoric Motifs as นางสาวกุลจิต เส็งนา (จบปี
implications for product Design
การศึกษา 2557)
2
3

นิทรรศการ “สานึกรักษ์ถิ่นเกิด” ID
https://www.facebook.com/PDUdruExhibitio
Exhibition 2015 “เจียระไนสานฝัน นัก
n-1621195091470555/
ออกแบบพื้นถิ่น” มรภ.อุดรธานี 15-17 กย.58
นางสาวอารีย์ พูลเกิด (นักศึกษา) Square and Sequence Exhibition
นางสาวเมย์ริสสรา จันทรรัตน
20-30 เม.ย.58 หอศิลปะและการออกแบบ
(นักศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์

Spirit of Phuket : Landmark Sculptures
The Design and Development of a
Woman’s Fashion Collection inspired by
The Woman Costume of The King Rama
V and the Queen Victoria era
4
Typeface Represented Ideal of Thai
นางสาวอรวรรณ ประพฤติดี
Femininity From 1888-1988
(นักศึกษา)
5
A Study and Development of A Space For นางสาวรสา สุนทรายุทธ
Creative Learning Craft Centre in
(นักศึกษา)
Phanusnikom, Chonburi, Thailand
6
The Influence of Italian Art and Design in นายปิติ มณีเนตร (นักศึกษา แจ้ง
Siam Ornament and Decorative Art in A.D. จบปีฯ 2558)
1876-1932 (A Systematic Analysis)
7
Service Design for Thai Arts and Design
นางสาวเรืองลดา ปุณยลิขิต
Creative Learning Space
(นักศึกษา แจ้งจบปีฯ 2558)
8
Revitalizing The Fundamental Elements นายศราวุฒิ ปิ่นทอง (นักศึกษา
of Thai House
แจ้งจบปีฯ 2558)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)
- ไม่มี งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
- ไม่มี -

Square and Sequence Exhibition
20-30 เม.ย.58 หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์
Tha Final Oral Examination , Ph.D. in
Design Art, School of Decorative Arts,
Silpakorn University 17-24 ธ.ค.58 หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
- ไม่มี -
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
โครงการออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ
อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558 จัดโดย
(ทัศนศิลป์) สาหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอน
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และ
ปลาย
รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ธ.ค.58
อ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.วินิจ มูลวิชา
อ.ไชยา หงษ์ณี
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1
Representation of Bird and Serpent in Thai and
รศ.สน สีมาตรัง
Mountain Floats to Connect The World and the
Culture (translated in Japanese)
Others, Vol.2, 2015 by Research Institution of
Asian Design of Kobe Design University, Kobe,
Japan
2
องค์ประกอบศิลปะที่ดี เป็นประตูด่านแรกของการยอมรับ
รศ.สน สีมาตรัง
สูจิบัตรนิทรรศการวิทยานิพนธ์ภาพถ่ายระดับปริญญาตรี
ความเป็นงานศิลปะ
สาขาภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต ณ
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพฯ เม.ย.58

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ไม่มี บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1
Hassadeeling Mery : A Devine Bird that carries
รศ.สน สีมาตรัง
4th Symposium on "Mountain Floats to
meritorious spirits back to the heaven in Lanna
Connect This World and the Others" by
Culture
Research Institution of Asian Design of Kobe
Design University ,Kobe,Japan. 21-23 ก.ย.58
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ไม่มี บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ไม่มี ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
รับรองการจดทะเบียน
/ตารางประกอบ
- ไม่มี -
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ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า
หลักฐาน
ลาดับที่ ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์
/ตารางประกอบ
(ไทย/อังกฤษ)
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1
Modular Batik Stamp Block for Southern Thai นายกาธร เกิดทิพย์
Veridian E-Journal, Silpakorn University
http://www.tciTextile : The Transformation from ideas to
ผศ.ดร.น้าฝน ไล่สัตรูไกล
ISSN 1906 – 3431
thaijo.org/index.php/Veridian-ECreations
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
International (Humanities, Social Sciences Journal/article/view/40407/33344
and arts) Volume 8 Number 4 January –
June 2015
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ไม่มี ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ไม่มี บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

- ไม่มี -

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ไม่มี บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
- ไม่มี ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.
58-31 ธ.ค.58) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ไม่มี บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ไม่มี ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
หลักฐาน
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ไม่มี ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

- ไม่มี -

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
- ไม่มี -

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
การจดทะเบียน
- ไม่มี ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ
- ไม่มี -

ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
/ตารางประกอบ

- ไม่มี -

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
- ไม่มี งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
รุ่งอรุณ
รศ.ดร.ไพโรจน์ชมุนี
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
2
เจดีย์วันนี้ : วันนี้เป็นวันใหม่ (หมายเลข 1)
รศ.สน สีมาตรัง
2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะฯ (15-27 ก.ย.
58)
3

เราไม่ต้องการอย่างนี้

รศ.ดร.ไพโรจน์ชมุนี

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
- ไม่มี งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
สุกที่สุข
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา 2558 “Creativity +
Community =Unity”4 - 30 มิ.ย.58ณพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพฯ

Communication package design จัดแสดงในงาน
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

Malaysia-Thailand Art Exchange :MATRAX 2015
ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi
MARA, Shah Alam,Malaysia จัดโดย UiTM, เยี่ยมชม
หน่วยงานใน MOU ได้แก่ Galeri Petronas KLCC,
DesignDevelopment Centre (DDEC) และ
MalaysianIndustrial Development Finance
(MIDF)3-4 ก.ย.58
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
- ไม่มี ตารางที่ 4.2-7 บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ ชื่อบทความวิจัยที่นาไปอ้างอิง (ชื่อ
วัน-เดือน-ปีที่
ลาดับ ชื่อผู้วิจัยและผู้ อ้างอิง (ชื่อบทความวิจัย ชื่อ ผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัยชื่อวารสารที่
หลักฐาน
ได้รับอ้างอิง
ที่
ร่วมทุกท่าน
วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน- เดือน -ปี
/ตารางประกอบ
(cited)
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า)
และเลขหน้า)
1 รศ.สน สีมาตรัง
ศิ ล ป ะ แ น ว แ อ น ติ มิ ส ต์ : สัญ ลัก ษณ์ และวิ วั ฒนาการภาพไตร 2555
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?Article=
ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ ยนผ่า น ภูมิและจักรวาลตามคติพุทธศาสนา
สัญลักษณ์และวิวัฒนาการภาพไตรภูมิและจักรวาลตามคติพุทธศาสนานิกาย
จ า ก วั ฒ น ธ ร ร ม ดั้ ง เ ดิ ม ใ น นิกายเถรวาทในจิตรกรรมฝาผนังไทย
เถรวาทในจิตรกรรมฝาผนังไทย
จิ ต รกรรมล้ า นนาสู่ รู ป แบบ (เซบาสเตียน ตา-ยาควารสารวิจิตร
อิ ท ธิ พ ลของภาพพิ ม พ์ จ าก ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541)
กรุงเทพมหานคร
2 รศ.สน สีมาตรัง
- เรื่องเดียวกัน ข้อ คิ ด เห็น การศึ กษาประวัติ ศ าสตร์ 2555
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?Article=
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ลาดับ
ที่

3

ชื่อผู้วิจัยและผู้
ร่วมทุกท่าน

รศ.สน สีมาตรัง

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ ชื่อบทความวิจัยที่นาไปอ้างอิง (ชื่อ
วัน-เดือน-ปีที่
อ้างอิง (ชื่อบทความวิจัย ชื่อ ผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัยชื่อวารสารที่
ได้รับอ้างอิง
วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน- เดือน -ปี
(cited)
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า)
และเลขหน้า)
สั งคมล้ า นนาจากจิ ต รกรรมฝาผนั ง
ล้ า นนา2528(เซบาสเตี ย น ตา-ยาค
ว า ร ส า ร วิ จิ ต ร ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541)
- เรื่องเดียวกัน วิ เ คราะห์ สี ใ นจิ ต รกรรมฝาผนั งเขต 2555
จังหวัดเชียงใหม่ 2521(เซบาสเตียน
ต า -ย า ค ว า ร ส า ร วิ จิ ต ร ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
ข้อคิดเห็นการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมล้านนาจากจิตรกรรมฝาผนังล้านนา

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?Article=
วิเคราะห์สีในจิตรกรรมฝาผนังเขตจังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 4.2-8 บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (ชื่อบทความ ชื่อบทความวิจัยที่นาไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
ลาดับ
ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน
วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน- บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
ที่
ปี และเลขหน้า)
วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า)
- ไม่มี -

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง
(cited)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับ
การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน
4.20

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

500
100
5.20

5.00

5.00

86.67

5.00

5.00

ดีมาก

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 2

3.00
2.00

ระดับ 3

ระดับ 2

2.00

2.33

ปานกลาง

ระดับ 2
17/4 =

2.00
4.25

60.00

3.00

80.00

4.00

72.00

5.00

0.60

5.00

ระดับ 3
3.08

3.00
ดี

ระดับ 3

3.00

48.00

6
10/2 =

7 /3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3
60.00
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
4
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
60.00
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
60.00
3.6
หลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์
3
ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงใน
5
0.25
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่ จานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
9.25/ 3 =
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ระดับ 3

ระดับ 2

2.00

ระดับ 3

ระดับ 2

2.00

6 ข้อ

9 ข้อ

5.00

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
3.00
3.17

3.00
ปานกลาง
ดี

12/ 4 =
ระดับ 3
3/1
41.25/13 =

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

ผ่านการประเมิน
2
3
3
4
1
13

P

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00

ปานกลาง

ปานกลาง

ดีมาก

ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

O

2.33
3.08
3.00
2.75

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

5.00
2.33
3.08
3.00
3.00
3.17

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
หลักสูตรฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาอาจารย์(คน)
แผนพัฒนานักศึกษา(กิจกรรม)
แผนพัฒนาหลักสูตร

2558
1

2559
1
1

ปีงบประมาณ
2560
2561
1
1
1
1

2562
3
1

×
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2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
แผนพัฒนาอาจารย์(คน)

แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
(กิจกรรม)

แผนพัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว

×

×

×
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