รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึก ษา จึงกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
1 ก.ค.61

1

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560
ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า
อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

.....................................................................
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า)
ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

วันที่ 1 ก.ค.61
วันที่ 1 ก.ค.61
วันที่ 1 ก.ค.61
วันที่ 1 ก.ค.61
วันที่ 1 ก.ค.61

.....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

2

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

คานา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพศิลปะการออกแบบขั้นสูง มีทักษะปัญญา และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สามารถแข่งขันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลได้ทา
การวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ที่
จะนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภั ณฑ์และบริการของประเทศ เสริมสร้างโอกาสการ
แข่งขันในตลาดโลก เพิ่มความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ดังนั้นภาพรวมของการรายงานผลในเล่มนี้ จะมีความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
บุคลากรผู้สอน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วม รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ โดยมีระบบคัดเลือกนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ และการตรวจสอบผลจากการศึกษาที่ได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชานี้

4

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 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่ เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

หน้า
2
4
5
9
11
12
18
19
19
22
22
25
27
30
30
33
37
39
39
41
43
44
47
52
52
54
54
56
57
57
57
57
57
5

สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
1.1-1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย
1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ
1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หน้า
61
62
64
67
69
83
88
97
98
100

นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง

1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
1.1-13 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.1-14 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1.1-15 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2560
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
หมายเหตุ : ไม่มตี ารางที่ 3.x-x ในฟอร์มรายงานฯ
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการ
จดอนุสิทธิบัตร
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

101
102
103
104
104
106
106
106
107
107
108
108

110
110
111
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4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐาน ข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

112
113
115
117
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร (ต่อ)
ตารางที่
5
6
7.1
7.2

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

หน้า
117
118
118
119
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บทสรุปผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 ในเบื้องต้น
รายงาน ณ วันที่ 1 ก.ค.61 เป็นดังนี้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

3.88

3.88

50.91

5.00

4.44

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 3

3
3

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
5.00

3

ร้อยละ 60

5.00

ร้อยละ 80

5.00

ร้อยละ 544

5.00

ระดับ 3
3.67

3
ดี

ระดับ 3

3

ระดับ 3

3

ระดับ 3

3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.20
24.00

1,058
273
11.20
22
8.88/2 =

9/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
15/3 =
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3
ร้อยละ 60
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
4
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 80
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
27.20
ร้อยละ 24
หลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
11/3 =
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3

9

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

เป้าหมาย
10 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
11 ข้อ
100
11 ข้อ
14/4 =
3.50

ระดับ 3
3/1 =
45.88/ 13 =

ระดับ 3
3.00
3.53

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
5.00
ดี
3
ปานกลาง
ดี
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25410081100544
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2)
มคอ. 2

ปัจจุบัน

1. รศ. ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
2. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา

1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

3. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

3. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

4. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
5. ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

4. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย)

ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
2/2561 อนุมัติวันที่ 14 ก.พ.61
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
2/2561 อนุมัติวันที่ 14 ก.พ.61
อธิการบดีลงนาม วันที่ 10 ก.พ.60
และ สกอ.รับทราบวันที่ 3 พ.ค.60

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
18. อ.อานุภาพ จันทรัมพร
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
19. รศ.ประภากร สุคนธมณี
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
20. อ.อิทธิพล วิมลศิลป์
4. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
21. ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา
5. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
22. ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
23. ผศ.พิทักษ์ สง่า
7. อ.พรพรม ชาววัง
24. อ.ธาตรี เมืองแก้ว
8. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
25. อ.สุพิชญา เข็มทอง
9. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
26. อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์
10. รศ.สน สีมาตรัง
27. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
11. อ.ชนิศา ชงัดเวช
28. อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
12. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี
29. อ.ดร.ชนินทร จุลบาท
13. ผศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
30. อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ
14. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง
31. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ
15. อ.ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
32. อ.สหเทพ เทพบุรี
16. อ.สัญญา สุขพูล
33. อ.คณิตา มีชูบท
17. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
อาจารย์จักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ
รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
ผศ.เวนิช สุวรรณโมลี
อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.สน มีมาตรัง
อ.วิบูลย์ ติรมงคล
ผศ.พยูร โมสิกรัตน์
ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
อ.พงค์ภวัน อะสีติรัตน์
อ.วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
เกณฑ์การประเมิน
1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5 คน ตารางที่ 1.1-1
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตารางที่ 1.1-2
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละท่าน
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียง 1
หลักสูตร
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน
ประจาในหลักสูตรตลอดปีการศึกษา
2560
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ตารางที่ 1.1-2
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดย
ทั้งหมดมีคุณวุฒิที่ตรงสาขาวิชาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- รองศาสตราจารย์ 3 คน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก 3 คน
- ปริญญาโท 2 คน
ผลการดาเนินงาน
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เกณฑ์การประเมิน
3

4

5

ผลการดาเนินงาน

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน คือ
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
3. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- รองศาสตราจารย์ 3 คน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก 3 คน
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
1. เป็นอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ ป ระจ าที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย
3. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์
คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พ.ค.56
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ ป ระจ าที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย
3. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์
คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/60
ลว.22 มิ.ย.60
- บันทึกสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
ที่ ศธ 6802/012
ลงวันที่ 28 ก.พ.61
เรื่อง สรุปมติสภา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ตารางที่ 1.1-3
ตารางที่ 1.1-4
- ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วย
เกณฑ์การพิจารณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะ
วิชาทางสายศิลปะ
และการออกแบบ
เพื่อทาหน้าที่สอน
หรือเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/
ร่วม หรือเป็น
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2556
ตารางที่ 1.1-5
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เกณฑ์การประเมิน

6

7

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พ.ค.56
คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ตารางที่ 1.1-6
ร่วม (ถ้ามี)
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ ป ระจ าที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย
3. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์
คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พ.ค.56
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตารางที่ 1.1-7
ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ แต่งตั้งจาก
อาจารย์ประจา
2. อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก/ร่วม และ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือคุณวุฒิปริญญาเอก
4. กรรมการทุกคนดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการ
ออกแบบ และมีประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ/งานวิจยั หรือ
14

เกณฑ์การประเมิน

8

9

ผลการดาเนินงาน

สาขาที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
5. กรณีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการต่ากว่ ารองศาสตราจารย์
คณะฯ ได้ ท าเรื่ อ งเที ย บเคี ย งคุ ณ วุ ฒิ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่ อท าหน้ า ที่ ส อน หรื อ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 31 พ.ค.56
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
ผู้ ที่ ก าลั ง จะส าเร็จ การศึ กษาในระดั บ
การศึกษา
ปริ ญญ าโ ท ส าข าวิ ช าศิ ลป ะก า ร
ออกแบบ ได้ วิ ธี เ ผยแพร่ วิ ท ยานิ พ นธ์
ดังนี้
1. เข้ า ร่ ว มโครงการเผยแพร่ ผ ลงาน
สร้ า งสรรค์ ร ะดั บ นานาชาติ ครั้ ง ที่ 4
ICAD 2017 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
2. CODA นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ก า ร
ออกแบบเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิล ปมหาบัณฑิ ต
สาขาศิ ล ปะการออกแบบ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
3. International Design Arts
Symposium Biennale 2017
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 1. อาจารย์ ใ นหลั กสู ต รเป็ น อาจารย์ ที่
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ไม่เกิน
5 คน และอาจารย์ บ างท่ า น เป็ น
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้
นักศึกษาเกิน 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
2. อาจารย์ที่ เป็น อาจารย์ ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเกิน 5 คน แต่
ไม่เกิน 10 คน ให้สอดคล้องกับแผนการ
รั บ นั ก ศึ ก ษา และจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้มีการเสนอ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-8

น.ส.บงกชพร สุวรรณ
รัตน์ และ นายจิระพงษ์
เดชรัตน์

ตารางที่ 1.1-5
(บันทึกเสนอ
พิจารณาเห็นชอบ
อาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์เกิน 5
คน)
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ผลการดาเนินงาน

ขออนุมัติผ่านที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ให้อาจารย์กลุ่มนี้สามารถ
รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า
5 แต่ไม่เกิน 10 คน ได้แก่
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
4. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
6 รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงกุล
7.อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทกุ คนมี
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
ผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัยอย่าง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
กาหนด
ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ได้อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง
แล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-9
บันทึก
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ ศธ
6803.6 (ทพ)/พ
ลว.24 พ.ค.61

หมายเหตุ
1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
 ผ่าน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1.1
ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านศิลปะการออกแบบ จึงมีคณาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญในหลายสาขา
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น การ
วิจัยสร้างสรรค์ เป็นต้น
3. หลักสูตรมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการท่องเที่ยว
16

โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และตาแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับ
มาตรฐาน
2. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ระหว่างศิลปินอาชีพ นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา

17

หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่
การศึกษา รับเข้า
(1)

2557
2558
2559
2560

53
33
25
31

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร
(2)

อัตราการสาเร็จ จานวนที่คงอยู่ จานวนที่ออก
การศึกษาตาม สิ้นปีการศึกษา ระหว่างเรียน
เกณฑ์ (โดยรวมที่
2560
จนสิ้นปี
สาเร็จก่อนเกณฑ์)
การศึกษา
2560

2558 2559 2560
23 (4)
19
(8)
-

(3)
8
0
(19)
24

43.40
57.58
-

(4)
18
6
6
7

อัตราการ
คงอยู่

15.09
11.32
76.00
77.42

( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร
ปั จ จั ย ที่ มีผ ลกระทบต่ อ จ านวนนั กศึ ก ษา : นั ก ศึ ก ษาบางคนไม่ ส ามารถบริ ห ารเวลาในการท างานประจ าที่
สอดคล้องกับตารางเรียน และบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2557
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2558
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2559
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนจบในรุ่น
2560
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

60

59

58

57

รวม

8
33
24.24
25
-

4
53
7.55
19
33
57.58
-

23
53
43.40
-

-

27
53
50.94
27
33
81.82
25
31
-
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : เกณฑ์และระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ วินัย การบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา และ
สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออานวย
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ผลรวมค่า
คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

จานวนข้อ จานวนคน ค่าเฉลี่ย
ที่ตอบ
ที่ตอบ (4) = (1)

(1)

(2)

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
1,058
21
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
162
3
(2) ด้านความรู้
151
3
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
146
3
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
158
3
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
241
5
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
200
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย
: ค่าเฉลี่ย

4.45
3.88
4.20
4.20

(3)

(2)X(3)

13

3.88

13
13
13
13

4.15
3.87
3.74
4.05

13

3.71

13
22

3.85

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ
โครงการ
ติดตามผล
บัณฑิตฯปี
การศึกษา
2559

13
59.09

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.45 คะแนน
3.88 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
4.20 คะแนน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทาของบัณฑิต
โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา
การเผยแพร่ ผ ลงานของนัก ศึ กษาและผู้ สาเร็ จการศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิต ศึ กษา รุ่ นจบปี การศึ กษา 2559
(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
ประเภทการตีพิมพ์
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ค่าน้าหนัก
0.10

จานวน
-

ผลรวม
หลักฐาน/
ถ่วง
ตาราง
น้าหนัก
ประกอบ
ตารางที่ 2.2-1
19

ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดั บชาติไ ม่อยู่ ในฐานข้อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
0.40
การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
0.60
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก าร
0.80
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
5.2 บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
1.00
หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
0.20
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
10. งานสร้า งสรรค์ที่ไ ด้รับการเผยแพร่ในระดับ ความ
0.80
ร่วมมือระหว่างประเทศ
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
1.00
อาเซียน/นานาชาติ
12. ผลรวมถ่วงน้าหนัก
13. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)

จานวน

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

2

0.40

ตารางที่ 2.2-2

-

-

ตารางที่ 2.2-3

-

-

ตารางที่ 2.2-3

-

-

ตารางที่ 2.2-3

-

-

ตารางที่ 2.2-4

-

-

ตารางที่ 2.2-5

1

0.80

ตารางที่ 2.2-5

-

-

ตารางที่ 2.2-6

-

-

-

-

ตารางที่ 2.2-6
ตารางที่ 2.2-7

-

-

-

-

10

10.00

ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7
ตารางที่ 2.2-7

11.20
22
20

ประเภทการตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

จานวน

14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร
15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 60.91
: ร้อยละ 50.91
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.20
ค่าเฉลี่ย 3.88
2.2
ร้อยละ 24.00
ร้อยละ 50.91
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
ประกอบ

50.91
5.00

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.88
5.00
8.88/ 2 = 4.44 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างสาขาเพื่ อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการ
ออกแบบที่มีคุณภาพโดดเด่น ตรงตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของหลักสูตร
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บั ณ ฑิ ต มี โ อกาสในการต่ อ ยอดผลงานไปสู่ การสร้ างธุ ร กิ จของตนเอง เพื่ อ ตอบสนองนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. บั ณ ฑิ ต ได้ ร่ ว มงานกั บ คณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในการพั ฒ นาการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ระดับประเทศ
5. บัณฑิตได้ร่วมทางานวิจัยกับคณาจารย์ ในลักษณะการวิจัยเชิงบูรณาการหลักสูตร
6. บัณฑิตได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. จัดระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน TCI
2. จัดทาวารสารวิชาการและวิจัยมโหระทึก เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานนักศึกษา
3. หลักสูตรฯ จัดทาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒ นธรรม เพื่อการ
รองรับการพัฒนาการศึกษาของบัณฑิตในระดับสูงขึ้นไป
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
- การรับนักศึกษา
ประกาศ
1. ระบบและกลไก
บัณฑิต
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี วิทยาลัย
การศึกษา 2560 จานวน 35 คน โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
มหาวิทยาลัย
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลป
ศิลปากร เรื่อง
มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จากอาจารย์ประจาหลักสูตร
การรับสมัคร
2. กาหนดคุณสมบัติ โดยพิจารณาจาก
นักศึกษาเข้า
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
ศึกษาต่อระดับ
1) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็น ปริญญาเอก
อุปสรรคต่อการศึกษา
และปริญญาโท
2) เป็นผู้มีความประพฤติดี
โครงการพิเศษ
3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิต
ประจาภาคต้น
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา
2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา
2560 ณ วันที่
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะ
31 ม.ค.60
และการออกแบบ หรือ
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จาเป็นต้องมี
ประสบการณ์การทางาน) หรือ
2.2) ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 และมี
ประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ
2.3) กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยุในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจเฟสบุคส์ของหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
1) แบบเสนอหัว ข้อวิ ท ยานิ พ นธ์ ระดั บ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต โดยให้
ผู้ ส มั ค รจั ด ท าในลั ก ษณะบู ร ณาการความรู้ อ ย่ า งน้ อ ย 2 กลุ่ ม สาขาวิ ช า
ภายใต้ 4 กลุ่มวิชา คือ การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ ประ
ยุ ก ตศิ ล ปศึ ก ษา และเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ชื่ อ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความสาคั ญของปัญหา ความมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา
และขั้นตอนของการศึกษา
2) สอบสัมภาษณ์ นาเสนอผลงาน ด้วย Portpolio และ Power Point
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลงาน ไม่เกิน 10 สไลด์ โดยส่งไฟล์ผลงาน Power Point
3) ผลสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT (Silpakorn English Proficiency
Test) หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
4. ประกาศรั บ สมั ครผู้ ส นใจเข้ า ศึ กษาในหลั กสู ต รผ่ า นบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. บั ณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการพิ จารณาคุณสมบัติ ผู้ สมั คร และ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ
6. ดาเนินการนาเสนอผลงานพร้อมกับ Portfolio และสอบสัมภาษณ์
7. คณะกรรมการฯ ร่วมกัน พิจารณาและรวมคะแนน ใช้ เกณฑ์ที่ ระบุใน
รายงานการประชุม ดังนี้
- ความคิดสร้างสรรค์ ค่าน้าหนัก 50
- แฟ้มผลงาน
ค่าน้าหนัก 30
- ทัศนคติ/ความพร้อม ค่าน้าหนัก 20
คะแนนการโหวต จากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ จานวน 5 ท่าน
ต่ากว่า 2 คน หมายถึง
ไม่ผ่าน
3 คน
หมายถึง
ทดลองเรียน
4 คนขึ้นไป หมายถึง
ผ่าน
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
2. ผลการดาเนินงาน
มีการนาผลการดาเนินงานคัดเลือกฯ ในปีการศึกษา 2560 มาประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และนามาปรับกระบวนการ ในการรับสมัครฯ ในปีการศึกษา
2560
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการรับสมัครผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา
2560 โดยมีการดาเนินการรับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รับนักศึกษา 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 – 2 ผู้ สมั ครสอบคัดเลื อกจ านวน 31 คน ผ่ า นการพิ จ ารณา
คุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ 31 คน ผ่านการคัดเลือกจานวน 31 คน โดย
สรุปผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 31 คน โดยในจานวนนี้เป็นการทดลอง
เรียน 3 คน แต่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาจานวน 24 คน
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
มีการพิจารณาสถิติผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันต่างๆ (รายละเอียดจาก
เอกสารการสมัครชื่อ ข้อมูลคุณวุฒิ สถานศึกษา และผลการสอบ) ซึ่งมีทั้งผู้
จบตรงสาขา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
4. การนาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง
ผลประเมินจากปีที่แล้วการพิจารณาสถิติผู้ผ่านการคัดเลือกและผลการ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ประเมินฯ เพื่อนาไปเป็นข้อพิจารณาประกอบการรับนักศึกษาให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมาย
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
โดยผลประเมินจากปีที่แล้วควรให้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาโดยทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมสัมมนาบูรณาการก่อนการเรียน
การสอน ให้รุ่นพี่มาแนะนารุ่นน้อง
1. ระบบและกลไก
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ช่วงเริ่มเข้าศึกษา)
- โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ Design Arts Network
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
2. ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อชี้แจงเนื้อหารายวิชา กฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอานวย
ความสะดวกที่คณะและหลักสูตรจัดให้ แนะนาโครงสร้างหลักสูตร ลักษณะ
ของรายวิชา แผนการเรียน วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิชาลงทะเบียนให้
เหมาะสมกับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ทาความรู้จักคณาจารย์
และรุ่น พี่ เพื่ อจะได้ แนะน าแนวทางในการศึกษาและวิ ธี ป ฏิบั ติ ต นตลอด
การศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ นักศึกษาได้ใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านวิชาการและอื่นๆ (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/60 เรื่อง
โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ Design Arts Network
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ)
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รฯ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ กั น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชาทาให้พื้นฐานทักษะของนักศึกษา
ไม่เท่ากัน หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมหลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะนาผลการดาเนินการไปใช้ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
4. การนาผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุง และ
จัดกิจกรรมตามคาแนะนาของคณะกรรมการโดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนา
บูรณาการก่อนการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ
Design Arts Network
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

- การควบคุ ม ระบบการดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา
กลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ
1. ระบบและกลไก
หลั กสู ต รฯ มี การกาหนดระบบในการจั ด สรรอาจารย์ ที่ ป รึกษาให้แก่
นักศึกษา โดย
1. นักศึกษาเสนอประเด็น ในหัวข้อวิท ยานิพนธ์ ที่ สนใจกับ อาจารย์ ใน
หลักสูตร และนาไปพัฒนา เขียนเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ วิทยานิพนธ์ (คาสั่งบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 773-790/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาหัว ข้อวิ ท ยานิ พ นธ์ ของนั กศึกษาระดั บ ปริญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560)
3. กาหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมกับแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก/ร่วม
4. กาหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 2 ครั้ง โดยมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
5. กาหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ ตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

2. ผลการดาเนินงาน
1. หลั กสูตรฯ มีการควบคุมให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิท ยานิพนธ์ ตาม
ระยะเวลาที่ กาหนด และนั กศึ กษาได้ เข้ า พบปรึ กษาอาจารย์ ที่ มี ความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อฯ ก่อ นการเสนอหัวข้อ ฯ ต่อกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลักสูตร ร่วมกันพิจารณาหัวข้อฯ
3. กาหนดการสอบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมกับ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม จากอาจารย์ประจาหลักสูตร และให้นักศึกษา
ร่ ว มเสนอชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ตามเกณฑ์ ก ารสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
(รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/60 และครั้งที่ 12/60)
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

4. มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของวิ ท ยานิ พ นธ์ และให้ ค าแนะน าแนวทางการพั ฒ นาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ก่
นักศึกษา (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/60, 2/61)
5. มีกาหนดแผนการสอบจบ ภาคการศึกษาต้น 2560 และปลาย 2560
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/60 และ ครั้งที่ 2/61)
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น โครงการฯ (รายงานผลโครงการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้า วิทยานิ พนธ์ ครั้งที่ 1 – 2 (M.F.A. Inprogress) ทาให้ มี
นักศึกษาขอสอบจบ 8 คน (ตารางสอบจบ กาหนดการสอบจบ ประจาภาค
การศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560)
จากการประเมินผลการดาเนินงานและกระบวนการควบคุมดูแล
การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาการศึกษา
ต้น 2560 สรุปสอบผ่าน 8 คน โดยมีค่าระดับคะแนน “ดีมาก” 8 คน จาก
การประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยมี การสอบถามนั กศึกษาถึง ความก้า วหน้ า
ค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และที่ ป รึ ก ษา มาสรุ ป ปั ญ หาในการท า
วิทยานิพนธ์ ครั้งนี้ นาไปเป็นแนวทางแก้ไข และปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป
- การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ กษาและการเสริ ม สร้ า งทั กษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
1. ระบบและกลไก
การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม
เพื่ อเสริม ทั กษะการเรีย นรู้ในแก่นั ก ศึกษา ซึ่ ง ขั้น ตอนกระบวนการการ
ดาเนินนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการดัวยตนเอง มีการกาหนดบทบาทหน้าที่
และร่ ว มกั น ด าเนิ น งานจั ด กิ จ กรรม โดยมี อ าจารย์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ค า
เสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาที่ครอบคลุมในทุกด้านของผลการเรียนรู้
2. ผลการดาเนินงาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต รฯ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ดังนี้
- โครงการศึกษาดูง านต่ างประเทศของนั กศึกษา ณ เมื องมอสโคว
ประเทศรัสเซีย (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/60)
- รายวิชา 362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง จัดโครงการ เ อ ก ส า ร ส รุ ป
รายงานของ
สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบอย่างพหูสูตร :
นักศึกษา
อนาคตต้อง Integrated วันที่ 25 พ.ย.60 ณ TCDC Connect (บางรัก)
กรุงเทพ (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/60)
- รายวิชา 360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ คณาจารย์นา
นักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี ระหว่างวันที่ 30
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ก.ย.-1 ต.ค.60 (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/60)
- รายวิ ช า 360 503 บู ร ณาการและนวั ต กรรมในงานการออกแบบ
สร้างสรรค์ คณาจารย์นานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ งาน Design Week
ณ จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.2560 (รายงานการประชุมฯ
ครั้งที่ 10/60)
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. การประเมินผลการดาเนินงาน
ในกิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ มีการดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
ในแต่ละโครงการ โดยจะนาผลการประเมินไปปรับ และพัฒนากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ระบบ
มีอัตราการคงอยู่ที่ค่อนข้างสูง ลงทะเบียน
ออนไลน์

ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ
และมีแนวโน้มที่ดีขนึ้ ดังนี้
ปีการ
ศึกษา

2557
2558
2559
2560

จานวน
ที่รับเข้า
(1)

53
33
25
31

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
2)

ปี
58
23
-

ปี
59
(4)
19
-

ปี
60
8
-

อัตราการ
สาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์
(โดยรวมที่
สาเร็จก่อน
เกณฑ์)

จานวนที่
คงอยู่สิ้น
ปี
การศึกษ
า 2560
(3)

จานวนที่
ออก
ระหว่าง
เรียนจน
สิ้นปี
การศึกษ
า 2560
(4)

อัตราการคงอยู่

43.40
57.58
-

8
0
(19)
24

18
6
6
7

15.09
11.32
77.42

( ) คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

ปีการศึกษา 2557 รับเข้ามาจานวน 53 คน พ้นสภาพ 18 คน จบ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา 27 คน สถานะปกติ 8 คน (ปีแรกที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงฯ)
ปีการศึกษา 2558 รับเข้ามาจานวน 33 คน พ้นสภาพ 6 คน จบ
การศึกษา 27 คน
ปีการศึกษา 2559 รับเข้ามาจานวน 25 คน พ้นสภาพ 6 คน สถานะ
ปกติ 19 คน
ปีการศึกษา 2560 รับเข้ามาจานวน 31 คน พ้นสภาพ 7 คน สถานะ
ปกติ 24 คน
- การสาเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ก ก ำนวน 8 คน
อนุมัติสาเร็จการศึกษา 13 ม.ค.60
รวมทั้งสิ้นสาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวน 8 คน
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั กศึกษา ในปี การศึก ษา 2560 ของ
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ทุกรายวิ ชาที่เปิด
สอนมีการประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยัง มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาในการเรียนในการสัมมนาหลักสูตรช่วงปลายปีด้วย

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

ระดับความพึง
พอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็น
ดังนี้
ปี 58 = 3.48
ปี 59 = 3.50
ปี 60 = 3.38

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
3
3
9 /3 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตร สามารถ
ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเองชัดเจน มีนวัตกรรมต่อยอดนาไปสู่การใช้งานได้จริง
28

2. หลักสูตรมีกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามแผนของหลักสูตร
3. นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองกับองค์กรระดับชาติและโครงการจริงรายวิชา Branding
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีโอกาสทาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันอื่นๆ เพื่อบูรณาการองค์
ความรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. บัณฑิตมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ เป็ น หลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการร่ ว มกั บ 4
สาขาวิช า ดัง นั้น ขั้นตอนกระบวนการในการรับ สมั คร
อาจารย์ใหม่จ ะเป็ น กระบวนการด าเนิ น งานของแต่ ล ะ
สาขาวิชา โดยหลักสูตรฯ จะมีการวางแผนประชุมเพื่อ
กาหนดอั ต ราก าลั ง ในระยะยาว เพื่ อ ทดแทนอาจารย์
เกษี ย ณอายุ ร าชการ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการดาเนินงานของหลักสูตร โดยมีการประชุม
ปรึกษา หารือเพื่อวางแผนร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา
ในการจัดหาอัตรากาลัง เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ โดยมีระบบและขั้นตอนในการรับสมัครและ
คั ด เลื อ กเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั ก สู ต รฯ ได้ มี ก ารประชุ ม ในการพิ จ ารณาเสนอ
รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ ง
เหมาะสมกับหลักสูตรบูรณาการ นารายชื่อมาพิจารณา
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รฯ ให้ ต รงตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ได้กาหนดไว้ คือคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ทางวิ ช าการ และตรงหรือสั ม พัน ธ์ กับ หลั กสู ต ร โดยมี
ขั้นตอนการแต่งตั้ง ดังนี้
1. หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ผ่าน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะฯ
เห็นชอบโดยผ่านมติที่ประชุมกรรมการบัณฑิตฯ
2. น าเรื่ อ งเข้ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม คณบดี และผ่ า นที่
ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั บ ร อ ง ต า ม ล า ดั บ
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ได้กาหนดไว้และประเมินผล
การสอนจาก มคอ.5
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอาจาย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ แผนที่ กาหนดไว้ จากการ
ประชุมที่อัมพวา เมื่อวันที่ 14-15 ต.ค.59
-การบริหารอาจารย์
กลไกการบริหารอาจารย์
1. หลั ก สู ต รฯ ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
2. หลั ก สู ต รแบ่ ง งานภาระงานหน้ า ที่ อ าจารย์ ใ น
หลั ก สู ต รให้ มี ค วามเหมาะสมตามคุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์
3. หลั ก สู ต รฯ น าข้ อ มู ล เสนอต่ อ คณะฯ ในการ
พิ จ ารณาจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง เพื่ อ ทดแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์ ผู้ ส อน ในหลั กสู ต รฯ
เพื่อเตรียมพร้อมในการหาอัตรารองรับสาหรับอาจารย์ที่
จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
4. หลั ก สู ต รฯ ร่ ว มกั บ คณะวิ ช า ในการจั ด ท า รายงานการ
แผนพั ฒ นาอาจารย์ โ ดยก าหนดระยะเวลาขอก าหนด ประชุมครั้งที่
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาเป็นไป 8/59
ตามเกณฑ์ที่สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ ที่ ถึ ง เวลาขอกาหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ใน
ระดับสูงขึ้น
5. มีการจัด ประชุมเพื่อผลักดัน ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้สอนทาตาแหน่งทางวิชาการในระดับสูง
ขึ้นไป และส่งเสริ มการเสนอของบประมาณการทาวิจัย
การผลิตผลงานสร้างสรรค์ ตารา หรือหนังสือ ฯลฯ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ จัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลงาน
และได้รับงบประมาณในการทาวิจัย ต่างๆ และพิจารณา
จัดทาแผนอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สกอ. กาหนดไว้
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
โดยการประเมิ น กระบวนการบริ ห ารอาจารย์
พิจารณาจากระบบที่ได้ดาเนินการแล้ว เช่น
1. มี ก ารติ ด ตามการรายงานผลการด าเนิ น งาน
ภาระการสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอภาระงาน
ดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ KPI ของคณะ
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ในการจัด ระบบ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คือ
1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้
อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/59 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย)
- กองทุ น วิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560
- โครงการศึกษาดูงานต่า งประเทศของนักศึกษา ณ
เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย (รายงานการประชุมฯ ครั้ง
ที่ 6/60)
- โครงการศึกษาสัมมนาการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่
วัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น
อ.ศรีสั ช นาลั ย จ.สุโ ขทัย (รายงานการประชุม ฯ ครั้ง ที่
12/60)
โดยในแต่ละโครงการได้มีการสรุปผลเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ต รฯ ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น ในการส่ งเสริม ให้
อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/59 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย)
- กองทุ น วิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (โครงการ “เสน่ ห์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
นครปฐมผ่ า นแรงบั น ดาลใจจากศิล ปะการออกแบบ”
60,000.- บาท)
- โครงการศึกษาดูงานต่า งประเทศของนักศึกษา ณ
เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย (รายงานการประชุมฯ ครั้ง
ที่ 6/60)
- โครงการศึกษาสัมมนาการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่
วัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น
จ.สุโขทัย (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/60)
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
และนาผลการดาเนินงานมาปรับใช้ในการดาเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โครงการศึก ษาดู ง านต่ า งประเทศของนั ก ศึ กษา ณ
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (สรุปผลโดยนักศึกษา)
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์
- ได้เรียนรู้มาตรฐานการศึกษาศิลปะการออกแบบ แบบ
ประเพณีนิยม และร่วมสมัย นามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดมาตราฐานสูงยิ่งขึ้น
-ได้ศึกษาวิธีคิดและประสบการณ์ของการพัฒนาชุมชน
เชิงวัฒนธรรมและทางนิเวศ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการทาวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
3 x 100/ 5 = 60.00
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4 x 100/ 5 = 80.00
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
(2.80+24.40) x 100/ 5 = 544.00

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)

คน
คน

ผลการ
ดาเนินงาน
0
2

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

คน
คน

3
5

ตารางที่ 1.1-2
ตารางที่ 1.1-2

หน่วยวัด
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จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 60.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 60.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
0
40.00
60.00

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

สรุปจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 100.00
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 80.00
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 80.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 80.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการ
ดาเนินงาน
0
3
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

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
-

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
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
TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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
1
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
2

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
-

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
0.80
-

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

ตารางที่ 4.2.5
2.00

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก จานวน
หลักสูตร ระดับปริญญาโท
น้าหนัก
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
5
2.00
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
28
22.40
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
3
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
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ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.80
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
24.40
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
56.00
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
488.00
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
7.00
ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
61.00
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40)

: ร้อยละ 240.00
: ร้อยละ 544.00
: ร้อยละ 24.00
: ร้อยละ 24.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.00 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รฯ มี จ านวน 5 คน มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร และเป็ น ไปตาม
เกณฑ์ ที่ สกอ. ก าหนดไว้ และประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลา ในปีการศึกษา 2560
- ความพึงพอใจของอาจารย์
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ใน
ปีการศึกษา 2560 ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยได้ทา
การประเมิ น 3 ด้ าน คือ ด้า นหลักสู ตรการศึกษา ด้า น
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยผลการประเมินเป็นดังนี้
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้นาข้อมูลผลการ
ประเมินมารวบรวมและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป

ระดับความพึง
พอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็น
ดังนี้
ปี 2558 = 3.43
ปี 2559 = 4.12
ปี 2560 = 3.75

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2
4.2 (1)
36.00
60.00
4.2 (2)
48.00
80.00
4.2 (3)
24.00
544.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3
15.00/ 3 = 5.00
5.00
5.00
5.00
3
11/3 = 3.67 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
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2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การออกแบบ
3. การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีเอกภาพ
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรมีทุนสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลักดันวงการศิลปะการออกแบบ
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
360 501
สุนทรียศาสตร์สาหรับ
นักออกแบบ
360 502 จิตวิญญาณ
ไทยในงานออกแบบ
360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร้างสรรค์

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
ภาคต้น
ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560

จานวนการกระจายของเกรด
A B+ B C+ C D+ D

F

S

U

-

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
IP NP
ทะเบียน ผ่าน
7
- 36
F=3
I = 26
24
- 26
F=2

5

2

-

-

-

-

3

-

-

10 5

9

-

-

-

-

2

-

-

31

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-
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31
F=5

-

-

-

-

-

-

-

15

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

-

-

-

-

1

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

25 1

26

-

ภาคต้น
- - ปี 2560
360 541 ภาษาอังกฤษ ภาคต้น
7 13 2
สาหรับนักออกแบบ
ปี 2560
360 504 ระเบียบวิธี
ภาคปลาย
11 8 4
วิจัยสาหรับนักออกแบบ ปี 2560
ภาคปลาย
360 531 วิทยานิพนธ์
- - ปี 2560
360 531 วิทยานิพนธ์

23
F=1
25
NP = 1

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

กลุ่มการออกแบบภายใน
361 512 สัมมนาการ
ภาคต้น
ออกแบบภายในขั้นสูง
ปี 2560
361 513 การออกแบบ ภาคต้น
ภายในขั้นสูง 2
ปี 2560
361 523 การ
ภาคต้น
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปี 2560
361 511 การออกแบบ ภาคปลาย
ภายในขั้นสูง 1
ปี 2560
361 521 พื้นที่วิเคราะห์ ภาคปลาย
และวิจารณ์
ปี 2560
กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป์
362 512 สัมนาการ
ภาคต้น

จานวนการกระจายของเกรด

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

3

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

7

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

3
F=1
6
F=1
10
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รหัส ชื่อวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ขั้น
สูง
362 513 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 2
362 521 การออกแบบ
เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้
362 522 การออกแบบ
และจัดตัวอักษรทดลอง
362 511 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 1
362 523 แบรนด์ดิ้ง
กลุ่มประยุกตศิลปศึกษา
364 513 ประยุกต์ศิลป์
ขั้นสูง
364 521 สัมมนา
ประวัติศาสตร์ประยุกต์
ศิลป์
364 522 ทักษะการ
สร้างสรรค์ขั้นสูง
364 511 ศิลปะกับ
หน้าที่เฉพาะ
364 512 ศิลปะกับพื้นที่
เฉพาะ
364 524 การศึกษา
รายบุคคล
กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา
365 512 สัมมนางาน
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง
365 513 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 2
365 521 การจัดการ
งานเครื่องเคลือบดินเผา
365 511 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 1
365 522 เทคโนโลยี
การผลิต

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560
ภาคปลาย
ปี 2560
ภาคปลาย
ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560

จานวนการกระจายของเกรด

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

5

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4
I=1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

10

9
F=1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

8

ภาคต้น
- ปี 2560
ภาคปลาย
2 ปี 2560
ภาคปลาย
1 1
ปี 2560
ภาคปลาย
15 ปี 2560
ภาคต้น
ปี 2560

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

ภาคต้น
ปี 2560

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

6
W=1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาคต้น
ปี 2560
ภาคปลาย
ปี 2560
ภาคปลาย
ปี 2560
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา

จานวนการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

เครื่องปั้นดินเผาแบบ
ดั้งเดิม

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิ ช าใน - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
ในการออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ
เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางศิลปะการออกแบบ มีความ
เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพื่ อ รั บ มื อ กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยเป็ น การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการ
ออกแบบสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสร้างนวัตกรรม
และเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก ารบนพื้ น ฐานของภาคเกษตร
ภาคอุ ต สาหกรรม และการบริ ก าร ให้ มี ค วามโดดเด่ น มุ่ ง เน้ น การ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีคุณภาพแข่งขันในตลาดโลกได้
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมวลชน (Universal design) เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า (Better quality of life) และสร้างสรรค์หนทางในการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในการออกแบบสาระรายวิ ช า จึ ง มี ก ารบู ร ณาการรายวิ ช าที่ มี
ความส าคั ญ ในการต่ อ ยอดไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ ขั้ น สู ง ได้ แ ก่ วิ ช า
สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณไทยในการออกแบบ บูรณาการและนวัตกรรม
ในงานออกแบบสร้างสรรค์ ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับนักออกแบบ และเข้าสู่
เนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้นตามลาดับ ในแต่ละศาสตร์พร้อมกับบูรณาการ
เพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย นาไปสู่กระบวนการคิดต่อยอดเชิงวิชาการด้านศิ ลปะ
การออกแบบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- หลักฐาน
การวิพากษ์
หลักสูตร
และทวนสอบ
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้ง
ที่ 6/59

กลไกการจัดทาหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี
2. หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะการออกแบบ
(ปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
พร้อมเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
กระบวนการจั ด ท าหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งล่ า ช้ า ด้ ว ยกระบวนการ
ตรวจสอบมีความซ้าซ้อนและระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ชัดเจน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
หลั กสู ต รมี ความทั น สมั ย ตามความก้า วหน้ า ในศาสตร์ส าขาวิ ช า และ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
มีระบบการติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอน PDCA
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
P การประเมินและวางแผนจากการสัมมนา 14-15 ต.ค.59
D ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและดาเนินการตามระเบียบ
C ติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรในการประชุมหลักสูตรฯ ทุกเดือน
A ดาเนินการเตรียมพร้อมการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
มีการรับนักศึกษาใหม่ จานวน 31 คน
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
เป็นไปตามกลไกและกรอบเวลาตามมาตรฐาน สกอ.
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงานปี พ.ศ. 2561

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

การวางระบบผู้ ส อน - การกาหนดผู้สอน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผู้สอน
จัดการเรียนการสอน จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และงานวิ จัย
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ตัวบ่งชี้
(ตัวบ่งชี้ 5.2)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

โดยมีองค์ประกอบคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เพื่อสร้างแนวทาง
การบูรณาการความรู้ และเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
มาบรรยายในประเด็นศึกษาของแต่ละรายวิชา มีการประชุมเพื่อจัด
ตารางสอนและกาหนดผู้ประสานงาน วัน-เวลา สถานที่
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามตารางสอน และคณาจารย์ส่ง มคอ.3 ครบ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
หลักสูตรได้นาผลประเมินการสอน มาประกอบการพิจารณาเพื่อ
กาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4)
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ดาเนินการตามปฏิทิน TQF ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณาจารย์จัดทา มคอ.3 เสร็จตามกาหนด
การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ มีการติดตามข้อมูล มคอ.3 ผ่านการประชุมทุกเดือน
และเลขานุการหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาเนินงาน

- 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
คณะกรรมการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีแนวทางการพิจารณา
หัวข้อ ดังนี้
- มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 ศาสตร์
- มีนวัตกรรมที่มีผลต่อสังคม โดยทางตรงและทางอ้อม
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องมีความสอดคล้องกับสาระของ
หลักสูตร
- มีการดาเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับ บั ณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้ องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาเป็ น ผู้ เ สนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ห ลั ก ให้
หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง จากนั้นหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตรงตามสาขาวิชาที่บูรณาการ
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า รายงานการ
ประชุมฯ ครัง้
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์และให้คาแนะนาแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
MFA. in progress 2 เพื่อแสดงผลจากการพัฒนาแนวความคิดสู่การ
ประยุกต์เป็นผลงานสร้างสรรค์และนาเสนอกระบวนการศึกษาวิจัยใน
ระดั บ ที่ พ ร้อมสอบจบ พร้อมทั้ ง ติ ด ตามและควบคุม คุณ ภาพของภาค
เอกสารวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ I Thesis และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ตามมาตรฐานระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

:
:
:
:

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดาเนินงาน

ที่ 9/59
(รายงาน
การประชุม ฯ
ภาคต้ น ครั้ ง
ที่ 1 0 / 59,
1 /6 0 แ ล ะ
ภาคปลาย
ครั้ ง ที่ 2/60,
5/60)

4 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ระบบและกลไก
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักฐานที่
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สัมพันธ์กับ
2. อาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 ภายใน แต่ละข้อ
30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทารายงานประเมินผลของหลักสูตรเพื่อ
ประเมิ นผลการเรีย นรู้ของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

4. ภายหลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ก าร
ประชุม เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนั กศึกษา และเพื่ อให้อาจารย์
ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รได้ พิ จ ารณาร่ ว มกั น ถึง ข้ อปั ญ หาที่ เ กิด ระหว่ า งการ
จัดการเรียนการสอน
5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
6. จัดทารายงานประเมินผลหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื่ อ ก ากั บ ดู แ ล และ
ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ง ชาติ และติ ดตามผ่ า นการประชุม และ
เลขานุการหลักสูตร
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
หลักฐานที่
1. มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบจากผลย้อนกลับจาก สัมพันธ์กับ
แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา
แต่ละข้อ
2. ในรายวิชาปฏิบัติ มีการใช้กรรมการประเมินผลงานนอกเหนือจาก
ผู้สอนและผู้ประสานงานวิชา
3. ในรายวิชาบรรยาย มีการติดตามผลโดยการทารายงาน ผลงาน
รวมถึงการนาเสนอของนักศึกษาที่สอดคล้องกับการกาหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
พบการนาผลงานสร้างสรรค์ผู้ อื่นมาแอบอ้า งเป็ นผลงานของตนใน
โครงงาน จานวน 1 ราย
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
นาเข้า ตรวจสอบในที่ ประชุม คณะกรรมการ และด าเนิ น การเสนอ
ปรับแก้ค่าระดับคะแนนผ่านสภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
-มีการปรับแก้เกรดของนักศึกษา
-หลักสูตรพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางร่วมกับนักศึกษา
อย่างรอบคอบ
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
-นักศึกษายอมรับผลการพิจารณา
-หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
-นักศึกษาในหลักสูตรมีความเข้าในมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
กลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร
หลักสูตรมีการจัดทา มคอ.5 ภายใน 30 วัน และจัดทา มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการปรับตารางแผนการเรียนในบางรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาเครื่อง
เคลือบดินเผาขั้นสูงให้มาอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกันกับสาขาอื่นๆ เพื่อ
สอดคล้องในการบูรณาการของหลักสูตร
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
กลไกและกระบวนการมีแนวทางที่เหมาะสม และทาให้เกิดมาตรฐาน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
มีมาตรฐานและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีการสารวจความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์
2. มีกลไกเพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง
สม่าเสมอ
3. มีการตั้งกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบ
วิทยานิพนธ์
4. มีการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์
5. มีการจัดทาเอกสารวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
6. มีการนาเสนอวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
เป็นไปตาม
ผลการดาเนินงาน
Performance Indicators)
เกณฑ์
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80

ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม มีส่ว นร่ วมในการประชุม เพื่อ วางแผนติด ตาม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ และทบทวนการด าเนิ น งาน ผ่ า นที่ ป ระชุ ม
ดาเนินงานหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดยในปี ก ารศึ ก ษา
2560 ได้แก่
1. ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60
อ.ประจาหลักสูตร 80%
2. ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย.60
อ.ประจาหลักสูตร 80%
3. ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.60
อ.ประจาหลักสูตร 60%
4. ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.60
อ.ประจาหลักสูตร 100%
5. ครั้งที่ 12/2560 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.60
อ.ประจาหลักสูตร 100%
6. ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 9 ม.ค.61
อ.ประจาหลักสูตร 100%
7. ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 31 ม.ค. 61
อ.ประจาหลักสูตร 100%
8. ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61
อ.ประจาหลักสูตร 100%
9. ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 9 พ.ค.61
อ.ประจาหลักสูตร 80%
10. ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61
อ.ประจาหลักสูตร 100%
โดยการบริหารงานและการดาเนินงานต่างๆ
ของหลัก สูต รฯ จะประชุ มผ่ านคณะกรรมการ
ดาเนินงานหลักสูตร (หลักฐานเกี่ยวกับวาระ)
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ

ม ค อ . 2 ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ

รา ย ละ เ อี ย ด ของป ระ ส บกา ร ณ์ มคอ. 3 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนก่อนการเปิด
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 เรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 16 รายวิชา
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 11 รายวิชา
รายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลั ก สู ต รฯ ได้ จั ด ท ารายงานผลการ


หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา

เอกสาร มคอ.
2

เอกสาร มคอ.
3

เอกสาร มคอ.
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5)
6)

7)

8)
9)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง
สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มี ก า ร ท ว น ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิ เ ทศหรื อ ค าแนะน าด้ า นการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เป็นไปตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
5

หลั ก สู ต รฯ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการ
ด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หลักสูตรได้จดั ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ครบทุกรายวิชา



เอกสาร มคอ.
7



รายงานการ
ทวนสอบ

มีการจัดวาระการประชุมตามหัวข้อตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร



เอกสาร มคอ.
7

-

-

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุก
รายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2560 โดย
ภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 16 รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 11 รายวิชา

ไม่มีอาจารย์ใหม่

1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
4. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
- ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์หลักสูตร
เมื่อวันที่ 7-9 ม.ค.61 ณ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
10) จานวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย น บุคลากรสนับสนุน (นางนิพาดา ธนพิทักษ์)
การสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา เมื่อวันที่ 7-9 ม.ค.61 ณ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.
วิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม่ น้ อ ย ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดั บความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาปี
สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
ค่าเฉลี่ย = 3.50
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ค่าเฉลี่ย = 3.88
จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัว
บ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

เป็นไปตาม
เกณฑ์
11
5

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

100
11
100

10 จาก 12 ข้อ
11 จาก 11 ข้อ
10 จาก 10 ข้อ
10 จาก 10 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.50 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
ไม่มี

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา
ไม่มี

ภาคการศึกษา ความผิดปกติ
-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

-

-

-

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
ไม่มี

-

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

-

-

-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ไม่มี

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

-

-

-

-

-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
การศึกษา
มี
ไม่มี
ทุกวิชาในหลักสูตร
√
ประเมินจากการสังเกตของอาจารย
ในรายวิชา และผูประสานงาน
รายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ไดรับการ
ประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผล
การเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนว หลักฐาน/
ทางแก้ไข ตาราง
ปรับปรุง อ้างอิง

ก

ค นก ก
ก ก
นก น
ก
น
ภ น
ว ก นด
ก ว
น ก ด พ น ด กพ
พน
น
พน พ น น น น ก
ก น ค ภพ
น ด
พ
ความรู้
พ กว
ก
ก
นหัวข้อโครงการบรรยายหลัก
มาตรฐานการเขียนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาศิลปะและการออกแบบ
ทักษะทาง
พ กว
กก ว ค
ค
ปัญญา
น น นว ก ก
ก
ก
นหัวข้อโครงการวิจัย
ว
ก
ก
นก
น
น
ว พ น
ก ก
ก
ก ก
กว
ก
นว พ น
ก ก
ทักษะ
ให้นักศึกษา ว กน ก
ว โครงการวิจัย ด
การ
ความสัมพันธ์
กาหนดระยะเวลา นก
น
ว ด
ให้นกั ศึกษา
ระหว่างบุคลและ
ด คว คด น ภ
ค
นน น
ความรับผิดชอบ
ทักษะการ
ก ค นว ด วน
ดด ก
น
ว ด
วิเคราะห์เชิง
ให้ ก ก
นโครงการวิจัย ก พ
นก
ก ก
น
ตัวเลข การ
อ้างอิง
ก พ
นก
ว วด น ด
สื่อสารและการ
คน
น
น
น
ก ด
ว
น
ใช้เทคโนโลยี
น น
ค
น
สารสนเทศ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 

ไม่มี 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัด
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
บุคลากรสาย
หรือเข้าร่วม
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
- โครงการจัดการความรู้
5
1
ตามผลประเมินในภาพรวม
รายงานผลโครงการฯ
ประจาปี 2561 คณะ
มัณฑนศิลป์
- สัมมนาหลักสูตรฯเพื่อ
5
1
หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงตาม 1.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ร่างและปรับปรุง
ปรัชญา ความสาคัญ และ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.2
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.3
ระดับ 3
ระดับ 3
3
5.4
10 จาก 10 ข้อ
11 จาก 11 ข้อ
5.00
14/ 4 = 3.50 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีการดาเนินงานเป็นขั้นตอน และติดตามผลผ่านการประชุมอย่างสม่าเสมอ
โอกาสในการพัฒนา
1. การประชุมอย่างสม่าเสมอทาให้กระบวนงานทั้งหมดเสร็จสิ้นครบถ้วน
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
มีการสารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง (พร้อมกับประเมินการสอนออนไลน์)
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรรมการดาเนินงานหลักสูตร มีการประชุมถึงผลการ
ประเมินที่สาคัญของนักศึกษา รวมถึงด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการพูดคุยและหาข้อสรุปในชั้นเรียน ประกอบการ
พิจารณาผลประเมินฯ
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
มี ร ะบบจั ด การสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ คื อ เตรี ย มความ
พร้ อ มทางกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ พั ก
นักศึกษา อุปกรณ์โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อในการเรียน เช่น ห้องสมุด
หนั ง สื อ ต ารา วารสาร การค้ น หาข้ อ มู ล และสิ่ ง สนั บ สนุ น
เหล่ า นี้ ต้ อ งมี ป ริ ม าณที่ เ พี ย งพอและมี คุ ณ ภาพในการใช้ ง าน
ทันสมัยตลอด
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการน าผลการประเมิ นความพึง พอใจของนัก ศึกษาและ
อาจารย์ มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ
1. สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ดาเนินการแก้ไข หรือ ปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน
3. ประเมินความพึงพอใจ
4. จัดทารายงานผลการประเมิน
5. นาผลสรุปไปปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

:
:
:
:

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

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

3 คะแนน
3 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน

คะแนนการประเมิน
3.00
3/1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีโรงปฏิบัติงานเฉพาะทางและพื้นที่เฉพาะในการทางานสร้างสรรค์ให้นักศึกษา
2. นักศึกษาสามารถใช้โรงปฏิบัติงานบูรณาการต่างสาขาได้
3. มีโครงการประลองการสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพโดยรวม ซึ่งจะทาให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมิน
1. ควรระบุการดาเนินงานโครงการ
ประเมินความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ในเอกสารให้ชัดเจน
2. ควรระบุว่าในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะอะไรบ้างและเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมต่างๆ อย่างไร
3. การเขียนตัวบ่ชี้ 3.3 และ 4.3 ให้
อ้างอิงผลประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาว่าปีที่แล้วเป็น
อย่างไร ปีนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
บ้าง
4. ควรสอบถามนักศึกษาถึงสิ่งที่ยงั
ขาด หรือความต้องการของนักศึกษา
ในการรายงานผลตัวบ่งชี้ 6.1
5. ควรให้นักศึกษาได้ตีพมิ พ์
วิทยานิพนธ์ในวารสารที่หลากหลาย
นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

มีการจัดทาเอกสารโครงการทุกครัง้ และมี
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
มาตรฐานวิทยานิพนธ์
ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์
ความรู้ และถ่ายทอดในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาและคณาจารย์ มีความพึงพอใจ
ในหลักสูตร แต่มีปญ
ั หาเรื่องการบริหาร
จัดการของบัณฑิตวิทยาลัย

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานวิทยานิพนธ์

มีการพบปะพูดคุยกลุม่ ย่อยขึ้นในการ
ดาเนินงาน

มีการสอบถามให้นักศึกษาแสดง
ความคิดในกลุม่

ด้วยช่วงเวลาในการตีพมิ พ์ไม่สัมพันธุ์กับ
การขอสาเร็จการศึกษา

สืบค้นหาโอกาสและวารสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติมในการสอนกระบวนการคิด
เชิงวิพากษ์
แจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ให้รัดกุมมากขึ้น

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 28 พ.ย.60
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
บัณฑิตเห็นว่า ควรรับฟังความคิดเห็นจาก นักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนมากกว่านี้ เปิดใจให้กว้าง
ปรับทัศนคติให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น
ด้านการจัดการ ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสาร-แหล่งงาน ควรมีกิจกรรม นักศึกษา-ทัศน
ศึกษา การติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย บางครั้งไม่ได้รับ
ความสะดวก ควรลดขัน้ ตอนที่ยงุ่ ยากลง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
จุดเด่นที่บัณฑิตประเมินตนเอง คือ การบูรณาการ
ความรู้ในรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถประยุกต์ใช้
สิ่งที่ตนมีความเชี่ยวชาญในการทางานได้
จุดอ่อนที่บัณฑิตประเมินตนเอง คือ ความชัดเจน
ของสาขาวิชาที่ตนมีความโดดเด่น กระบวนการคิด

มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษานาเสนอความคิดและปัญหา
ต่อหลักสูตรเสมอ มีการเปิด Line กลุ่มคณาจารย์กับ
นักศึกษาแต่ละรุน่ และ Facebook ของหลักสูตร มีแผน
ในการจัดทาเว็บไซต์หลักสูตร

หลักสูตรเนินการบูรณาการความรู้ เพื่อต่อยอด มีความ
คิดเห็นในการให้อิสระเชิงนวัตกรรมการเรียนที่ผู้เรียน
สามารถกาหนดเนื้อหาและกระการให้เหมาะสมกับ
ตนเอง
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ทักษะการสืบค้น การหาข้อมูล

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
คณะผู้สารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้สาเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล

ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
บันทิตควรมีการเพิ่มทักษะการใช้ถ้อยคา การพูด
มีแผนการปรับปรุงทักษะภาษา และในการนาเสนอ
อภิปราย การสื่อความหมายให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และ ตามเนื้อหาทุกรายวิชา
คล่องแคล่วมากขึ้น

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี)
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
…………………………- ไม่มี -……………………......................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................…
…………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
…………………………- ไม่มี -……………………......................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................…
…………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................
……………………………………………….................................................................................................................…
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หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการณ์มากกว่าหลักสูตรเดิมที่เน้นเฉพาะความ
ชานาญสาขาวิชา
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
คงรายวิชาที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร และยุบรวมรายวิชาที่มีความเฉพาะเจาะจงในรายวิ ชามาก
เกินไป
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย (ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้)
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง : รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง : รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม : อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า : รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จานวนทั้งสิ้น จานวน 28 คน (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์)
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1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

2. ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร

3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณย
ลิขิต

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การสร้างสรรค์ศลิ ปะสื่อผสม เรื่อง พื้นที่แห่ง
ความสุข เพื่อตกแต่งในสานักงาน กรณีศึกษา
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
โครกงารประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาผสาน
สิ่งแวดล้อมการจัดการน้า
โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงของสังขารเพื่อติดตั้งในพิพิธภัณฑ์
สานักสงฆ์
การสร้างสรรค์งานประยุกต์ศลิ ป์เพื่อความสัมพันธ์ที่
เกื้อหนุนของต้นไม้
การออกแบบสื่อและพื้นที่เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านหลุก
แรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรม: โครงการ
ออกแบบเครื่องใช้ ภายใต้แนวคิดการเสริมสติ แก่
นักจิตวิทยาสาขาการให้คาปรึกษา
เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหรียญ
กษาปณ์มลู ค่าต่า (กรณีศึกษาเหรียณ 25 สตางค์
และเหรียญ 50 สตางค์ ที่ใช้หมุนเวียนตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560)
วัฒนธรรมดอกไม้: โครงการสร้างสรรรค์ประยุกต
ศิลป์ เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมบ้านดินสอ 2
โครงการออกแบบพื้นที่เกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขนาด
เล็ก เพื่อชีวิตคนเมือง
พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปญ
ั ญาไทย
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวติ หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุม่ ทอผ้าไหมมัดหมี่
บ้านเมืองน้อยจังหวัดบุรรี ัมย์ เพื่อยกระดับสูส่ ากล
สื่อปฏิสมั พันธ์เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ดว้ ยสัมผัสทั้ง 4
ภายในห้องจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี
แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คลิ ปะสิ่งทอสื่อ
ประสมพื้นที่แห่งความสุขในช่วงเวลาหนึ่งสาหรับ
เด็กป่วยโรคมะเร็ง
การศึกษาพฤติกรรมคนวัยเกษียณอายุ สู่การ
ออกแบบชุมชนบริการ "เกษียณสาราญ คอมมูนิตี้"
โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชนต้นแบบแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design)
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้า
โขง
พื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการรับรู้
ประสาทสัมผัสของเด็กพิเศษ (กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์)

ชื่อนักศึกษา
น.ส.ชลธิชา ปลั่งกลาง
นายอาตมัน เทพวิไล
นายสุรชาญ อุ่มลายอง
นายธนพล หมอกยา
น.ส.จิรัชยา ปัญญา
น.ส.ฉัตรมณี เจริญธนะรุ่งเรือง
น.ส.กษกร เกิดวิชัย

นายเฉลิมศักดิ์ เหลือง
ประเสริฐ
นายชารีย์ บุญญวินิจ
นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา
น.ส.ชนัญญา คงยืน
นายธวัชชัย สอิ้ง
น.ส.รัชนีกร ชะตางาม
นายอภิวุฒิ ฤทธิวงศ์
น.ส.พุทธประภา ประชาโชติ

น.ส.กนกนุช ป้อมน้อย
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4. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิ
กุล

5. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิ
ดารงค์กุล

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองภายใน
โรงเรียน สาหรับเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล 3 โดยใช้
แนวทาง Executive Functions (EF) เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ กรณีศกึ ษาโรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี
โครงการออกแบบระบบการสื่อสารเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาในโรงพยาบาลตารวจ
โครงการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยา
เขตอุเทนถวาย
การออกแบบเรขศิลปด้วยแรงบันดาลใจจาก ผ้าทอ
มือเมืองน่านภายใต้หลัก พุทธศิลป์
การสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหามลพิษทางน้าที่เกิดจากมนุษย์
สุนทรียลักษณ์ลวดลายเวียงกาหลงเพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ นาไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน
การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมาย สาหรับการ
ออกแบบสื่อจาลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
การศึกษาอัตลักษณ์วิธีชุมชนไท-ยวนสีคิ้ว เพื่อ
ออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการออกแบบพื้นที่เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้มติ ิ
สัมพันธ์สาหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม
การประยุกต์พื้นที่เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้การ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมโิ ดยวัสดุ
เซรามิคสาหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศ
ไทย
ผลของกิจกรรมการออกแบบตัวละครเพื่อค้นหาอัต
มโนทัศน์ในเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา : โรงเรียนวัด
สังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี

ชื่อนักศึกษา
น.ส.ภัทธา ศิริฤกษ์

น.ส.ศุภกานต์ ไชยนวล
นายขัตติพงษ์ ด้วงสาราญ
นางสาวจันทราภา รุจินาม
นายพงศ์ภาณุ พรขจรกิจกุล
นางสาวรตนรส สารขัตยิ ์
นายจีระศักดิ์ ถนัดค้า
นายภิรพรรษ ปลิวจันทึก
น.ส.ชุติมา ลีลาพจนาพร
น.ส.กนกวรรณ นิ่มระหงษ์
นายอรรถพล จิระทัศนกุล
น.ส.สมิหลา เลิ่มเจียสหพงษ์

อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่า
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
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อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี)
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61
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)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

รอง
ศาสตราจารย์

2

ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายปรีชา ปั้นกล่า

4

ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

5

ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

ศ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.
ปร.ด.
ศป.บ.
Master of Art

การออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
การพัฒนาสังคม
ศิลปะการออกแบบ
นิเทศศิลป์
Integrated Design

Doctor of
Philosophy
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
Master of Science
ปร.ด.
ค.บ.
กศ.ม.

Design Science
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communication Design
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

ตรงกับ
หลักสูตร

ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

สาเร็จก
ารศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ม.ปทุมธานี
ม.ศิลปากร
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
Anhalt U. of Applied
Sciences, Germany
Kyoto Inst. of
Technology, Japan
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.ขอนแก่น
มรภ.พระนคร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
2526
2541
2553
2557
2546
2549
2554
2533
2537
2524
2528
2557
2525
2535
61

ตารางที่ 1.1-2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
คุณวุฒิ
ตาแหน่งทาง ผลงานวิชาการใน
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
(ทุกระดับ
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี
วิชาการ
ปริญญา)
หัวหน้าโครงการ
รอง
ศ.บ.
1 นายปรีชา ปั้นกล่า
ศาสตราจารย์

2

ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

รอง
ศาสตราจารย์

2556 (1 เรื่อง)
2559 (1 เรื่อง)
ผลงานสร้างสรรค์
2557 (1 ชิ้น)
2559 (11 ชิ้น)
2560 (3 ชิ้น)
ผลงานนิทรรศการ
2560 (2 เรื่อง)
จดสิทธิบัตร
2559 (3 ชิ้น)
2560 (4 ชิ้น)
หัวหน้าโครงการ
2556 (1 เรื่อง)
2559 (1 เรื่อง)
ผู้ร่วมวิจัย
2558 (1 เรื่อง)
2559 (3 เรื่อง)
2560 (2 เรื่อง)
ผลงานสร้างสรรค์
2556 (1 ชิ้น)
2557 (2 ชิ้น)
2558 (1 ชิ้น)

สาขาวิชา

ตรง/
สัมพันธ์กับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ศ.ม.

ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์

ตรงกับ
หลักสูตร

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

ศ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.
ปร.ด.

การออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
การพัฒนาสังคม
ศิลปะการออกแบบ

ตรงกับ
หลักสูตร

ม.ศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
2533
2537

2526
ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2541
ม.ปทุมธานี
2553
ม.ศิลปากร
2557

62

ลาดับ

3

4

ชื่อ – นามสกุล

ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี
2560 (3 ชิ้น)
ผลงานนิทรรศการ
2559 (1 เรื่อง)
2560 (1 เรื่อง)
หัวหน้าโครงการ
2560 (3 เรื่อง)
ผู้ร่วมวิจัย
2559 (1 เรื่อง)
2560 (2 เรื่อง)
ผลงานสร้างสรรค์
2559 (3 ชิ้น)
2560 (2 ชิ้น)
หัวหน้าโครงการ
2558 (1 เรื่อง)
2559 (1 เรื่อง)
ผู้ร่วมวิจัย
2558 (1 เรื่อง)
2560 (4 เรื่อง)
ผลงานสร้างสรรค์
2557 (2 ชิ้น)
2559 (1 ชิ้น)
ผลงานนิทรรศการ
2560 (1 เรื่อง)
ผลงานเผยแพร่

สาขาวิชา

วท.บ.
M.D.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
Multimedia Design

Ph.D.

Design Arts

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) การออกแบบผลิตภัณฑ์
M.A.

Visual Arts

ปร.ด.

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์

ตรง/
สัมพันธ์กับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

ตรงกับ
หลักสูตร

ม.กรุงเทพ
2546
Swinburne U.of
2551
Technology, Australia
ม.ศิลปากร
2559

ตรงกับ
หลักสูตร

ม.ศิลปากร
Curtin U. of
Technology, Australia

ม.ศิลปากร

2532
2542
2555

63

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

5

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี
2558 (1 เรื่อง)
ผลงานนิทรรศการ
2560 (2 เรื่อง)
ผลงานสร้างสรรค์
2558 (3 เรื่อง)
2559 (1 เรื่อง)
2560 (30 เรื่อง)

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
ปริญญา)
ศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ม.

สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
ไทยคดีศึกษา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ตรง/
สัมพันธ์กับ
หลักสูตร
ตรงกับ
หลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.ศิลปากร
ม.สุโขทัยธรรมธิราช

ม.ศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
2534
2551
2557

ตารางที่ 1.1-3 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นางสาวพรพรม ชาววัง

2

นายเอกชาติ จันอุไรรัตน์

ศาสตราจารย์

3

ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

รอง
ศาสตราจารย์

4

นายสน สีมาตรัง

รอง
ศาสตราจารย์

5

นางสาวชนิศา ชงัดเวช

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี)

ประสบการณ์
ด้านการสอน

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
Diploma di Master
Master of Fine Arts

จิตรกรรม
จิตรกรรม
การออกแบบภายใน
Industrial Desing
Interior Architecture

วท.บ.
Bachelor of Art
Master of Fine Arts
Doctor of Education
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)

วิทยาศาสตร์การแพทย์
Art Education
Painting
Art Education
จิตรกรรมไทย

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Domus Academy, Italy
The School of The Art
Institute of Chicago, USA.
ม.มหิดล
Pratt Inst., USA.
Pratt Inst., USA.
New York U., USA.
ม.ศิลปากร

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)

เครื่องเคลือบดินเผา

ม.ศิลปากร

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
2534
2540
2528
2531
2538
2514
2519
2521
2531
2509
2533
64

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

6

นายเทิดศักดิ์ เหล็กดี

7

นายโชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์

8

ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ

9

นางสาวเสาวลักษณ์ กบิลสิงห์

10

นายเอกพงษ์ ตรีตรง

11

นายไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล

12
13

นางสาวชนินทร จุลบาท
นางสาวนัจ พงษ์หาญยุทธ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี)

ประสบการณ์
ด้านการสอน

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
M.F.A.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศศ.ม.
ศ.บ.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
M.A.
ปร.ด.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
Illustration
Academy of Art College,
USA.
ศิลปไทย
ม.ศิลปากร
การบริหารงานวัฒนธรรม ม.ธรรมศาสตร์
ประยุกตศิลปศึกษา
ม.ศิลปากร
สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
2536
2541
2547
2525

การออกแบบผลิตภัณฑ์
Visual Arts
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์
ศิลปหัตถกรรม
Design
การออกแบบภายใน

ม.ศิลปากร

ม.ศิลปากร

2538

ศ.บ.
Bachelor Degree
Master of Science

การออกแบบภายใน
Architecture
Advanced
Architectural Design

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

2538
2544
2545

ศ.บ.

ประยุกตศิลปศึกษา
(ภาพพิมพ์)
ภาพพิมพ์
ประวัติศาสตร์และ
ปรัชญาศิลปะ

ม.ศิลปากร

2550

ม.ศิลปากร
University of Kent,
Canterbury

2554
2557

คศ.บ.
F.M.A.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)

ศล.ม.
ศล.ม.

Curtin U. of Technology,
Australia

2532
2542

2555
ม.ศิลปากร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2542
2548
Visa-Bharati, India

65

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี)

ประสบการณ์
ด้านการสอน

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.
M.A.

สาขาวิชา

14

นายสัญญา สุขพูล

15

นายสิทธิโชค ชัยวรรณ

B.E.

Ceramics

16

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

17

นายสืบพงษ์ เผ่าไทย

18

นางสาวประภากร สุคนธมณี

19

นายอิทธิพล วิมลศิลป์

20

นางสาววรรณณา ธิธรรมมา

21

นายพิทักษ์ สง่า

22

นายธาตรี เมืองแก้ว

23

นางสาวสุพิชญา เข็มทอง

24

นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

25

นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพี

ศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.ด.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.ม.
วท.บ.
ศ.ม.
ศป.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.F.A.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

ออกแบบศิลปประยุกต์
นฤมิตศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร์
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา
ประยุกตศิลปศึกษา
ประยุกตศิลปศึกษา
จิตรกรรม
จิตรกรรม
เทคโนโลยีเซรามิค
เครื่องเคลือบดินเผา
ประติมากรรม
ศิลปไทย
เครื่องเคลือบดินเผา
Sculpture
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน
การออกแบบภายใน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

การออกแบบภายใน
Design for the
Environment

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ม.รังสิต
Chelsea College of Art
and Design, U. of the Arts,
UK.
University of New South
wales, Australia
มทร.ธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์ ม.
จุฬาลงกรณ์ ม.
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
มรภ.พระนคร
ม.ศิลปากร
ม.เชียงใหม่
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
Visva-Bharati, India
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
2539
2545

2540
2548
2556
2534
2545
2546
2548
2538
2543
2539
2543
2533
2536
2548
2552
2538
2547
2540
2553
2546
66

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี)

ประสบการณ์
ด้านการสอน

รภาส
นายสหเทพ เทพบุรี

26
27

ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.ม.
ศษ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
Master of Science
ปร.ด.

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

สาขาวิชา
การออกแบบภายใน
ศิลปกรรม
ประยุกตศิลปศึกษา
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communication
Design
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

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

ปีที่สาเร็จ
2552
2548
2524
2528
2557

ตารางที่ 1.1-4 จานวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นายประเสริฐ พิชยะสุนทร

2

นายสมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

3
4

นายจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ
ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

หน่วยงาน/
ตาแหน่ง
รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี)

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ด้านการสอน (ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ประติมากรรม/ ปัน้
ปี)
สลัก

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

ม.ศิลปากร

2527

ศ.ม.

ประติมากรรม/ ปัน้
สลัก

ม.ศิลปากร

2536

35 ปี

ศ.บ.
ศศ.ม.

ประยุกตศิลปศึกษา
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

2531
2537

24 ปี

BA

Industrial Design

2537

MID

Industrial Design

California State
UniversityNorthridge,USA
Rhode Island School of
Design,USA

2542
67

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หน่วยงาน/
ตาแหน่ง

5

นายสน สีมาตรัง

รอง
ศาสตราจารย์

6

นายพยูร โมสิกรัตน์

7

นายเสริมศักดิ์ นาคบัว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ

8
9
10
11
12
13

ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
นายพงค์ภวัน อะสีตริ ัตน์
นายวิบูลย์ ติรมงคล
นายจักรพันธ์ วิลาสินีกลุ
นายเวนิช สุวรรณโมลี

ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี)

ประสบการณ์
คุณวุฒิ
ด้านการสอน (ทุกระดับปริญญา)

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

Ph.D

Art Education

Penn State
University,USA

2549

ศ.บ.(หลักสูตร 5
ปี)
ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง

จิตรกรรมไทย
ประวัติศาสตร์สาขา
สถาปัตยกรรมไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2509
2521

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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ตารางที่ 1.1-5 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560
ลา
ดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจาร
ย์

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)
ศ.บ.
ศ.ม.

ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์

หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบลวดลาย
สาหรับตกแต่งภายในอาคาร
ภายใต้โครงการ
บูรณาการออกแบบและ
พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม สาหรับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน (2556)
2. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. Owlet Shelf (2557)
2. โคมไฟ 1 (2559)
3. โคมไฟ 2 (2559)
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 1
(2559)
5. ชั้นเก็บนิตยสาร 2
(2559)
6. นะนะนะ…. นิทรรศการ
ผ ล ง า น ค ณ า จ า ร ย์ ค ณ ะ
มัณฑนศิลป์ ป ระจ าปี 2559
โครงก า รส่ ง เสริ ม ชุ ม ชน
ต้ น แบบสื บ สานมรดกภู มิ
ปั ญ ญา ท า ง วั ฒน ธ รร ม สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2559)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา



1.น.ส.ชลธิชา ปลั่นกลาง

58156310

การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เรื่อง พื้นที่แห่ง
ความสุข เพื่อการตกแต่งในสานักงาน
กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น



2.นายอาตมัน เทพวิไล

58156330

โครกงารประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
ผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้า



3.น.ส.จิรัชยา ปัญญา

59156317

การออกแบบสื่อและพื้นที่เพือ่ สืบสาน
วัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้าน
หลุก



4.น.ส.ฉัตรมณี เจริญธนะ
รุ่งเรือง

59156318



5.น.ส.กษกร เกิดวิชัย

59156324

แรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรม: โครงการ
ออกแบบเครื่องใช้ ภายใต้แนวคิดการเสริม
สติ แก่นักจิตวิทยาสาขาการให้คาปรึกษา
เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
เหรียญกษาปณ์มูลค่าต่า (กรณีศึกษาเหรียณ
25 สตางค์ และเหรียญ 50 สตางค์ ที่ใช้
หมุนเวียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2560)

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
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ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

7. "สายใยแห่งพระเนตร".
นิ ท รรศการศิ ล ปะและการ
ออกแบบเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ย
เดช (2559)
8.แสงธรรม. นิ ท รรศการ
ผลงานสร้า งสรรค์ป ระยุก ต์
ศิ ล ป์ วั ส ดุ ผั ก ต บ ช ว า
คณาจารย์ภาควิชาประยุกต์
ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
โครงการประยุก ต์ศิลป์ ร่ว ม
สมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน
(2559
9.พิ ธี ธ รรม. นิ ท รรศการ
ผลงานสร้า งสรรค์ป ระยุก ต์
ศิ ล ป์ วั ส ดุ ผั ก ต บ ช ว า
คณาจารย์ภาควิชาประยุกต์
ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
โครงการประยุก ต์ศิลป์ ร่ว ม
สมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน
(2559)
10. Wisdom and
Happiness Festival. The
13th Gongju
International Art
Festival 2016 'Asian
70

ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

Aroma'. (2559)
11. Happiness Festival.
The 13th Gongju
International Art
Festival 2016 'Asian
Aroma'. (2559)
12. Abstract of Moutain.
The 13th Gongju
International Art
Festival 2016 'Asian
Aroma'.(2559)
13. ตาโต. โครงการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่
2 (2560)
14. ความเพียร : ตลอดกาล
(Attemp : Forever).
นิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2560 : สืบสานปณิธานพ่อ
(2560)
15. Owl Family. Pacific
Rim International
Exhibitions (2560)
ผลงานนิทรรศการ :
1. แสดง 2 ผลงานใน
นิทรรศการผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
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ลา
ดับ

2

ชื่อ – นามสกุล

รศ. ร.ต.อ. ดร.อนุชา
แพ่งเกษร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รอง
ศาสตราจาร
ย์

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

ศ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.
ปร.ด.

การ
ออกแบบ
ภายใน
สถาปัตยกร
รมภายใน
การพัฒนา
สังคม
ศิลปะการ
ออกแบบ

2560: สืบสานปณิธานพ่อ
(2560)
2. แสดง 1 ผลงานใน
นิทรรศการ Pacific Rim
International
Exhibitions (2560)
การจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทสิทธิบตั ร :
1.โคมไฟ 1 (2559)
2.โคมไฟ 2 (2559)
3.โคมไฟ 3 (2559)
4.เชิงเทียน 1 (2560)
5.เชิงเทียน 2 (2560)
6.เชิงเทียน 3 (2560)
7.เชิงเทียน 4 (2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (2557)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้า
เจ้าพระยา : ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มีผลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย (2558)
2. เสน่ห์การท่องเที่ยว

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา



1.นายธวัชชัย สอิ้ง

59156307

สื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ด้วยสัมผัส
ทั้ง 4 ภายในห้องจัดแสดง พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี



2.น.ส.รัชนีกร ชะตางาม

59156311

แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิลปะสิ่งทอ
สื่อประสมพื้นที่แห่งความสุขในช่วงเวลาหนึ่ง
สาหรับเด็กป่วยโรคมะเร็ง



3.น.ส.พุทธประภา ประชา
โชติ

59156320

โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชนต้นแบบ
แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(ECO Design) กรณีศึกษาเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่มแม่น้าโขง



4.น.ส.ชนัญญา คงยืน

59156303

การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวิตหมู่บา้ น

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
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ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
3. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ สาหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
(2559)
4. ทฤษฎีประสบการณ์ของ
John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ใน
ประเทศไทย (2559)
5.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ
ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์
(Social Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลาน
ตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
(2560)
6.โครงการออกแบบพัฒนา
ผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ
SMEs / START UP เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
สู่สากล 3 ชุมชนต้นแบบ :
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า
คลองลัดอีแท่น (2560)
7.ที่ปรึกษาโครงการ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
บ้านเมืองน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ ยกระดับสู่
สากล




5.นายอภิวุฒิ ฤทธิวงศ์

59156314

การศึกษาพฤติกรรมคนวัยเกษียณอายุ สู่การ
ออกแบบชุมชนบริการ "เกษียณสาราญ
คอมมูนิตี้"

6.นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา

58156328

พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปญ
ั ญาไทย
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ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

พิษณุโลกเมืองแห่งความสุข
อย่างยั่งยืนด้วยการ
ถอดรหัสอัตลักษณ์ (4DNA)
(2561)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. เส้นใยธรรมชาติ
ภายในประเทศ ในการ
ออกแบบเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน (2556)
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์
ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย
(2557)
3. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (2557)
4.พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยะ
สถาปัตย์ เพือ่ คุณภาพชีวิตที่
ดีของ ผู้สูงอายุและคนพิการ
(2558)
ผลงานนิทรรศการ :
1. Fulfill : ปัจจัยและ
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ลา
ดับ

3

ชื่อ – นามสกุล

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะ
เสน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

ศ.บ.
Master of
Science
ปร.ด.

การ
ออกแบบ
นิเทศศิลป์
Communi
cation
Design
วิจัยศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ประสิทธิผลของการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในที่อยู่อาศัยเพื่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
(2559)
2. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเสน่ห์
นครปฐม : พอเพียง
เพียงพอจากเรื่องเล่า
(2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. การจัดการความรู้ในสาขา
นวัตกรรมการออกแบบ
ประสบการณ์สร้างสรรค์
ระยะที่ 1 บ่งชี้ แสวงหา
สร้างและจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ (2558)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) ในเขต
ตรวจราชการที่ 4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี
และสุพรรณบุรี) (2560)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ประชาสัมพันธ์งาน

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา



1.นายจานง ปัญญาแก้ว

57156346

การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึกจากผ้า
อนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง



2.นางสาวจุฑาภรณ์ เกิดศรี

57156304

การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราช



3.นางสาวประไพพิมพ์
พานิชสมัย

58156315

การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช



4.นางสาวพิชญา ขุนศรี

58156317

การออกแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว



5.นางสาวกัณยาวีร์ เพชรสุข

58156302

นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ความผูกพันแม่และลูก

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

75

ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

4

รศ.ประเสริฐ พิชยะ
สุนทร

รอง
ศาสตราจาร
ย์

ศ.บ.
(หลักสูตร 5
ปี)
ศ.ม.

5

ผศ.ดร.ภูวนาท
รัตนรังสิกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์

ศ.บ.
(หลักสูตร 5
ปี)
M.A.
ปร.ด.

ครบรอบ 80 ปี สะพานพระ
พุทธยอดฟ้าฯ (2556)
2. 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญ
(2556)
3. เตือนสติ 1 : คิดก่อนพูด
(2557)
4.รุ่งอรุณแห่งความสุข
(2558)
ประติมากร ผู้ร่วมวิจัย :
รม/ ปั้นสลัก 1. เสน่ห์การท่องเที่ยว
ประติมากร นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
รม/ ปั้นสลัก จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. "หยุด" หมายเลข 1
(2555)
2. Untitled 5 (2556)
3. "หยุด" หมายเลข 2
(2556)
4. ศรัทธา (2557)
5.ชิงซ้อน (2559)
6.พระเมตตา (2560)
การ
หัวหน้าโครงการ :
1. การศึกษาทดลองเพื่อ
ออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อ
ผลิตภัณฑ์
Visual Arts โลหะพร้อม
ระบบ Induction สาหรับ
โบราณคดี
นักออกแบบเครื่องประดับ
สมัย
ไทย (2558)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา



1.นางสาววนิสา สายมา

57156329

โครงการออกแบบโคมไฟดินเผาด้วยแรง
บันดาลใจจากลีลาการฟ้อนผางประธีป



1.นายภิรพรรษ ปลิวจันทึก

58156333

การศึกษาอัตลักษณ์วธิ ีชุมชนไท-ยวนสีคิ้ว
เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.น.ส.ชุติมา ลีลาพจนาพร

59156305

โครงการออกแบบพื้นที่เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
มิติสัมพันธ์สาหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม

3.น.ส.กนกวรรณ นิ่มระหงษ์

59156315

การประยุกต์พื้นที่เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้




ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

76

ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)
ประวัติศาส
ตร์

2. การศึกษาวิจยั ชนวนหล่อ
โลหะรูปทรงเกลียวเพื่อเพิ่ม
คุณภาพเครื่องประดับ
(2559)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ
ดิจิทัล/เว็บสังคมออนไลน์
(Social Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลาน
ตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
(2560)
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง
(โครงการที่ปรึกษาของกรม
พัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย) (2560)
3. โครงการศึกษาวิจยั
ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด
พังงา ด้วยการถอดรหัส
4DNA (2560)
4. โครงการออกแบบพัฒนา
ผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ
SMEs / START UP เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
สู่สากล 3 ชุมชนต้นแบบ :
โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า
คลองลัดอีแท่น (2560)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

77

ลา
ดับ

6

ชื่อ – นามสกุล

ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

Ph.D.
M.D.

Design
Arts
Multimedi

วิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ :
1. การศึกษาทดลองเพื่อ
สร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อ
โลหะพร้อมระบบ
Induction สาหรับนัก
ออกแบบเครื่องประดับไทย”
(2558)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. หลังคาหน้าฝน (2557)
2. เจตสิก (2559)
3.เครื่องประดับแห่ง
คาบสมุทรทองคา (2557)
ผลงานนิทรรศการ :
1. โครงการศึกษาวิจยั
ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด
พังงา ด้วยการถอดรหัส
4DNA. ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนและผูแ้ ทนภาค
ประชาสังคม จังหวัดพังงา
(ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเมืองอย่างสมดุลย์
และเหมาะสม ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน)
(2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ



จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

1.น.ส.กนกนุช ป้อมน้อย

59156301

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

พื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมเพือ่ กระตุ้นการรับรู้
ประสาทสัมผัสของเด็กพิเศษ (กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์)
78

ลา
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)
วท.บ.

a Design
วิทยาการค
อมพิวเตอร์

ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์
(Social Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลาน
ตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
(2560)
2. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้
สีทอง (โครงการที่ปรึกษา
ของกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย)
(2560)
3. โครงการออกแบบ
พัฒนาผลผลิตทางภูมิ
ปัญญาระดับ SMEs /
START UP เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากสู่สากล 3
ชุมชนต้นแบบ : โพรง
มะเดื่อ ลานตากฟ้า คลอง
ลัดอีแท่น (2560)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
โดยใช้ Application
เส้นทางการท่องเที่ยวตาม
รอยโครงการอันสืบ
เนื่องมาจากพระราชดาริเป็น
เครื่องมือ (2559)
2. หลักการพื้นฐานของวิธี

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา



2.น.ส.ภัทธา ศิริฤกษ์

59156310



3.น.ส.ศุภกานต์ ไชยนวล

59156312



4.นายขัตติพงษ์ ด้วงสาราญ

59156316

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายในโรงเรียน สาหรับเด็กปฐมวัยระดับ
อนุบาล 3 โดยใช้แนวทาง Executive
Functions (EF) เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี
โครงการออกแบบระบบการสื่อสารเพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในโรงพยาบาล
ตารวจ
โครงการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย

79

ลา
ดับ

7

ชื่อ – นามสกุล

รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิ
ดารงค์กุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รอง
ศาสตราจาร

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ประวัติศาส
ตร์ศิลปะ

วิจัยในงาน
ศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปะการออกแบบ (2560)
3.การสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
โดยใช้ Application
เส้นทางการท่องเที่ยวตาม
รอยโครงการอันสืบ
เนื่องมาจากพระราชดาริเป็น
เครื่องมือ (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. Exhibition Design งาน
บ้านและสวน Expo 25016
(2559)
2.อัตลักษณ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์(2559)
3.ขวดน้าดื่มมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2559)
4.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง
(2560)
5.Exhibition Design แบ
รนด์ ปา-นา-ลา (2560)
ผลงานนิทรรศการ :
1. แสดง 1 ผลงานใน



จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

1.น.ส.สมิหลา เลิ่ม
เจียสหพงษ์

รหัส
นักศึกษา

59156313

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

ผลของกิจกรรมการออกแบบตัวละครเพื่อ
ค้นหาอัตมโนทัศน์ในเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา
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ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ย์

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)
ศบ.

ไทยคดี
ศึกษา
เครื่อง
เคลือบดิน
เผา

นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจาปี 2560 (2560)
2. แสดง 1 ผลงานใน
นิทรรศการ Pacific Rim
International
Exhibitions (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. สัญญอักษรา(2558)
2. รุ่งอรุณแห่งความสุข
(2558)
3. เจ้าชายอาทิตย์ (2558)
4. ความประทับใจจากกลอง
มโหระทึก (2559)
5.ความรืนเริง และความสุข
(2560)
6. เต้นรา ทาเพลง (2560)
7. ความอุดมสมบูรณ์
(2560)
8. อิสระ (2560)
9. รื่นเริงบันเทิงใจ (2560)
10. ดินทอง (2560)
11. ประดิษฐประดอย
(2560)
12. ตีเหล็ก (2560)
13. วิถีอร่อย (2560)
14. วิถีขาวนา (2560)
15. หาบต้นกล้า (2560)
16. ดานา (2560)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

: โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)
จังหวัดนนทบุรี


2.นายหนูจีน มูลสูงเนิน

59156323

โครงการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านอัต
ลักษณ์ของหินภูเขาไฟบุรีรัมย์ในรูปแบบม้า
นั่งเครื่องดินเผา
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ลา
ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการในรอบ 5 วิทยา ค้นคว้า
(ทุกระดับ สาขาวิชา
ปี (ระบุปี)
นิพนธ์ อิสระ
การศึกษา)

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

17. วิถีชาวบ้าน (2560)
18. สัตว์เลี้ยง (2560)
19. หาปลา (2560)
20. วิถีชาวน้า (2560)
21. ขอฝน (2560)
22. พระภูมิเจ้าที่ (2560)
23. รดน้าขอพร (2560)
24. ขอขมา ด้วยกระทงบัว

(2560)
25. พระจันทร์ (2560)
26. งานรื่นเริง (2560)
27. เลี้ยงฉลอง (2560)
28. มหาสงกรานต์ (2560)
29. อารยะธรรม (2560)
30. บูชา (2560)
31. ตกแต่งลวดลายอ่างล้าง
หน้า (ร่วมกับนักศึกษา)
(2560)
32. รักพระเจ้าอยู่หวั (Love
The King) (2560)
33. Universe (2560)
34. Suvarnnabhumi
Dance. (2560)
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ตารางที่ 1.1-6 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา
แพ่งเกษร

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รองศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา)
ศ.บ.
ศ.ม.

รอง
ศ.บ.
ศาสตราจาร สถ.ม.
ย์
ปร.ด.
ปร.ด.

ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์

การ
ออกแบบ
ภายใน
สถาปัตยกร
รมภายใน

ประสบการณ์การวิจัย
หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบลวดลาย
สาหรับตกแต่งภายใน
อาคาร ภายใต้โครงการ
บูรณาการออกแบบและ
พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม สาหรับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน (2556)
2. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. OWLET (2556)
- (ปี 2557) –
2. โคมไฟ 1
3. โคมไฟ 2
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 1
5. ชั้นเก็บนิตยสาร 2
6. Owlet Shelf
หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
นันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุตามแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2557)

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ การ
พนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา



1.นายภิรพรรษ ปลิวจันทึก

58156333

การศึกษาอัตลักษณ์วธิ ีชุมชนไท-ยวนสีคิ้ว
เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว



2.นายจานง ปัญญาแก้ว

57156346

การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึกจากผ้า
อนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง



1.นางสาวฉัตรรวี ทองนาค

58156309

การสร้างสรรค์ผลงานจากวิถีชุมชน
ปากคลองตลาด เพื่อตกแต่งภายในยอด
พิมาน ริเวอร์วอรล์ค



2.นางสาวประไพพิมพ์
พานิชสมัย

58156315

การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา)
การพัฒนา
สังคม
ศิลปะการ
ออกแบบ

ประสบการณ์การวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้า
เจ้าพระยา :
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผล
ต่อการส่งเสริมท่องเที่ยว
ไทย (2558)
2. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
3. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ สาหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
นันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ (2559)
4. ทฤษฎีประสบการณ์ของ
John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ใน
ประเทศไทย (2559)
5.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ
ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์
(Social Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ การ
พนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา)

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ การ
พนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

ลานตากฟ้า คลองลัดอี
แท่น (2560)
6.โครงการออกแบบพัฒนา
ผลผลิตทางภูมิปัญญา
ระดับ SMEs / START UP
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากสู่สากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ
ลานตากฟ้า คลองลัดอี
แท่น (2560)
7.ที่ปรึกษาโครงการ
พิษณุโลกเมืองแห่ง
ความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
การถอดรหัสอัตลักษณ์
(4DNA) (2561)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. เส้นใยธรรมชาติ
ภายในประเทศ ในการ
ออกแบบเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน (2556)
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์
ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา)

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ การ
พนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

ไทย (2557)

3

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์
ครุฑะเสน

ผู้ช่วย
ศ.บ.
ศาสตราจาร Master of
ย์
Science
ปร.ด.

การ
ออกแบบ
นิเทศศิลป์
Communi
cation
Design
วิจัยศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

4

รศ.ประภากร สุคน
ธมณี

รอง
ศ.บ.
ศาสตราจาร ศ.ม.
ย์

ประยุกต
ศิลปศึกษา
ประยุกต
ศิลปศึกษา

หัวหน้าโครงการ :
1. การจัดการความรู้ใน
สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบ การณ์
สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งชี้
แสวงหา สร้างและจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ
(2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 80 ปี สะพาน
พระพุทธยอดฟ้าฯ (2556)
2. เตือนสติ 1:คิดก่อนพูด
(2557)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. 1=2 (2556)
2. happiness#1 (2557)
3. มิติ แสง-เงาของทีพู่กัน
ในงานปัก กรณีศึกษา :
ภาพ "ราชัน" (2557)



1.นายจีระศักดิ์ ถนัดค้า

57156303

การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมาย สาหรับการ
ออกแบบสื่อจาลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม



1.นางสาวจุฑาภรณ์ เกิดศรี 57156304



2.นางสาววนิสา สายมา

การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการออกแบบโคมไฟดินเผาด้วยแรง
บันดาลใจจากลีลาการฟ้อนผางประธีป

57156329
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา)

ประสบการณ์การวิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ การ
พนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

4. โคมแสงโคมเงา (2557)
5. "ลายปลากา" การเกิด
ใหม่บนผืนผ้า (2558)
6. จระเห้! (2559)
7. ที่นอนลูก (2559)
8. ... (2559)
9. Untitled 4 (2559)

5

รศ.ประเสริฐ พิชยะ
สุนทร

รอง
ศ.บ.
ศาสตราจาร (หลักสูตร 5
ย์
ปี)
ศ.ม.

ประติมากร
รม/ ปั้นสลัก
ประติมากร
รม/ ปั้นสลัก

ผู้ร่วมวิจัย :
1. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. "หยุด" หมายเลข 1
(2555)
2. Untitled 5 (2556)
3. "หยุด" หมายเลข 2
(2556)
4. ศรัทธา (2557)



1.นายธนพล หมอกยา

57156312

การสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์เพื่อ
ความสัมพันธ์ที่เกือ้ หนุนของต้นไม้
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ตารางที่ 1.1-7 จานวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจาร
ย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)
ศ.บ.
ศ.ม.

สาขาวิชา
ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์

ประสบการณ์การ
วิจัย
หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบ
ลวดลายสาหรับตกแต่ง
ภายในอาคารภายใต้
โครงการบูรณาการ
ออกแบบและพัฒนาเชิง
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม สาหรับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน (2556)
2. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ
การออกแบบ(ระยะที่
1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. OWLET (2556) (ปี 2557) –
2. โคมไฟ 1
3. โคมไฟ 2
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 15.
ชั้นเก็บนิตยสาร 2
5. Owlet Shelf

ที่ปรึกษา (จานวน)
รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิ
การ
วิทยานิพนธ์/
พนธ์
ค้นคว้า
ค้นคว้าอิสระ
อิสระ
1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งกลาง


ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เรื่อง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)



2. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา

พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สาหรับผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ



3. น.ส.จันทราภา รุจินาม

การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป์



4. นายภูวดล สุวรรณบุตร

การออกแบบสื่อเพือ่ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับช้างของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน



5. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์

เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น



6. น.ส.สาวิตรี บารุง

การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย



7. น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข

นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหว่างแม่และลูก
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิ
การ
วิทยานิพนธ์/
พนธ์
ค้นคว้า
ค้นคว้าอิสระ
อิสระ
8. น.ส.พิชญา ขุนศรี




2

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร รอง
ศาสตราจาร
ย์

ศ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.
ปร.ด.

การออกแบบ
ภายใน
สถาปัตยกรรม
ภายใน

หัวหน้าโครงการ :
1. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์นันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุตามแนวทาง

9. นายจานงค์ ปัญญาแก้ว
10. น.ส.ประไพพิมพ์ พานิช
สมัย



11. น.ส.ชนัญญา คงยืน



12. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม



13. น.ส.พุทธประภา ประชา
โชติ



1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งปลาง

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสาหรับเด็ก
9-12 ปี
การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง
การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชนท่าแพ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ ยกระดับสู่สากล
แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งสาหรับเด็ก
ป่วยโรคมะเร็ง
โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design)
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
้
การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เรื่อง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
ศิลปะการ
ออกแบบ

ประสบการณ์การ
วิจัย
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2557)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริม
แม่น้าเจ้าพระยา :
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มี
ผลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย (2558)
2. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ
การออกแบบ (ระยะที่
1) 2559
3. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ สาหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
นันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ (2559)
4. ทฤษฎีประสบการณ์
ของ John Dewey:
ศิลปะการออกแบบจาก
ไม้ไผ่ในประเทศไทย
(2559)
5.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

2. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา












พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สาหรับผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ
3. นายภูวดล สุวรรณบุตร
การออกแบบสื่อเพือ่ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับช้างของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน
4. น.ส.สาวิตรี บารุง
การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย
5. น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข
นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหว่างแม่และลูก
6. น.ส.พิชญา ขุนศรี
การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสาหรับเด็ก
9-12 ปี
7. น.ส.ชนัญญา คงยืน
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ ยกระดับสู่สากล
8. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม
แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งสาหรับเด็ก
ป่วยโรคมะเร็ง
9. น.ส.พุทธประภา ประชาโชติ โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design)
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
้
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

ดิจิทัล/ เว็บสังคม
ออนไลน์ (Social
Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ
ลานตากฟ้า คลองลัดอี
แท่น (2560)
6.โครงการออกแบบ
พัฒนาผลผลิตทางภูมิ
ปัญญาระดับ SMEs /
START UP เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากสู่สากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ
ลานตากฟ้า คลองลัดอี
แท่น (2560)
7.ที่ปรึกษาโครงการ
พิษณุโลกเมืองแห่ง
ความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
การถอดรหัสอัตลักษณ์
(4DNA) (2561)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. เส้นใยธรรมชาติ
ภายในประเทศ ในการ
ออกแบบเครื่องเรือน
และผลิตภัณฑ์ เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน (2556)
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
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3

ชื่อ – นามสกุล

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

ศ.บ.
Master of Science
ปร.ด.

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิ
ทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย (2557)
การออกแบบ
หัวหน้าโครงการ :
1. การจัดการความรู้ใน
นิเทศศิลป์
Communicatio สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบ การณ์
n Design
สร้างสรรค์ ระยะที่ 1
วิจัยศิลปะ
บ่งชี้ แสวงหา สร้างและ
และวัฒนธรรม
จัดความรู้ให้เป็นระบบ
(2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ
การออกแบบ(ระยะที่
1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 80 ปี สะพาน
พระพุทธยอดฟ้าฯ
(2556)
2. เตือนสติ 1 : คิดก่อน
พูด (2557)

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ










รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

1. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา

พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สาหรับผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ
2. น.ส.จันทราภา รุจินาม
การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป์
3. นายภูวดล สุวรรณบุตร
การออกแบบสื่อเพือ่ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับช้างของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน
4. น.ส.สาวิตรี บารุง
การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย
5.น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข
นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหว่างแม่และลูก
6.น.ส.พิชญา ขุนศรี
การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสาหรับเด็ก
9-12 ปี
7. นายจานงค์ ปัญญาแก้ว
การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง
8. น.ส.ประไพพิมพ์ พานิชสมัย การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชนท่าแพ นครศรีธรรมราช
92

ลาดับ
4.

ชื่อ – นามสกุล
ผศ.ดร.ภูวนาท
รัตนรังสิกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
M.A.
ปร.ด.

สาขาวิชา
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
Visual Arts
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์

ประสบการณ์การ
วิจัย
หัวหน้าโครงการ :
1. การศึกษาทดลอง
เพื่อสร้างสรรค์
เครื่องจักรหล่อโลหะ
พร้อม
ระบบ Induction
สาหรับนักออกแบบ
เครื่องประดับไทย
(2558)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. หลังคาหน้าฝน
(2557)
2. เจตสิก (2559)

ที่ปรึกษา (จานวน)
รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิ
การ
วิทยานิพนธ์/
พนธ์
ค้นคว้า
ค้นคว้าอิสระ
อิสระ
1. น.ส.ชิลธิชา ปลั่งปลาง




2. น.ส.จันทราภา รุจินาม



3. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์



4. น.ส.สาวิตรี บารุง



5. น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข





5.

รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร

รอง
ศาสตราจาร
ย์

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
ศ.ม.

ประติมากรรม/
ปั้นสลัก
ประติมากรรม/
ปั้นสลัก

ผู้ร่วมวิจัย :
1. เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ



6. น.ส.พิชญา ขุนศรี
7. น.ส.ชนัญญา คงยืน

8. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม

1. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เรื่อง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป์
เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น
การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย
นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหว่างแม่และลูก
การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสาหรับเด็ก
9-12 ปี
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ ยกระดับสู่สากล
แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งสาหรับเด็ก
ป่วยโรคมะเร็ง
เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น
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ลาดับ

6

7.

ชื่อ – นามสกุล

รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์
กุล

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

รอง
ศาสตราจาร
ย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศบ.

Ph.D.
M.D.
วท.บ.

สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยคดี
ศึกษา เครื่อง
เคลือบดินเผา

Design Arts

ประสบการณ์การ
วิจัย
การออกแบบ (ระยะที่
1) 2559
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. Untitled 5 (2556)
2. "หยุด" หมายเลข 2
(2556)
3. ศรัทธา (2557)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. สัญญอักษรา(2558)
2.รุ่งอรุณแห่งความสุข
(2558)
3.ความประทับใจจาก
กลองมโหระทึก (2559)

ผู้ร่วมวิจัย :
1. หลักการพื้นฐานของ
วิธีวจิ ัยในงาน
Multimedia De ศิลปะการออกแบบ
sign
กรณีศึกษาผ่านวิธีการ
วิทยาการคอมพิ สอนและผลลัพธ์ของ
วเตอร์
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต
ศิลปะการออกแบบ
(2560)
2. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ



1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งกลาง



2. นายภูวดล สุวรรณบุตร



3. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์



1. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา





2. น.ส.จันทราภา รุจินาม

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เรื่อง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
การออกแบบสื่อเพือ่ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับช้างของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน
เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น
พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สาหรับผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ
การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป์
การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย
ดิจิทัล/ เว็บสังคม
ออนไลน์ (Social
Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ
ลานตากฟ้า คลองลัดอี
แท่น (2560)
3. โครงการออกแบบ
พัฒนาผลผลิตทางภูมิ
ปัญญาระดับ SMEs /
START UP เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากสู่สากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ
ลานตากฟ้า คลองลัดอี
แท่น (2560)
4. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
จากใบไม้สีทอง
(โครงการที่ปรึกษาของ
กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย)
(2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. Exhibition Design
(2559)
2.อัตลักษณ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์(2559)

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

3. นายจานงค์ ปัญญาแก้ว

การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชนท่าแพ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4.น.ส.ประไพพิมพ์ พานิชสมัย

โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design)
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
้



หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

5.น.ส.พุทธประภา ประชาโชติ
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

3.ขวดน้าดื่ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559)

8.

ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์

BA
MID
Ph.D

Industrial
Design
Industrial
Design
Art Education



1. น.ส.จันทราภา รุจินาม

การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป์



2. นายภูวดล สุวรรณบุตร

การออกแบบสื่อเพือ่ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับช้างของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน



3. นายจานงค์ ปัญญาแก้ว

การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง



4. น.ส.ประไพพิมพ์ พานิชสมัย การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชนท่าแพ จังหวัด
นครศรีธรรมราช



5. น.ส.ชนัญญา คงยืน

การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ ยกระดับสู่สากล



6. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม

แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งสาหรับเด็ก
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ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์การ
วิจัย

ที่ปรึกษา (จานวน)
วิทยานิ
การ
พนธ์
ค้นคว้า
อิสระ

รายชื่อนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

ป่วยโรคมะเร็ง



9.

รศ.น้าอ้อย สายหู

รอง
ศาสตราจาร
ย์

สถ.บ.

สถาปัตยกรรม
ภายใน

สถ.ม.

สถาปัตยกรรม
ภายใน

โครงการวิจัย:
1. โครงสีในงาน
จิตรกรรมและการ
ตกแต่ง





7. น.ส.พุทธประภา ประชาโชติ โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design)
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
้
1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งปลาง
การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เรื่อง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา

พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สาหรับผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ

ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์
(ปีที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์
และเลขหน้า)

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
/อนุสิทธิบัตร

โปรดดูรายละเอียดใน
ตารางองค์ประกอบที่ 2
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ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560)
ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*

1. รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่า 1. การออกแบบลวดลายสาหรับตกแต่งภายในอาคาร ภายใต้โครงการบูรณาการออกแบบและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
สาหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน
2. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)
2. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.
1.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
อนุชา แพ่งเกษร
2.การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่นาเจ้
้ าพระยา : ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มผี ลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย
3.เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)
4.ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ สาหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ภายในศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
5.ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย
6.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ดิจทิ ัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์
พันธุ์ ครุฑะเสน

4. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ พิช
ยะสุนทร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท
รัตนรังสิกลุ

ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2556
2559
2557
2558
2559
2559
2559
2560

7.โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ ากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
1.การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งชี้ แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ
2.โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี
ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
3.เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)
1.เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)

2559

1.การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อโลหะพร้อมระบบ Induction สาหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย

2558

2.การศึกษาวิจัยชนวนหล่อโลหะรูปทรงเกลียวเพื่อเพิม่ คุณภาพเครื่องประดับ (2559)

2559

2560
2558
2560
2559
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6. อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขติ

3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลอง
ลัดอีแท่น
4.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย)
5.โครงการศึกษาวิจยั ภายใต้อตั ลักษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหัส 4DNA
6.โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ ากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
1.การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจาก
พระราชดาริเป็นเครื่องมือ
2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลอง
ลัดอีแท่น
3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย)
4.โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ ากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
5.หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบกรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปะการออกแบบ
การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจาก

2560
2560
2560
2560
2559
2560
2560
2560
2560
2560

พระราชดาริเป็นเครื่องมือ
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ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560)
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

1

การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อโลหะพร้อมระบบ
Induction สาหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย” (2558)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย (2558)
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2557)
หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตศิลปะการ
ออกแบบ (2560)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social
Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น
(2560)
โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START
UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรง
มะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น (2560)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจาก
ใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย) (2560)

2
3
4
5
6
7

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศทีจ่ ัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ศิลปากรวิจยั และสร้างสรรค์ครั้งที9่ : บูรณาการศาสตร์
และศิลป์
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

สถาบันวิจัยและพัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ตารางที่ 1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
หน้าที่
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

รศ.ปรีชา ปั้นกล่า

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร

อาจารย์
ผู้สอน

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า
อิสระ

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพน
ธ์ร่วม

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์

√

√

√

√

√

ชื่องานวิจัย
1. นะนะนะ…[ประยุกตศิลปศึกษา]
2. ความงดงามของชีวิต.[ประยุกตศิลปศึกษา]
3. Owlet Shelf.[ประยุกตศิลปศึกษา]

2

รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร

√

√

√

√

√
√

1. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ[ออกแบบ]

(ว/ด/ป)

งบประมาณ

15 – 30
ก.ย.59
15 – 27
ก.ย.58
15 – 27
ก.ย. 57
15 – 30
ก.ย.59

2. พื้นที่สาหรับสังคมผูส้ ูงอายุ[ออกแบบ]

3

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

4

ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15 – 27
ก.ย.58
3. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบ้านพักรับรอง
15 – 27
และภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ก.ย. 57
ท่องเที่ยวไทย[ออกแบบ]
4. ตารา พรรณไม้เพื่อการตกแต่งประดับอาคาร และ
การออกแบบภูมิทัศน์
1.แบบร่างสัญลักษณ์.[นิเทศศิลป์]
15 – 27
ก.ย.58
2.ผลงานเตือนสติ/คิดก่อนพูด[นิเทศศิลป์]
15 – 27
ก.ย. 57
1. เจตสิก [เครื่องประดับร่วมสมัย]
15 – 30
101

หน้าที่
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร

อาจารย์
ผู้สอน

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า
อิสระ

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพน
ธ์ร่วม

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์

ชื่องานวิจัย

2. หลังคาหน้าฝน[เครื่องประดับร่วมสมัย]

(ว/ด/ป)

งบประมาณ

ก.ย.59
15 – 27
ก.ย. 57

ตารางที่ 1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

1

รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร

2

ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

3

อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จดั /เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
(2558) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร.
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
โรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพือ่ ส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย
(2557) การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศูนย์นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรค์เครื่องจักร ศิลปากรวิจยั และสร้างสรรค์ครั้งที9่ : บูรณาการศาสตร์
หล่อโลหะพร้อมระบบ Induction สาหรับ และศิลป์
นักออกแบบเครื่องประดับไทย
(2560) หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
ศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ

หลักฐาน/
ตารางประกอบ
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จดั /เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หลักฐาน/
ตารางประกอบ

(2560) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media)
3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า
คลองลัดอีแท่น
(2560) โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทาง
ภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัด
อีแท่น
(2560) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สี
ทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ตารางที่ 1.1-13 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หน้าที่
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์
ผู้สอน

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า
อิสระ

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพน
ธ์ร่วม

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

ชื่องานวิจัย

(ว/ด/ป)

งบประมาณ

1.
2.
3.
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ตารางที่ 1.1-14 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพมิ พ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จดั / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น
จะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 1.1-15 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน
แฟ้มรายงานการประฃุม

เป็นไปตามเกณฑ์



เป็นไปตามเกณฑ์


แฟ้ม มคอ.3

เป็นไปตามเกณฑ์


แฟ้ม มคอ.5

เป็นไปตามเกณฑ์
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดท ารายงานผลการดาเนิน การของหลัก สูต ร
เป็นไปตามเกณฑ์
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
ได้ทวนสอบครบทุกรายวิชาแล้ว
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
ไม่มีอาจารย์ใหม่
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.59 ณ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า บุคลากรสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ ประจาปี 2561 คณะมัณฑนศิลป์
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
ค่าเฉลี่ย = 3.50
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
ค่าเฉลี่ย = 3.88
เต็ม 5.0

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน

เอกสารฉบับนี้





-

-



ส่วนกลาง
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.10)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
1
การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ ของแบรนดเพื่อแสดงถึง 57156301 นายขจรศักดิ์ จอยศรีเกตุ
การประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยและสรางสรรค
วัฒนธรรมการ ใหของไทย
ระดับชาติ "ศิลปากรวิจยั และสรางสรรค ครั้งที่ 10 :
2
การออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบาน จากรากฐาน
57156342 นางสาวอัญชลี พยัคฆเดช
บูรณาการ ศาสตรและศิลป วันที่ 23-25 ม.ค.60 ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัด พิษณุโลก
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ลาดับที่
1

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การออกแบบอัตลักษณทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวอนุภูมิภาค ลุมน้าโขงไทยอยางยั่งยืน

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
57156336 นางสาวสิริลักษณ พฤทธิอานันต์ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10
2 ด น พ.ค.- ส.ค.60

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
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ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพมิ พ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1
หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร .

ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
รศ.สน สีมาตรัง
ผศ.วีรวัฒน์ ศิรเิ วสมาศ
ผศ.ดร.น้าฝน ไล่สตรูไกล
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

Veriridian E-Journal Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศิลปะ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2. พ.ค-.ส.ค.60. หน้า 3185 - 3197.
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อื่นๆ
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ลาดับที่
ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

เลขที่คาขอ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่
1

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทาง

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต, ผศ.ดร.ภูวนาท

โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน
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ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
วัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (2560)

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
หลายครั้งก็ตาม
รัตนรังสิกลุ , ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, กระทรวงมหาดไทย
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล, ผศ.ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, อ.ดร.ศราวุฒิ ปิ่นทอง,
อ.ชัยวุฒิ รื่นเริง, นางรัตนาภรณ์ พืชผล

2

ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง, ผศ.ดร.ภูวนาท รัตน
การถอดรหัสอัตลักษณ์ (4DNA)
รังสิกุล, รศ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
การจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

สานักงานจังหวัดพิษณุโลก

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน/เดือน/ปี/ทีผ่ ่านประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
ตาโต
2
ตกแต่งลวดลายอ่างล้างหน้า (ที่ปรึกษา นศ.)
3
4

ความเพียร : ตลอดกาล (Attemp : Forever)
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเสน่ห์นครปฐม : พอเพียง เพียงพอจากเรื่อง
เล่า (Live Museum a Charm of Nakhon Prathom :
More enough for a Sufficient Story)
5
รักพระเจ้าอยู่หัว (Love The King)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)

รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล
รศ.ปรีชา ปั้นกล่า
รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

Universe

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

Tokoha University Zoukei Exhibition 15th
Anniversary Celebration : Global Art Exhibition.
Tokoha University. 19 - 27 พ.ย.60
Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
14-17 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1-27 ผลงานสร้างสรรค์รวม 27 ชิ้น
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

28

นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์ 17-18 พ.ค.60
นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ชั้น 2 สยาม
พารากอน 18-22 ก.ย.60

รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดารงค์กุล

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ผ่าน
ผ่าน

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน
ผ่าน

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

3.88

3.88

50.91

5.00

4.44

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 3

3
3

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ระดับ 3

ระดับ 3

3

3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
5.00

3

ร้อยละ 60

5.00

ร้อยละ 80

5.00

ร้อยละ 544

5.00

ระดับ 3
3.67

3
ดี

ระดับ 3

3

ระดับ 3

3

ระดับ 3

3

100

5.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.20
24.00

1,058
273
11.20
22
8.88/2 =

9/3 =
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 60
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 80
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละ 24
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
10 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

15/3 =
3
5
4
5
27.20
5
11/3 =

11 ข้อ
11 ข้อ
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
14/4 =
3.50

ระดับ 3

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ
ดี

ระดับ 3
3.00
3.53

3/1 =
45.88/ 13 =

3
ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

ผ่านการประเมิน
2
3
3
4
1
13
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

I

P

O

3.00
3.67
3.00
3.29

3.67
3.00
3.50

4.44
4.44

ดี

ดี

ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย

4.44
3.00
3.67
3.50
3.00
3.53

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ทิศทางการพัฒนา
1) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา
ระยะสั้น
การปรับปรุงหลักสูตร
พัฒนาคณาจารย์
โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน
ระยะกลาง
การเปิดหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิ ล ปะการออกแบบ ภาคการศึ ก ษาปลาย ปี
การศึกษา 2560
ระยะยาว

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562

√
√
√
√
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แผนการพัฒนา

2558

เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ศิลปิน และนักออกแบบ ระดับนานาชาติ

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561
√

2562
√

2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาศิ ล ปะการออกแบบ
วัฒนธรรม
โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน

ระยะสั้น
ร่างหลักสูตรฯ

ระยะกลาง
เปิดการเรียนการสอน
เพิ่มคณาจารย์และพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ

มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ของงบประมาณสนับสนุน
กับชุมชนหัตถกรรมในท้องถิ่น
ของภาครัฐด้านศิลปะและ
การออกแบบที่มีศักยภาพ

เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษา ศึกษาดูงาน
ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา ศิ ล ปิ น
และนั ก ออกแบบ ระดั บ
นานาชาติ

ทาความร่วมมือเครือข่าย
ศิลปินและนักออกแบบ

ระยะยาว
ปรับปรุงหรือเพิ่ม
หลักสูตรฯ ที่ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต
ยกระดับผลผลิต
ระดับชุมชนสู่การ
สร้างแบรนด์ใน
ระดับบนานาชาติ
จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ การแสดง
ศิลปะการออกแบบ
ระดับนานาชาติ
(Design Arts
Biennale)
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