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ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพศิลปะการออกแบบขั้นสูง มีทักษะปัญญา และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สามารถแข่งขันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์เพือ่สร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน  

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลได้ทํา
การวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ที่
จะนําความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศ เสริมสร้างโอกาสการ
แข่งขันในตลาดโลก เพ่ิมความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ดังนั้นภาพรวมของการรายงานผลในเล่มนี้ จะมีความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
บุคลากรผู้สอน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนร่วม รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ โดยมีระบบคัดเลือกนักศึกษาใน
การเข้าศึกษาต่อ และการตรวจสอบผลจากการศึกษาท่ีได้ตามมาตรฐานของสาขาวิชานี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 ในเบื้องต้น 
รายงาน ณ วันที่ 24 ก.ค.60 เป็นดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

1,002 
4.45 4.45 

225 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

85 
15.20 

95.00 5.00 
16 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.45/2 = 4.73 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  15/3 = 5.00  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจําหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 36 

3 
ร้อยละ 60 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจําหลักสตูร
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 48 
5 

ร้อยละ 100 5.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ร้อยละ 24 

3.20 
ร้อยละ 64 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11/3 = 3.67 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 ข้อ 

11 ข้อ 
100 5.00 

11 ข้อ 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  14/4 = 3.50 ด ี

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.45 / 13 = 3.57 ด ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556 

คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2559  วันท่ีรายงาน 31 ก.ค.60 

 

หมวดท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

รหัสหลักสูตร 25410081100544 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. รศ. ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา   

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

3. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา 3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน  

4. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   4. รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร   

5. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 5. อาจารย์ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ 
   ผศ.ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 

เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.ภูวนาท  
รัตนรังสิกลุ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 

 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1.  รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา 
2.  รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
3.  ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
4.  รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
5.  รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดํารงค์กุล 
6.  อ.พรพรม  ชาววัง 
7.  ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
8.  รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 
9.  รศ.สน  สีมาตรัง 
10. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 
11. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี 
12. ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 
13. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
14. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล 
15. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
16. อ.สัญญา  สุขพูล 

17. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 
18.  อ.อานุภาพ จันทรัมพร 
19.  รศ.ประภากร  สุคนธมณี 
20.  อ.อิทธิพล  วิมลศิลป์ 
21.  ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา 
22.  ผศ.สืบพงศ์ เผ่าไทย 
23.  ผศ.พิทักษ์  สง่า 
24.  อ.ธาตรี  เมืองแก้ว 
25.  อ.สุพิชญา  เข็มทอง 
26.  อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์ 
27.  ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 
28.  อ.ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส 
29.  อ.ดร.ชนินทร จุลบาท   
31.  อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ 
32.  อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ 
30.  อ.สหเทพ  เทพบุรี

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1.  อาจารย์กรกต  อารมณ์ดี    5.  อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 
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2.  อาจารย์ ดร.Lia Genevese    6.  อาจารย์พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ 
3.  ผศ.พยูร  โมสิกรัตน์     7.  อาจารย์วิบูลย์  ติรมงคล 
4.  อาจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จํานวนอาจารยป์ระจาํหลักสูตร 1. มีอาจารยป์ระจําหลักสตูรครบ 5 คน 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนด 
2. อาจารย์ประจําหลักสตูรแต่ละท่าน
เป็นอาจารยป์ระจําหลักสูตรเพียง 1 
หลักสูตร  
3. อาจารย์ประจําหลักสตูรทั้ง 5 คน 
ประจําในหลักสูตรตลอดปีการศกึษา 
2559 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจําหลักสูตร อาจารย์ประจาํหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดย
ทั้งหมดมีคุณวุฒิที่ตรงสาขาวชิาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 
  ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
   - รองศาสตราจารย์ 3 คน 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน 
  คุณวุฒิการศึกษา 
   - ปริญญาเอก 3 คน 
   - ปริญญาโท 2 คน   

ตารางที่ 1.1-2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 3 คน คือ 

 1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่าํ 
 2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
 3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คือ 
  ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
   - รองศาสตราจารย์ 3 คน 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน 
  คุณวุฒิการศึกษา 
   - ปริญญาเอก 3 คน 
 ในสาขาวชิาที่ตรงหรือสัมพันธ ์

ตารางที่ 1.1-2 
- รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 8/59 
- บันทึกสาํนักงาน
มาตรฐานและ
ประเมินผล
อุดมศึกษา ที่ ศธ 
0506(4)/1075 
ลว. 24 พ.ค. 60 
เร่ือง การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวชิา
ศิลปะการ
ออกแบบ ฉบับปี 
พ.ศ.2556 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 1. เป็นอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า งศิ ล ป ะ แล ะก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ประจําที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย 
3. กรณีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ทําเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสําหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อทําหน้าที่สอน หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม  ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 
- ระเบียบ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากรว่าดว้ย
เกณฑ์การพิจารณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสําหรับคณะ
วิชาทางสายศิลปะ
และการออกแบบ
เพื่อทําหน้าที่สอน 
หรือเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลัก/
ร่วม หรือเป็น
กรรมการสอบ
วิทยานพินธ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2556 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า งศิ ล ป ะ แล ะก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ประจําที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์

ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย 
3. กรณีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ทําเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสําหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อทําหน้าที่สอน หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม  ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า งศิ ล ป ะ แล ะก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ประจําที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย 
3. กรณีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ทําเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสําหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อทําหน้าที่สอน หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม  ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ประกอบด้วย  
1. ประธานกรรมการ แต่งตั้งจาก
อาจารย์ประจาํ 
2. อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก/ร่วม และ  
3. ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไมต่่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. กรรมการทุกคนดํารงตําแหนง่ทาง

ตารางที่ 1.1-7 



14 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
วิชาการไม่ต่ํากวา่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิาที่เก่ียวขอ้งกับศิลปะและการ
ออกแบบ และมีประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ/งานวิจยั หรือ
สาขาที่มีความสัมพนัธ์กับหัวข้อ
วิทยานพินธ์  
5. กรณีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ทําเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสําหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อทําหน้าที่สอน หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่ ว ม  ห รื อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

     ผู้ที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ ได้วิธีเผยแพรว่ิทยานพินธ์ 
ดังนี้  
   1. เข้าร่วมโครงการเผยแพรผ่ลงาน
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 
ICAD 2016 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
    2. เขียนบทความตีพิมพ์ลงใน
วารสารวชิาการ Veridian E-Journal 
Science and Technology 
Silpakorn University 
 

ตารางที่ 1.1-8 
- รายงานการ
ประชุมฯ คร้ังที่ 
2/59 
 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑติศึกษา 

1. อาจารย์ในหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ไม่เกิน 
5 คน  และอาจารย์บา งท่ าน  เป็น
อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ทยานิพนธ์ ให้
นักศึกษาเกิน 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 
2. อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเกิน 5 คน แต่
ไม่เกิน 10 คน ให้สอดคล้องกับแผนการ
รับนักศึกษา  และจํ านวนอาจารย์
ประจําที่มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ที่

ตารางที่ 1.1-5 
(บันทึกเสนอ
พิจารณาเห็นชอบ
อาจารย์ควบคุม
วิทยานพินธ์เกิน 5
คน) 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
    ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงได้มีการเสนอ
ขออนุมัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ให้อาจารย์กลุ่มนี้สามารถ
รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 
5 แต่ไม่เกิน 10 คน ได้แก่ 
1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่าํ 
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
4. รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
5. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล 
6. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน
มีผลงานสรา้งสรรค์และงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ร่างหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ (ฉบับปรับปรุง 
2560) อยู่ในกระบวนการดําเนนิการ
แก้ไขเอกสารเตรียมเข้าสภาวิชาการ 

ร่างหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต 
สาขาวชิาศิลปะ
การออกแบบ 
(ฉบับปรับปรุง 
2560) 
ตารางที่ 1.1-10 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านศิลปะการออกแบบ จึงมีคณาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญในหลายสาขา 
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น การ
วิจัยสร้างสรรค์ เป็นต้น 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และตําแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับ
มาตรฐาน 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จํานวนที่
รับเข้า 

(1) 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
สําเร็จก่อนเกณฑ์) 

 

จํานวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2559 
(3) 

จํานวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2559 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

 
2557 2558 2559 

2556 - - - - - - - - 
2557 53 - 16 7 43.40 15 15 71.69 
2558 33 - - - - 23 10 69.70 
2559 25 - - - - 20 5 80.00 

หมายเหตุ  1) นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา : นักศึกษาบางคนไม่สามารถบริหารเวลาในการทํางานประจําที่
สอดคล้องกับตารางเรียน และบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 
2556 จํานวนรับเข้าในรุ่น - - - - - - 

(ไม่มีการรับ นศ.) ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จํานวนจบในรุ่น 7 16 - - - - 

2557 จํานวนรับเข้าในรุ่น 53 53 - - - - 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น 13.21 30.19 - - - 21.70 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2558 จํานวนรับเข้าในรุ่น 33 - - - - - 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จํานวนจบในรุ่น - - - - - - 

2559 จํานวนรับเข้าในรุ่น 25 - - - - - 
 ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา : เกณฑ์และระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ วินัย และการบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2558 และ 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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- ล า
ดั
บ
ที่ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

1,002 25 4.45 
ระบบ
ติดตาม 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 125 3 4.63 สอบถาม 
   (2)ด้านความรู ้ 124 3 4.59 บัณฑิตทาง 
   (3)ด้านทักษะทางปญัญา 120 3 4.44 Google 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 123 3 4.56 Drive ของ 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

223 6 4.13 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด 287 7 4.56  
2 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรทั้งหมด (คน) 16 ระบบ 

3 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

 9 
 

ทะเบียน
ออนไลน ์

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาํเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

56.25 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย  -  เกณฑ์ประเมิน  :  -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย  4.45  เกณฑ์ประเมิน  :  4.45  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย  4.20  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย  4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทําของบัณฑิต 
โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นจบปีการศึกษา 2558 (ตัว
บ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)  
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 - - ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 - - 
ตารางที่ 2.2-3 



19 

 

ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 9 7.2 
ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระ เบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-7 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 8 8.00 
ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้าํหนัก 15.2  
13. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 16  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

 
 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ   
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ -  เกณฑ์ประเมิน  :  -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ  95.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.45 4.45 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 95.00 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.45/ 2  =  4.73  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างสาขาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการ
ออกแบบที่มีคุณภาพโดดเด่น ตรงตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ผลงานของนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศญี่ปุ่น 
4. นักศึกษามีโอกาสในการต่อยอดผลงานไปสู่การสร้างธุรกิจของตนเอง เพ่ือตอบสนองนโยบาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน TCI
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา  
    1. ระบบและกลไก 
  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559  จํานวน 40 คน โดยมี
ระบบและกลไก ดังนี้  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จาก
อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

2. กําหนดคุณสมบัติ  โดยพิจารณาจาก 
      2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 
        1) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เปน็โรคติดต่อ 
หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
        2) เป็นผู้มีความประพฤตดิี 
        3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา 
         1) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่
เก่ียวกับศิลปะและการออกแบบ หรือ 
         2) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น 
และมีคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
           2.1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่
จําเป็นต้องมปีระสบการณ์การทาํงาน) หรือ  
           2.2) ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ํากว่า 3.00 แต่ไม่น้อย
กว่า 2.80 และมีประสบการณ์วชิาชพีด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
           2.3) กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น 
ให้อยุในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
 
 
      หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
       1) แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญา
มหาบัณฑิต โดยให้ผู้สมัครจัดทาํในลักษณะบูรณาการ
ความรู้อย่างน้อย 2 กลุ่มสาขาวชิา ภายใต้ 4 กลุ่มวชิา คือ 
การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์   ประยุกต
ศิลปศึกษา และเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ

ประกาศ
บัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เร่ือง
การรับสมัคร
นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
และปริญญาโท 
โครงการพิเศษ 
ประจําภาคต้น 
ปีการศึกษา 
2560 ณ วันที่ 
31 ม.ค.60  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศึกษา สมมติฐาน
ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และขัน้ตอนของ
การศึกษา 
      2) สอบสัมภาษณ์ นาํเสนอผลงาน ด้วย Portpolio 
และ Power Point ผลงาน ไม่เกิน 10 สไลด์ โดยส่งไฟล์
ผลงาน Power Point  

  3) ผลสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT (Silpakorn 
English Proficiency Test) หรือหลักฐานการสมัครสอบ 
SEPT หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลยักําหนด 
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. บัณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบตัิ
ผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่มี
สิทธิ์เข้าสอบ 
6. ดําเนินการนําเสนอผลงานพรอ้มกับ Portfolio และสอบ
สัมภาษณ ์
7. คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและรวมคะแนน ใช้
เกณฑ์ที่ระบุในรายงานการประชุม ดังนี ้

- ความคิดสร้างสรรค์      ค่าน้ําหนัก 50 
- แฟ้มผลงาน         ค่าน้ําหนัก 30 
- ทัศนคติ/ความพร้อม     ค่าน้ําหนัก 20 

 
คะแนนการโหวต จากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
จํานวน 11 ท่าน  
      ต่ํากว่า 5 คน  หมายถึง  ไม่ผ่าน 
      5 – 6 คน      หมายถึง  ทดลองเรียน 
      7 คนขึ้นไป    หมายถึง  ผ่าน 
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    2. ผลการด าเนินงาน 

มีการนําผลการดําเนนิงานคัดเลอืกฯ ในปีการศึกษา 
2558 มาประเมินผลสัมฤทธิ์ และนํามาปรบักระบวนการ ใน
การรับสมัครฯ ในปีการศึกษา 2559  

หลักสูตรฯ ได้ดําเนนิการรับสมคัรผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 โดยมีการดําเนินการรับสมัครผ่าน
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร รับนักศึกษา 2 รอบ 
ดังนี ้

รอบที่ 1 – 2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจํานวน 25 คน ผา่น
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การพิจารณาคุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ 25 คน ผา่นการ
คัดเลือกจํานวน 25 คน โดย 

สรุปผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 25 คน โดยในจาํนวนนี้
เป็นการทดลองเรียน 3 คน แตม่ารายงานตัวขึน้ทะเบียน
นักศึกษาจํานวน 20 คน 
    3. การประเมินผลการด าเนนิงาน 

มีการพิจารณาสถิติผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันต่างๆ 
(รายละเอียดจากเอกสารการสมัครชื่อ ข้อมูลคุณวุฒิ 
สถานศึกษา และผลการสอบ) ซึ่งมีทั้งผู้จบตรงสาขา และ
สาขาที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  
    4. การน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง 

ผลประเมินจากปีที่แล้วการพิจารณาสถิติผู้ผ่านการ
คัดเลือกและผลการประเมินฯ เพื่อนําไปเป็นข้อพิจารณา
ประกอบการรับนักศึกษาให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

โดยผลประเมินจากปีที่แลว้ควรให้มีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยทางหลักสูตรได้จดักิจกรรม
สัมมนาบูรณาการก่อนการเรียนการสอน ให้รุ่นพี่มาแนะนํา
รุ่นน้อง 

1. ระบบและกลไก 
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ช่วงเริ่มเข้า
ศึกษา) 

     - โครงการเครือข่ายสัมพันธศ์ิลปะการออกแบบ Design 
Arts Network หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาศลิปะ
การออกแบบ  

    2. ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงเนื้อหารายวิชา กฎ 
ระเบียบในการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกที่คณะและ
หลักสูตรจัดให้ แนะนําโครงสร้างหลักสูตร ลักษณะของ
รายวิชา แผนการเรียน วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิชา
ลงทะเบียนให้เหมาะสมกับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษา
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ใหม่ได้ทําความรู้จักคณาจารย์ และรุ่นพี่เพื่อจะได้แนะนํา
แนวทางในการศึกษาและวิธีปฏิบัติตนตลอดการศึกษา อีก
ทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านวิชาการและอื่นๆ (รายงานการประชุมฯ ครั้ง
ที่ 11/59 เรื่อง โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการ
ออกแบบ Design Arts Network หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ) 
 
    3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรทีบู่รณาการ
ระหว่างสาขาวิชาทาํให้พื้นฐานทักษะของนักศึกษาไม่เทา่กัน 
หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมหลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือ
กันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทาง
การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะนํา
ผลการดําเนนิการไปใชป้รับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

    4. การน าผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมา
ปรับปรุงและจัดกิจกรรมตามคําแนะนาํของคณะกรรมการ
โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนาบูรณาการก่อนการเรียนการ
สอน สร้างเครือข่ายสัมพนัธ์ศิลปะการออกแบบ Design 
Arts Network  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
       หลักสูตรฯ มีการดําเนินการควบคุมการให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
กลไกการควบคุ มระบบการดู แล การให้คํ าปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ฯ 
1. ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีการกําหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดย   

1. นักศึกษาเสนอประเด็นในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจกบั
อาจารย์ในหลักสูตร และนําไปพัฒนา เขียนเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

2.  มี ก า รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา รพิ จ า รณา หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ (คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 
286/2559 และ 347/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ประจําปี
การศึกษา 2559) 

3. กําหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมกับแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม 

4. กําหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
2 ครั้ง โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

5. กําหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร ่ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรฯ มีการควบคุมให้นักศึกษาเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ตามระยะเวลาที่กําหนด และนักศึกษาได้ เข้า
พบปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
หัวข้อฯ ก่อนการเสนอหัวข้อฯ ต่อกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  

 
2. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วย

อาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาหัวข้อฯ 
3. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม จาก

อาจารย์ประจําหลักสูตร และให้นักศึกษาร่วมเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเกณฑ์การสอบวิทยานิพนธ์ 

4. มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ และให้คําแนะนํา
แนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา (รายงานการ
ประชุมฯ ภาคต้น ครั้งที่ 10/59, 1/60 และภาคปลาย ครั้ง
ที่ 2/60, 5/60) 

5. มีกําหนดแผนการสอบจบ ภาคการศึกษาต้น 2559 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และปลาย 2559 (รายงานการประชุมฯ  คร้ังที่ 10/59, 
2/60 และ 5/60) 
3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนนิโครงการฯ (รายงานผลโครงการ
ประเมินผลความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ คร้ังที่ 1 – 2 (M.F.A. 
Inprogress) ทําให้มีนักศึกษาขอสอบจบ 22 คน (ตาราง
สอบจบ กําหนดการสอบจบ  ประจําภาคการศึกษาตน้และ
ปลาย ปีการศึกษา 2559) 
 จ า ก ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
กระบวนการควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาการศึกษาต้น 2559 สรุป
สอบผ่าน 7 คน โดยมีค่าระดับคะแนน “ดีมาก” 1 คน, “ดี” 
6 คน และในปีการศึกษาปลาย 2559 สรุปสอบผ่าน 15 คน 
โดยมีค่าระดับคะแนน “ดีมาก” 9 คน, “ดี” 6 คน 
   จากการประเมินวิทยานิพนธ์ โดยมีการสอบถามนักศึกษา
ถึงความก้าวหน้า คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา 
มาสรุปปัญหาในการทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  นําไปเป็นแนว
ทางแก้ไข และปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1. ระบบและกลไก 

การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จะ
เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
ในแก่นักศึกษา  ซึ่งขั้นตอนกระบวนการการดําเนินนักศึกษา
เป็นผู้ดําเนินการดัวยตนเอง มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ 
และร่วมกันดําเนินงานจัดกิจกรรม โดยมีอาจารย์เป็นที่
ปรึกษาให้คําเสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการพัฒนาและส่ งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่
ครอบคลุมในทุกด้านของผลการเรียนรู้ 
2. ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีการดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ ดังนี้  

- โครงการศึกษาดูงานตา่งประเทศของนักศึกษา ณ เมือง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 
5/59) 

 - รายวิชา 362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้น

 



28 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สูง จัดโครงการสัมมนา “ทาํไทยให้เป็นเทรนด์” ณ HUBBA-
TO (รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 11/59) 

 - รายวิชา 360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 
นําคณาจารย์และนักศึกษาไปดงูานนอกสถานที่ ณ จงัหวัด
ราชบุรี (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/59) 

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ในกิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ มีการดําเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละโครงการ โดยจะนําผลการ
ประเมินไปปรับ และพัฒนากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ต่อไป  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

- อัตราการคงอยู่    
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีอัตราการคง

อยู่ที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนี ้
ปีการศึกษา 2557 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  รับเข้ามาจํานวน 

53 คน สละสทิธิ์ 3 คน ไม่มาลงทะเบียน 3 คน สถานะปกต ิ
47 คน (ปีแรกที่เร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุงฯ) 

ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  รับเข้ามาจํานวน 
24 คน สถานะปกติ มีนักศึกษาชั้นปทีี่ 2 พ้นสภาพ จํานวน 
6 คน ไม่มาลงทะเบียน 2 คน ลาออก 2 คน ผลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ 2 คน 

ปีการศึกษา 2559 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  รับเข้ามาจํานวน 
25 คน สถานะปกติ 20 คน มีนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 พน้สภาพ 
จํานวน 10 คน สภาพปกติ 23 คน ชั้นปีที่ 3 สถานะปกต ิ
15 คน 

ระบบ
ลงทะเบียน
ออนไลน ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 

 - การสําเร็จการศึกษา  
    มีบัณฑิตอนุมัตสิําเร็จการศึกษา 2-5 สิงหาคม 2559 
จ ำนวน 16 คน  
   ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2           ำ   จกำ   ก ำ 
จ ำนวน 7 คน อนุมัติสําเร็จการศึกษา 13 มกราคม 2560 
    ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2             ำ   จ 
กำ   ก ำ จํานวน 1  คน 

 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในปีการศึกษา 
2558 ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการประเมินรายวิชาผ่าน
ระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการรับฟังความคิดเห็นและ
ปัญหาในการเรียนในการสัมมนาหลักสูตรช่วงปลายปีด้วย 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.50 (ปีที่แล้ว 
3.48) 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9 /3  = 3.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตร สามารถ
ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ของตนเองชัดเจน มีนวัตกรรมต่อยอดนําไปสู่การใช้งานได้จริง 

2. หลักสูตรมีกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามแผนของหลักสูตร 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีโอกาสทําความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันอ่ืนๆ เพื่อบูรณาการองค์

ความรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
2. บัณฑิตมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป 
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หมวดท่ี 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจําหลักสูตร  
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ เป็นหลักสูตรที่บู รณาการร่วมกับ 4
สาขาวิชา ดังนั้น ขั้นตอนกระบวนการในการรับสมัคร
อาจารย์ใหม่จะเป็นกระบวนการดําเนินงานของแต่ละ
สาขาวิชา  โดยหลักสูตรฯ จะมีการวางแผนประชุมเพื่อ
กําหนดอัตรากําลังในระยะยาว เพื่อทดแทนอาจารย์
เกษียณอายุราชการ  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการดําเนินงานของหลักสูตร  โดยมีการประชุม
ปรึกษา หารือเพื่อวางแผนร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา 
ในการจัดหาอัตรากําลัง เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ  โดยมีระบบและขั้นตอนในการรับสมัครและ
คัดเลือกเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  การแต่งตั้งอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมในการพิจารณาเสนอ
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับหลักสูตรบูรณาการ นํารายชื่อมาพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ให้ตรงตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ได้กําหนดไว้ คือคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่ง
ทางวิชาการ  และตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนการแต่งตั้ง ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารยป์ระจําหลักสูตร ผ่าน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะฯ
เห็นชอบโดยผา่นมตทิี่ประชุมกรรมการบัณฑิตฯ 
2. นําเร่ืองเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทีป่ระชมุคณบดี และผ่านที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย รบัรองตามลาํดับ 
  การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

หลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการดําเนนิการ 
  ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

หลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการดําเนนิการ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 -การบริหารอาจารย์  

กลไกการบริหารอาจารย ์
1. หลักสูตรฯ กําหนดบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน 
2. หลักสูตรแบ่งงานภาระงานหน้าที่อาจารย์ใน

หลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ 

3. หลักสูตรฯ นําข้อมูลเสนอต่อคณะฯ ในการ
พิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อทดแทนอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรฯ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการหาอัตรารองรับสําหรับอาจารย์ที่
จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 

4.  หลักสูตรฯ ร่ วมกับคณะวิช า  ในการจั ดทํ า
แผนพัฒนาอาจารย์โดยกําหนดระยะเวลาขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สามารถขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ที่ถึงเวลาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ใน
ระดับสูงขึ้น  

5. มีการจัดประชุมเพื่อผลักดันให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและผู้สอนทําตําแหน่งทางวิชาการในระดับสูง
ขึ้นไป และส่งเสริมการเสนอของบประมาณการทําวิจัย 
การผลิตผลงานสร้างสรรค์ ตํารา หรือหนังสือ ฯลฯ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
  หลักสูตรฯ จัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลงาน 
และได้รับงบประมาณในการทําวิจัย ต่างๆ และพิจารณา
จัดทําแผนอัตรากําลั ง เพื่ อทดแทนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร โดย รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร  ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร 
เกษียณอายุราชการ ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ จึงมีการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต่อไป 
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 

โดยการประเมินกระบวนการบรหิารอาจารย์ 
พิจารณาจากระบบที่ไดด้ดําเนนิการแล้ว เช่น 

1. มีการติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน 
ภาระการสอน งานวิจยัสร้างสรรค์ งานบริการวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมคร้ังที่
8/59 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หรืองานทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม ยังขาดประสิทธิภาพ 
และอาจารยบ์างส่วนยังไม่ให้ความสําคัญในการรายงาน
ผลดังกลา่ว 

 - การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
กลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ในการจัดระบบ
ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ คือ 

1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้ 
อาจารย์ ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร 
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/59 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย งบ
ฯ 100,000 ต่อคน/ปี สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร) 

- กองทุนวิ จั ยและสร้ า งสรรค์ คณะฯ ประจํ าปี
งบประมาณ 2559  

- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ 
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (รายงานการประชุมฯ 
คร้ังที่ 5/59) 

 
โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

และนําผลการดําเนินงานมาปรับใช้ในการดําเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้ 
อาจารย์ ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร 
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/59 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย งบ
ฯ 100,000 ต่อคน/ปี สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร) 

- กองทุนวิ จั ยและสร้ า งสรรค์คณะฯ ประจํ าปี
งบประมาณ 2559 (โครงการ “เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ” 
60,000.-, โครงการพัฒนาบุคลากรผลิตตําราและหนังสือ
เรื่ อง  วิ ธี วิ จั ย เพื่ อการออกแบบภายใน 100,000.- 
(รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 3/59) 

- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ 
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (รายงานการประชุมฯ 
คร้ังที่ 5/59) 

โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการดาํเนินงาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และนาํผลการดําเนนิงานมาปรบัใช้ในการดาํเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

โครงการศึกษาดูงานตา่งประเทศของนักศึกษา ณ 
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (สรุปผลโดยนักศึกษา)  
โดยบางโครงการอยู่ระหว่างจัดทํารายงานผล 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริม
และพัฒนาอาจารย ์
บางโครงการอยู่ระหว่างจัดทาํรายงานผล 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
3 x 100/ 5 = 60.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  
5 x 100/ 5 = 100.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์  
(0+3.20) x 100/ 5 = 64.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 40.00  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 5  
ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 100.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 80.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ  

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 2 0.40 
ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 7 2.80 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด - 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 9 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร - 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร 

3.20 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสตูร 

- 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําหลักสตูร 

64.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสตูร 

- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจําหลักสตูร 

8.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 808  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 64.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อาจารย์ประจาํหลักสูตรฯ มีจาํนวน 5 คน ไม่มีการ

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาํหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดไว้ และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลา ในปีการศึกษา 2559 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ใน

ปีการศึกษา 2559 ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยได้ทํา

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ
อาจารย์ = 4.12 
(ปีที่แล้ว = 4.21) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยผลการประเมินเป็นดังนี้  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้นําข้อมูลผลการ
ประเมินมารวบรวมและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  :  2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3 
4.2   15.00/ 3 = 5.00 

4.2 (1) 36.00 60.00 5.00 
4.2 (2) 48.00 100.00 5.00 
4.2 (3) 24.00 64.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
11/3  = 3.67 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 
2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

การออกแบบ 
3. การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีเอกภาพ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีทุนสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลักดันวงการศิลปะการออกแบบ 
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หมวดที่ 5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จํานวนการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 501 
สนุทรียศาสตร์สําหรับ
นักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2559 3 3 14 - - - - - - - - - 20 20 

360 502 จิตวิญญาณ
ไทยในงานออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2559 

6 6 8 - - - - - - - - - 20 20 

360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร้างสรรค ์

ภาคต้น 
ปี 2559 8 4 8 - - - - - - - - - 20 20 

360 531 วิทยานิพนธ์ 
ภาคต้น 
ปี 2559 

- - - - - - - - - - 14 - 14 7 

360 541 ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2559 

- - - - - - - - 22 - - - 23 
22 

W = 1 
360 504 ระเบยีบวิธี
วิจัยสําหรับนักออกแบบ 

ภาคปลาย 
ปี 2559 

4 6 9 - - - - - - - - - 20 
19 

W = 1 

360 531 วิทยานิพนธ ์
ภาคปลาย 
ปี 2559 

- - - - - - - - - - 34 - 34 - 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จํานวนการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

กลุ่มการออกแบบภายใน               
361 512 สัมมนาการ
ออกแบบภายในขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2559 

2 - - - - - - - - - - - 2 2 

361 513 การออกแบบ
ภายในขั้นสูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2559 

2 - - - - - - - - - - - 2 2 

361 523 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ภาคต้น 
ปี 2559 

4 5 4 - - - - - - - - - 14 
13 

W = 1 
361 511 การออกแบบ
ภายในขั้นสูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2559 

- 1 - - - - - - - - - - 3 
1 

I = 2 
361 521 พื้นที่วิเคราะห์
และวิจารณ ์

ภาคปลาย 
ปี 2559 

1 5 2 - - - - - - - - - 8 8 

กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป ์               
362 512 สัมนาการอก ภาคต้น 12 - - - - - - - - - - - 13 12 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จํานวนการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

แบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง ปี 2559 W = 1 
362 513 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2559 

- 3 6 4 - - - - - - - - 14 
13 

W = 1 
362 522 การออกแบบ
และจัดตัวอักษรทดลอง 

ภาคต้น 
ปี 2559 

2 1 1 - - - - - - - - - 4 4 

362 511 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2559 

6 3 1 - - - - - - - - - 10 10 

362 513 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 2 

ภาคปลาย 
ปี 2559 

1 2 1 - - - - - - - - - 4 4 

362 523 แบรนด์ดิ้ง 
ภาคปลาย 
ปี 2559 

4 1 2 - - - - - - - - - 7 7 

กลุ่มประยุกตศลิปศึกษา                
364 513 ประยุกต์ศิลป์
ขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2559 

- 2 4 - - - - - - - - - 6 6 

364 521 สัมมนา
ประวัติศาสตร์ประยุกต์
ศิลป ์

ภาคต้น 
ปี 2559 1 2 1 - - - - - - - - - 4 4 

364 522 ทักษะการ
สร้างสรรค์ขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2559 

4 - - - - - - - - - - - 6 
2 

W = 2 
364 511 ศิลปะกับ
หน้าท่ีเฉพาะ 

ภาคปลาย 
ปี 2559 

1 3 1 - - - - - - - - - 6 
5 

W = 1 
364 512 ศิลปะกับพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

ภาคปลาย 
ปี 2559 

1 2 1 - - - - - - - - - 5 
4 

W = 1 
364 524 การศึกษา
รายบุคคล 

ภาคปลาย 
ปี 2559 

3 2 1 - - - - - - - - - 7 
6 

W = 1 
กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา                
365 512 สัมมนางาน
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 

ภาคต้น 
ปี 2559 4 - - - - - - - - - - - 4 4 

365 513 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2559 1 1 1 1 - - - - - - - - 4 4 

365 521 การจัดการ
งานเครื่องเคลือบดินเผา 

ภาคต้น 
ปี 2559 

2 - - - - - - - - - -  2 2 

365 511 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2559             3 

I = 2 
W = 1 

365 522 เทคโนโลยี
การผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบ

ภาคปลาย 
ปี 2559 - 1 - - - - - - - - - - 2 

1 
W = 1 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จํานวนการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ดั้งเดิม 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ในการออกแบบหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ
เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางศิลปะการออกแบบ มีความ
เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพื่อรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการ
ออกแบบสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสร้างนวัตกรรม 
และเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการบนพื้นฐานของภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และการบริการ ให้มีความโดดเด่น มุ่งเน้นการ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีคุณภาพแข่งขันในตลาดโลกได้ 
นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมวลชน (Universal design) เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า (Better quality of life) และสร้างสรรค์หนทางในการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปมหา 
บัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน พ.ศ. 2541 หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ. 2541 หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวชิาประยุกตศิลปศึกษา พ.ศ. 2541 และหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวชิาเครื่องเคลือบดินเผา พ.ศ. 2541) 

ในการออกแบบสาระรายวิชา  จึงมีการบูรณาการรายวิชาที่ มี
ความสําคัญในการต่อยอดไปสู่ การสร้างสรรค์ขั้นสูง  ได้แก่วิชา 
สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณไทยในการออกแบบ บูรณาการและนวัตกรรม
ในงานออกแบบสร้างสรรค์ ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักออกแบบ และเข้าสู่
เนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้นตามลําดับ ในแต่ละศาสตร์พร้อมกับบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่  
กลไกการจัดทําหลักสตูร 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา

- หลักฐาน
การวิพากษ์
หลักสูตร 
และทวนสอบ  
- รายงานการ
ประชุมฯ ครั้ง
ที่ 6/59 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพฒันาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิ 
สาขาวชิาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  

1. รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ํา ประธานคณะกรรมการ 
2. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์            กรรมการ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ พิขยะสุนทร กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์  กรรมการ 

ผลการดําเนนิงาน 
ได้มีการวิพากษ์หลักสตูร และทวนสอบครบทุกรายวิชาแล้ว  

การประเมินกระบวนการจัดทาํหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีแผนการดําเนินงาน (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/59) 
 
 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดทาํหลักสตูร 
หลักสูตรฯ มีแผนการดําเนินงาน 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

มีระบบการกับตดิตามการดาํเนนิงานของหลักสูตรตามขั้นตอน ของ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
ผลการดําเนนิงาน 

หลักสูตรฯ มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรายวิชาต่างๆ 
ในช่วงปลายปีการศึกษา ก่อนเตรียมเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประกอบกับ
ข้อมูลจากการวิพากษ์หลักสูตรและการทวนสอบ มาปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตร์ (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/59) 
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดําเนินงาน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดทาํหลักสตูร 
   หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดาํเนินงาน  

- รายงานผล
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
รายวิชา  
- รายงานผล
การวิพากษ์
หลักสูตร 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
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(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

-การกําหนดผู้สอน 
กลไกการกําหนดผู้สอน 

จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และงานวิจัย 
โดยมีองค์ประกอบคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เพื่อสร้างแนวทาง
การบูรณาการความรู้ และเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
มาบรรยายในประเด็นศึกษาของแต่ละรายวิชา มีการประชุมเพ่ือจัด
ตารางสอนและกําหนดผู้ประสานงาน วัน-เวลา สถานที่ 
ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินงานตามตารางสอน และคณาจารย์ส่ง มคอ.3 ครบ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
การประเมินกระบวนการกําหนดผู้สอน 

มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกําหนดผู้สอน 

หลักสูตรได้นําผลประเมินการสอนและการทวนสอบ มา
ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดผู้สอน 

 

 - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 
3 และ มคอ.4)   
กลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ ดําเนินการตามปฏิทิน TQF ระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 

คณาจารย์จัดทํา มคอ.3 เสร็จตามกําหนด 
การประเมินกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ มีการติดตามข้อมูล มคอ.3 ผ่านการประชุมทุกเดือน 
และเลขานุการหลักสูตร 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดําเนินงาน 

 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 

คณะกรรมการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 ศาสตร์ 
- มีนวัตกรรมที่มีผลต่อสังคม โดยทางตรงและทางอ้อม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

- หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องมีความสอดคล้องกับสาระของ
หลักสูตร 

- มีการดําเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้
หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง จากนั้นหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตรงตามสาขาวิชาที่บูรณาการ 

 

 - การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อติดตามความกา้วหน้า
ของวิทยานิพนธ์และให้คําแนะนําแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา 

รายงานการ
ประชุมฯ ครั้ง
ที่ 9/59 

(รายงาน
การประชุมฯ 
ภาคต้น ครั้ง
ที่  1 0 / 59, 
1 /6 0  แ ล ะ
ภ า ค ป ล า ย 
ครั้งที่ 2/60, 
5/60) 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ระบบและกลไก 

1. กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. อาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 ภายใน 

 
 
 
 
หลักฐานที่
สัมพันธ์กับ
แต่ละข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทํารายงานประเมินผลของหลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 

4. ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ประชุมเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันถึงข้อปัญหาที่เกิดระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน  

5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

6. จัดทํารายงานประเมินผลหลักสูตร  
ผลการดําเนนิงาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกํากับดูแล และ
ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามผ่านการประชุมและ
เลขานุการหลักสูตร 
การประเมินกระบวนการประเมนิผลการเรียนรู ้

1. มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบจากผลย้อนกลับจาก 
แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา 

2. ในรายวิชาปฏิบัติ มีการใช้กรรมการประเมินผลงานนอกเหนือจาก
ผู้สอนและผู้ประสานงานวิชา 

3. ในรายวิชาบรรยาย มีการติดตามผลโดยการทํารายงาน ผลงาน 
รวมถึงการนําเสนอของนักศึกษาที่สอดคล้องกับการกําหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู ้
   รายวิชาบูรณาการและนวัตกรรมในการออกแบบสร้างสรรค์ มีการนํา
ผลที่ได้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากผู้ทรงคุณวฒุิ มาปรับปรุงโดยปรับ
แผนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากผูป้ระกอบการ 
และกลับมาประมวลผลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเชิงความคิดกลับ
ไปสู่การนําไปใช้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานที่
สัมพันธ์กับ
แต่ละข้อ 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน เพื่อเสนอแนะ
ผลงานใหม้ีประสทิธิภาพและทาํให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน และจัดการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2558 โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการทวนสอบ 
ร่วมด้วยคณาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวิชา จํานวน 14 รายวิชา โดยการ
ประเมินการสอน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ผลการดําเนนิงาน 

รายละเอียดจากรายงานผลการทวนสอบ พร้อมหลักฐาน 
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

รายละเอียดจากรายงานผลการทวนสอบ พร้อมหลักฐาน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

หลักสูตรฯ ระบุในแผนการดําเนินงาน 
 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
กลไกการกํากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 วัน และจัดทํา มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
ผลการดําเนนิงาน 

มีการปรับตารางแผนการเรียนในบางรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาเครื่อง
เคลือบดินเผาขั้นสูงให้มาอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกันกับสาขาอื่นๆ เพื่อ
สอดคล้องในการบูรณาการของหลักสูตร 

 
การประเมินกระบวนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสตูร 

อยู่ระหว่างการดําเนนิงาน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

อยู่ระหว่างการดําเนนิงาน 

 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. มีการสํารวจความก้าวหนา้ของการทําวิทยานิพนธ ์
2. มีกลไกเพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง

สม่ําเสมอ 
3. มีการตั้งกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสอบ

วิทยานพินธ ์ 
4. มีการประเมินผลงานวทิยานพินธ์ 
5. มีการจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์ตามระเบยีบของบัณฑิตวิทยาลัย 
6. มีการนําเสนอวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑป์ระเมิน  :  3  คะแนน 
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(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย

ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการดํา เนินงาน ผ่านที่ประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตร  โดยในปีการศึกษา 
2559 มีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 12 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งท่ี 8/2559 วันพฤหัสบดีที ่11 ส.ค.59    
อ.ประจําหลักสูตร 80% 
ครั้งท่ี 9/2559 วันพฤหัสบดีที ่8 ก.ย.59     
อ.ประจําหลักสูตร 100%  
ครั้งท่ี 10/2559 วันพฤหัสบดีที ่15 ต.ค.59   
อ.ประจําหลักสูตร 100% 
ครั้งท่ี 11/2559 วันพฤหัสบดีที ่10 พ.ย.59  
อ.ประจําหลักสูตร 100% 
ครั้งท่ี 12/2559 วันพฤหัสบดีที ่8 ธ.ค.59   
อ.ประจําหลักสูตร 100% 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพฤหัสบดีที ่12 ม.ค.60   
อ.ประจําหลักสูตร 80% 
ครั้งท่ี 2/2560 วันพฤหัสบดีที ่ 9 ก.พ.60   
อ.ประจําหลักสูตร 60% 
ครั้งท่ี 3/2560 วันพฤหัสบดีที ่ 9  มี.ค.60   
อ.ประจําหลักสูตร 80% 
ครั้งท่ี 4/2560 วันพฤหัสบดีที ่30  มี.ค.60    
อ.ประจําหลักสูตร 80% 
ครั้งท่ี 5/2560 วันพุธที ่ 3  พ.ค.60          
อ.ประจําหลักสูตร 100% 
ครั้งท่ี 6/2560 วันพฤหัสบดีที ่8 มิ.ย.60     
อ.ประจําหลักสูตร 1000% 
ครั้งท่ี 7/2560 วันพฤหัสบดีที ่6 ก.ค.60     
อ.ประจําหลักสูตร 80% 
    โดยการบริหารงานและการดําเนินงานต่างๆ 
ของหลักสูตรฯจะประชุมผ่านคณะกรรมการ
ดําเนินงานหลักสูตร (หลักฐานเกี่ยวกับวาระ) 
 

 รายงานการ
ประชุม
ภาควิชา 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
ม ค อ . 2  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  หรื อ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

หลักสตูรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 เอกสาร มคอ.
2 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
3) มีรายละเอี ยดของรายวิชา และ

รายละ เ อี ย ดของประสบกา รณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 3 ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนก่อนการเปิด
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดย 
  ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 16 รายวิชา 
  ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 11 รายวิชา 

 เอกสาร มคอ.
3 
 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

      หลั กสู ต รฯ  ได้ จั ดทํ า ร ายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุก
รายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2559 โดย 
     ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 16 รายวิชา 
     ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 11 รายวิชา 

 เอกสาร มคอ.
5 
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสตูรฯ มีการจดัทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 (คือ
รายงานฉบับน้ี) 

 เอกสาร มคอ.
7 
 

6) มี ก า ร ท วน ส อบ ผ ล สั ม ฤทธิ์ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสตูรได้จดัให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2558 จํานวน 12 รายวิชา ดังนี ้
360 501 สุนทรียศาสตร์สาํหรับนกัออกแบบ 
360 541 ภาษาอังกฤษสําหรับนักออกแบบ 
361 512 สัมมนาการออกแบบภายในข้ันสูง 
361 513 การออกแบบภายในขั้นสูง 2 
361 523 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 
362 513 การออกแบบนิเทศศิลปข์ั้นสูง 2 
362 522 การออกแบบและจัดทําตัวอักษร
ทดลอง 
364 513 ประยุกต์ศิลป์ขั้นสูง 
364 521 สัมมนาประวตัิศาสตร์ประยุกตศ์ิลป ์
365 513 การออกแบบเครื่องเคลอืบดินเผาขั้น
สูง 2 
365 522 เทคโนโลยีการผลติเครื่องปั้นดินเผา
แบบดั้งเดิม 

 รายงานการ
ทวนสอบ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการจัดวาระการประชุมตามหัวข้อตัวบ่งช้ีระดับ
หลักสตูร 

 เอกสาร มคอ.
7 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ ไม่มีอาจารย์ใหม ่ - - 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา 
2.  รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
3.  ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
4.  รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร  
5.  ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
    -ทุกท่านเข้าร่วมสมัมนาคณาจารย์คณะ
มัณฑนศลิป์ เมื่อวันท่ี 26 มิ.ย.59 ณ โรงแรม
ไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม 

  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี )  ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุน (นางนิพาดา ธนพิทักษ)์    
เข้าร่วมโครงการจดัการความรู้ ประจําปี 2560 
คณะมณัฑนศลิป ์
 
 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 
ค่าเฉลี่ย = 3.50 

  
ค่าเฉลี่ยจริง 

= 3.45 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
ค่าเฉลี่ย = 4.45 

  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้  11  
จํานวนตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการผ่านเฉพาะตัว

บ่งช้ีที่ 1-5 
 5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5  100  
จํานวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน  11  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้  100  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  10 จาก 10 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  11 จาก 11 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  10 จาก 10 ข้อ ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  10 จาก 10 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี    
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไม่ม ี - - - - - - 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี - - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ไม่ม ี - - - - - 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(นํามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง มี ไม่ม ี

ทุกวิชาในหลักสูตร  √  ประเมินจากการสังเกตของอาจารย 
ในรายวิชา และผปูระสานงาน 
รายวิชา 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม รายวิชาที่เปดสอนโดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ไดรับการ
ประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดีมาก  
ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนว

ทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

      กำ    ค    น ก  ก ำ       ก  กำ     นกำ   น         กำ       ำน 
 ำ  น     ว ำ    ก ำ นด 
     กำ ว จำ    ำน  ก   ดำ   พ      น จ ด กพ            พ   น       น    
 พ   น ำ ำพ  นำ    น ำน    น      กำ            ก   ำน     ค   ำพ 
 น  ด      ำ  พ 

  

ความรู ้     ำ  พ     ก  ว   ำ       ก       กำ     นหัวข้อโครงการบรรยายหลัก
มาตรฐานการเขียนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาศิลปะและการออกแบบ 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนว

ทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ทักษะทาง
ปัญญา 

    ำ  พ     ก  ว   ำ   ำ         ำ         กกำ ว  ค ำ        ค ำ       
น ำ  น  นว ำ กำ   ก       ำ   ก       กำ     นหัวข้อโครงการวิจัย
 ำ   ว   ำ       จ        ก     ำ    ก ำ   ำน กำ     น    ำ  ำ   ำน 
ว  ำ  พ  น ำ ำ        กำ   ก       ก       กำ  ก       ำจำก  ว   ำ      
 จ        ก      ำ  ำ   ำนว  ำ  พ  น ำ ำ        กำ   ก    

  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ให้นักศึกษา  ว ก น ก     ำ ำ   ว    โครงการวิจัย    ด         ำ  การ 
กําหนดระยะเวลา นกำ       ำน  ำ   ว       ด         ำ ให้นักศึกษา
  ด ควำ ค ด   น      ำ         ค ำ ำ  น   น    น 
 
 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     ก ำค ำนว   ด  วน     ำ   ด ด กำ         ำน ำ   ว       ด         ำ  
 ให ้ ก ำกำ     นโครงการวิจัย ำก  พ            นกำ      ำ       ก กำ     น
อ้างอิง    ำก   พ            นกำ      ำ          ว   ำ ว ด    น  ด     
  ค น      ำ  น             น  จจ   น      กำ   ด        ำ    ว ำ      น 
          น  ำน     ค     ำ   ำ  น    

  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- โครงการจัดการความรู้ 
ประจําปี 2560 คณะ
มัณฑนศลิป ์
- สัมมนาหลักสตูรฯเพื่อ
ร่างและปรับปรุงหลักสตูร 

5 
 
 
5 

1 
 
 
1 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 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 12 จาก 12 ข้อ 5.00 
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 14/ 4  =  3.50 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  ดี 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. มีการดําเนินงานเป็นขั้นตอน และติดตามผลผ่านการประชุมอย่างสม่ําเสมอ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. การประชุมอย่างสม่ําเสมอทําให้กระบวนงานทั้งหมดเสร็จสิ้นครบถ้วน 

 



54 

 

หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
กลไกที่ดําเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ปี 2559 พบว่า ห้องปฏิบัติการมียุงชุมมาก หลักสูตรฯ ได้
ประสานงานกับภาควิชาให้แจ้งคณะฯ ติดต่อเทศบาลเพ่ือ
ดําเนินการมาฉีดยากําจัดยุง 
ผลการดําเนินงาน  

ทางคณะฯได้มีการฉีดยาฆ่ายุงทุกเดือน 
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการสํารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง 

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ เตรียมความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ที่พัก
นักศึกษา อุปกรณ์โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอํานวนค
วามสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือในการเรียน เช่น ห้องสมุด 
หนังสือ ตํารา วารสาร การค้นหาข้อมูล  และสิ่งสนับสนุน
เหล่านี้ต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้งาน 
ทันสมัยตลอด 

 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ 
1. สํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. ดําเนินการแก้ไข หรือ ปรับปรุง 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. จัดทํารายงานผลการประเมิน 
5. นําผลสรุปไปปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3 /1  = 3.00  คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีโรงปฏิบัติงานเฉพาะทางและพ้ืนที่เฉพาะในการทํางานสร้างสรรค์ให้นักศึกษา  
2. นักศึกษาสามารถใช้โรงปฏิบัติงานบูรณาการต่างสาขาได้ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพโดยรวม ซึ่งจะทําให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย 
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

 
 

หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ควรเพิ่มกจิกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสตูร 

เห็นด้วยกับผลประเมิน -จัดกิจกรรมสมัมนาบูรณาการก่อนมี
การเรยีนการสอน 
-ให้รุ่นพ่ีมาแนะนํารุ่นน้อง 

2. ควรปรับการเขียนรายงานในหัวข้อ
การประเมินผลโดยระบุว่า “จากการ
ประเมินผลปีท่ีแล้ว...” ปีนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งไรในแต่ละหัวข้อ 

เห็นด้วยกับผลประเมิน - 
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3. ควรเพิ่มช่องทางการสนับสนุน
คณาจารย์ ในการนําเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 

เห็นด้วยกับผลประเมิน -จัดทําแผนวิจัยของหลักสูตร 

4. ควรปรับปรุงสญัญาณอินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้ใน
การเรยีนการสอน 

เห็นด้วยกับผลประเมิน -ศูนย์คอมพิวเตอรม์าดําเนินการ
ปรับปรุง ณ พระราชวังสนามจันทร์
เรียบร้อยแล้ว 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 25 ธ.ค.59  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

บัณฑิตเห็นว่า ควรมีการเรียนการสอนที่กระตุ้น
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่และใช้ได้จริง เสริมความรู้เรื่อง
บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด ภาษา อาจเชิญ
ผู้มีประสบการณ์ตรงมาช่วยสอน เพ่ิมกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ ลงพื้นที่ภาคสนาม รับโจทย์ออกแบบจาก
ชุมชนจริง ทัศนศึกษาที่มีการ Work Shop เป็นต้น 

ด้านการจัดการ ควรปรับตารางเวลาและสถานที่
ให้เหมาะสม ความสะดวกในการติดต่อเดินเรื่องกับ
มหาวิทยาลัย แจ้งสิทธิ สวัสดิการ ขั้นตอนทําเรื่อง
สําเร็จการศึกษา บริการคอมพิวเตอร์และ Internet 

แต่มีจุดเด่นคือ บริการเอกสาร Online ทําให้
สะดวกขึ้น 

เห็นด้วยกับผลประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่มี 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
……………………………………………….......................................................................................... ....................... 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้จ้างงานเห็นว่าบัณฑิตมีจุดแข็ง คือ ความกล้า

คิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์หลายด้านและเป็น
ประโยชน์ในการทํางานออกแบบเป็นอย่างดี ขยัน 
อดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หาวิธีแก้ไข
ชิ้นงานต่างๆ ให้ทําออกมาได้ดี สามารถต่อยอด
ผลงานได้ พัฒนานําไปสู่อาชีพ 

จุดอ่อน คือ ควรเพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ สนับสนุนการทํางาน การใช้ภาษาท่ีสองใน
การสื่อสารมากข้ึน เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วย

เห็นด้วยกับผลประเมิน 
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ตนเอง 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่มี 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

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

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
- ไม่มี -    

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      - ไม่มี - 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

การเลือกเรียนสาขาวิชารองสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาวิชารอง
ในสาขาวิชาต่างกับชั้นปีที่  1 ได้  โดยให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์  (สรุปประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ครั้งที่ 4/2558 ใน
วันที่ 19 มิ.ย.58) 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
ปีการศึกษา 2559 นี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นครั้งแรก 1 คน 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดําเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) 
 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สอง 
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  

 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สาม 
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ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) 
 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สี่ 
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) 

 

    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ห้า 
ดูตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) 
 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 34 คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ช่ือนักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ํา วัฒนธรรมดอกไม:้ โครงการ

สร้างสรรรค์ประยุกตศลิป ์เพื่อติดตั้ง 
ภายในโรงแรมบ้านดินสอ 2 

นายเฉลมิศักดิ ์เหลือง 
ประเสริฐ 

ภาพยนตรส์ั้น เพื่อสะท้อนความงาม
ภายในจิตใจของผู้ต้องขัง 

นายฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 

การสร้างสรรค์ประยุกตศลิป์ความงาม
แห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

นายฮาซีฟ นิกาเร็ง 

โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการ
เข้าถึงสติ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 

นางสาวยุภาภรณ์ สุนทร 

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมเรื่อง
ความเปลีย่นแปลงของสังขารเพื่อ
ติดตั้งในพิพิธภัณฑส์ํานักสงฆ ์

นายสุรชาญ อุ่มลํายอง  

สร้างฝันปันรัก : หัตถกรรมสร้างสรรค์
ความฝันในวัยเด็กสู่จินตภาพ
มหัศจรรย์ความสุข 

นางสาวบงกชพร สุวรรณรตัน ์

โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมสัตว์
ป่าท่ีถูกนํามาเลีย้งในเมืองใหญ ่

นางสาวฐานิศา เนตรด ี

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ติดตั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เรื่อง คุณค่าแห่งชีวิต 

นางสาวมัทนา ทองบ่อ 

การสร้างสรรค์พลังของแสงและสทีี่
ส่งผลต่อความรู้สึก 

นายกิตติคณุ ภักดีแก้ว 

การสร้างสรรค์ศลิปะสื่อผสม เรื่อง 
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการ บริษัททรู คอร์
ปอเรช่ัน 

นางสาวชลธิชา ปลั่งกลาง 

รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา 
แพ่งเกษร 

การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์เพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

นายผดุงศักดิ ์พิลาล้ํา 

วัฒนธรรมดอกไม:้ โครงการ
สร้างสรรรค์ประยุกตศลิป ์เพื่อติดตั้ง

นายเฉลมิศักดิ์  เหลือง 
ประเสริฐ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ช่ือนักศึกษา 
ภายในโรงแรมบ้านดินสอ2  
โครงการออกแบบพื้นที่เกษตรยั่งยนืใน
พื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อชีวิตคนเมือง 

นายชารีย์ บุญญวินิจ 

พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภมูิปญัญา
ไทย 

นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา 

โกฏิจักรวาล พ้ืนท่ีเรียนรู้จักรวาลวทิยา
ผา่นปรัชญาพุทธ 

นายนวพล พิสุทธิวงส ์

โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
พื้นที่ทํางานและออกกําลังกายสําหรับ
ผู้หญิง 

นางสาวสาวิตรี บํารุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์  
ครุฑะเสน 

การสร้างสรรค์ประยุกตศลิป์ความงาม
แห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพ้ืน 
ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

นายฮาซีฟ นิกาเร็ง 

การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์เพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

นายผดุงศักดิ ์พิลาล้ํา 

การสร้างแบรนดส์ินค้าของที่ระลึกจาก
ผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมชน
เผ่าม้ง 

นายจํานงค์ ปัญญาแก้ว 

นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ความผูกพันแม่และลูก 

นางสาวกัณยาวรี์ เพชรสุข 

การสร้างคุณค่าเชิงศิลปะวัฒนธรรม 
สู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัด
เพชรบุร ี
 

นางสาวกุลปรยิา สริิสวสัดินุกูล 

การออกแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย 
เพื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 

นางสาวพิชญา ขุนศร ี

พระราชอุทยานสูส่ถาบันศึกษา สือ่
นิทรรศการครบรอบ 80 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

นายภาณุวัฒน์ กาหลิบ 

โครงการออกแบบสื่อวัฒนธรรม
เกี่ยวกับช้างของชาวกูยจังหวัดสุรนิทร์ 

นายภูวดล สุวรรณบตุร 

การออกแบบพื้นที่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภายในสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวน
ลุมพิน ี

นายกฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ 

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ       
พิชยะสุนทร 

โครงการออกแบบโคมดินเผาล้านนา
ผ่านลลีาการฟ้อนผางประทีป 

นางสาววนิสา สายมา 

โครงการออกแบบชุดเก้าอ้ีสนามดนิ
เผาจากการศึกษาการเรียงซ้อนของหิน
ทรายในการสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง 

นายอดุลยเ์ดช ฉิ่งสูงเนิน 

โครงการประตมิากรรม
เครื่องปั้นดินเผาผสานสิ่งแวดล้อมการ
จัดการน้ํา 

นายอาตมัน เทพวิไล 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ช่ือนักศึกษา 
ประตมิากรรมเซรามิกใต้น้ําเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนเิวศแนว
ปะการัง จังหวัดกระบี ่

นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น 

โครงการออกแบบแผงกันแดดลด
อุณหภูมโิดยวสัดเุซรามิคสําหรับ
ตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย 

นายอรรถพล จริะทัศนกลุ 

โครงการสร้างสรรค์งานประยุกตศลิป์
เพื่อความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนของตน้ไม ้

นายธนพล หมอกยา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  
รัตนรังสิกลุ 

การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน
ท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวประไพพิมพ์ พานิช
สมัย 

เครื่องเคลือบดินเผาเพื่องานตกเเต่
งร่างกายเชิงเเฟช่ัน  

นายจิระพงษ์ เดชรตัน ์

การออกแบบเรขศลิปด้วยแรงบันดาล
ใจจาก ผ้าทอมือเมืองน่านภายใตห้ลัก 
พุทธศิลป์  

นางสาวจันทราภา รุจินาม 

การสร้างสรรค์บนพื้นท่ีสื่อสังคม เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหามลพิษทางน้ําที่
เกิดจากมนุษย ์ 

นายพงศ์ภาณุ พรขจรกิจกลุ 

สุนทรียลักษณล์วดลายเวียงกาหลงเพื่อ
สร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ นําไปสู่
การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน 

นางสาวรตนรส สารขัตยิ ์ 

การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมาย 
สําหรับการออกแบบสื่อจําลองเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

นายจีระศักดิ์ ถนัดค้า  

การศึกษาอัตลักษณ์วิธีชุมชนไท-ยวนสี
คิ้ว เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

นายภิรพรรษ ปลิวจันทึก 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1 : รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ํา 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันพันธุ์  ครุฑะเสน 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4 : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
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ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

สําเร็จก 
ารศึกษา 

สถาบัน ปีที่สําเร็จ 
1 ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  รอง

ศาสตราจารย ์
ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การออกแบบภายใน 
สถาปัตยกรรมภายใน 
การพัฒนาสังคม 
ศิลปะการออกแบบ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ส.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
ม.ปทุมธาน ี
ม.ศิลปากร 

2526 
2541 
2553 
2557 

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

นิเทศศิลป ์
Integrated Design 
 
Design Science 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2546 
2549 
 
2554 

3 นายปรีชา  ปั้นกล่าํ รอง
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2537 

4 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศ.บ. 
Master of Science 
ปร.ด. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication Design 
วิจัยศิลปะและวฒันธรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2524 
2528 
2557 

5 ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.บ. 
กศ.ม. 

ศิลปอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศึกษา 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มรภ.พระนคร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2525 
2535 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 นายปรีชา  ปั้นกล่าํ รอง
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2537 

2 ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  รอง
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การออกแบบภายใน 
สถาปัตยกรรมภายใน 
การพัฒนาสังคม 
ศิลปะการออกแบบ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2526 
2541 
2553 
2557 

3 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ. 
Master of 
Science 
ปร.ด. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication 
Design 
วิจัยศิลปะและวฒันธรรม 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2524 
2528 
 
2557 

4 นายประเสริฐ พิชยะสนุทร รอง
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากรรม/ ปัน้สลัก 
ประติมากรรม/ ปัน้สลัก 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2527 
2536 
 

5 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
M.A. 

ปร.ด.  

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Visual Arts 
โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร ์
 

ตรงกับ
หลักสูตร 

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

2532 
2542 
 
2555 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีสําเรจ็ 
1 นางสาวพรพรม  ชาววัง    ศ.บ. 

ศ.ม. 
จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2540 

2 นายเอกชาติ  จันอุไรรัตน ์ ศาสตราจารย ์   ศ.บ. 
Diploma di Master 
Master of Fine Arts 

การออกแบบภายใน 
Industrial Desing 
Interior Architecture 

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

2528 
2531 
2538 

3 ดร.ไพโรจน์  ชมุน ี รอง
ศาสตราจารย ์

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

วิทยาศาสตร์การแพทย ์
Art Education 
Painting 
Art Education 

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

2514 
2519 
2521 
2531 

4 นายสน  สีมาตรัง รอง
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) จิตรกรรมไทย ม.ศิลปากร 2509 

5 นางสาวชนิศา  ชงัดเวช    ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
Illustration 

ม.ศิลปากร 
Academy of Art College, 
USA. 

2533 
2536 

6 นายเทิดศักดิ์  เหล็กด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
ศศ.ม. 

ศิลปไทย 
การบริหารงานวัฒนธรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ธรรมศาสตร ์

2541 
2547 

7 นายโชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

  ศ.บ. ประยุกตศิลปศึกษา ม.ศิลปากร 2525 

8 ดร.ภูวนาท รตันรังสิกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
M.A. 
ปร.ด. 

การออกแบบผลติภณัฑ ์

Visual Arts 
โบราณคดสีมัย

ม.ศิลปากร 
Curtin U. of Technology, 
Australia  

2532 
2542 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีสําเรจ็ 
ประวัติศาสตร ์ ม.ศิลปากร 2555 

9 เสาวลักษณ์ กบิลสิงห ์        
10 นายเอกพงษ์  ตรีตรง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
  ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) การออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2538 

11 นายไพบูลน์ จริประเสริฐกูล    ศ.บ. 
Bachelor Degree 
Master of Science 

การออกแบบภายใน 
Architecture 
Advanced 
Architectural Design 

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

2538 
2544 
2545 

12 นางสาวชนินทร จุลบาท        
13 นางสาวนัจ พงษ์หาญยุทธ        
14 นายสัญญา  สุขพูล    ศ.บ. 

M.A. 
การออกแบบภายใน 
Design for the 
Environment 

ม.รังสิต 
Chelsea College of Art 
and Design, U. of the Arts, 
UK. 

2539 
2545 

15 นายสิทธิโชค ชัยวรรณ 
 
 

       

16 ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี    ศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลปประยุกต ์
นฤมิตศิลป ์
ศิลปกรรมศาสตร ์

มทร.ธัญบรุ ี
จุฬาลงกรณ์ ม. 
จุฬาลงกรณ์ ม. 

2540 
2548 
2556 

17 นายสืบพงษ์ เผ่าไทย        
18 นางสาวประภากร  สุคนธมณ ี รอง

ศาสตราจารย ์
  ศ.บ. 

ศ.ม. 
ประยุกตศิลปศึกษา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2548 

19 นายอิทธิพล  วิมลศิลป ์    ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
ศ.ม. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2543 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีสําเรจ็ 
20 นางสาววรรณณา  ธิธรรมมา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
  วท.บ. 

ศ.ม. 
เทคโนโลยีเซรามิค 
เครื่องเคลือบดินเผา 

มรภ.พระนคร 
ม.ศิลปากร 

2539 
2543 

21 นายพิทักษ์  สง่า ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  ศป.บ. 
ศ.ม. 

ประตมิากรรม 
ศิลปไทย 

ม.เชียงใหม ่
ม.ศิลปากร 

2533 
2536 

22 นายธาตรี  เมืองแก้ว    ศ.บ. 
M.F.A. 

เครื่องเคลือบดินเผา  
Sculpture 

ม.ศิลปากร 
Visva-Bharati, India 

2548 
2552 

23 นางสาวสุพิชญา  เข็มทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
การออกแบบนิเทศศิลป ์

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2538 
2547 

24 นายชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2540 
2553 

25 นายณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพี
รภาส 

   ศ.บ. 
ศ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบภายใน 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2546 
2552 

26 นายสหเทพ  เทพบุร ี    ศษ.บ. 
ศ.ม. 

ศิลปกรรม 
ประยุกตศิลปศึกษา 

มทร.รตันโกสินทร ์
ม.ศิลปากร 

 
2548 

 
ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ตําแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีสําเรจ็ 
1 นายกรกต  อารมณ์ด ี        
2 นายพยูร  โมสิกรัตน ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
  

  
  

3 นายวบิูลย์  ติรมงคล        
4 นายจักรพันธ์  วิลาสินีกุล        
5 ดร.Lia Genevese        
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ตําแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีสําเรจ็ 
6 ดร.เตยงาม คุปตะบุตร        
7 นายพงศ์ภวัน อะสีติรัตน์        
8 นายวิบูลย์  ติรมงคล        

 
ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2559 

ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบลวดลาย
สําหรับตกแต่งภายในอาคาร 
ภายใต้โครงการ 

√  1. ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 57156349 
 
 

1. การสร้างสรรค์ประติมากรรม เร่ืองรูปจิต
สัมพัทธ ์จากภูมิปัญญางานหัตถกรรมศิลป์ 
เพื่อตกแต่งภายใน โซเนวา คีรี รีสอร์ท
จังหวัดตราด 

 

    

 

บูรณาการออกแบบและ
พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม สําหรับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

√  2. เฉลิมศักดิ์ เหลือง
ประเสริฐ 
 

57156306 
 

2. วัฒนธรรมดอกไม:้ โครงการสร้างสรรรค์
ประยุกตศิลป ์เพื่อติดต้ังภายในโรงแรมบ้าน
ดินสอ 2 

 

    

 

ตกแต่งภายใน (2556) 
2. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ 

√ 
 

 

 3. ฮาซีฟ นิกาเร็ง 57156345 3. การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงาม
แห่งวิถีมลายูแสงแห่ง 
สันติภาพในพื้น ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

    

 

(ระยะที่ 1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. OWLET (2556) 

- (ปี 2557) - 

√  4. บงกชพร สวุรรณรัตน์ 58156314 สร้างฝันปันรัก : หัตถกรรมสร้างสรรค์ความ
ฝันในวัยเด็กสู่จินตภาพมหัศจรรย์ความสุข 

 

    

 

2. โคมไฟ 1  
3. โคมไฟ 2 
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 1 

√  5. ฐานิศา เนตรดี 58156311 โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมสัตว์ป่าที่ 
ถูกนํามาเล้ียงในเมืองใหญ ่
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

    

 

5. ชั้นเก็บนิตยสาร 2 
6. Owlet Shelf 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

 6. มทันา ทองบอ่ 
 
 
 
7. กิตติคณุ ภกัดีแก้ว 

 
 
8.ชลธิชา ปลัง่กลาง 
 
 
 
9.ยุภาภรณ์ สุนทร 
 
 
10.สุรชาญ อุ่มลํายอง 
 
 

58156322 
 
 
 
58156303 

 
 
58156310 
 
 
 
57156351 
 
 
57156338 
 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมติดตั้ง
ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เร่ือง คุณค่า
แห่งชีวิต 
 
การสร้างสรรค์พลังของแสงและสีที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึก 
 
การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เร่ือง พื้นที่แห่ง
ความสุข เพื่อการตกแต่งบริเวณสันทนาการ 
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น 
 
โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการเขา้ถึง
สติ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 
 
โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงของสังขารเพื่อติดตั้งใน
พิพิธภัณฑ์สํานักสงฆ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 รศ. ร.ต.อ. ดร.อนุชา 
แพ่งเกษร 

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
ภายใน 
สถาปัตยกร
รมภายใน 
การพัฒนา
สังคม 
ศิลปะการ
ออกแบบ 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน
บ้านพักรับรองในอุทยาน
แห่งชาติ  เพือ่ยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพ
การท่องเท่ียวไทย (2555) 
2. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 1.อนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา   
 
 
2.นวพล พิสุทธวิงส์   
 
 
3.สาวิตรี บํารุง   
 
 
4.ชารีย์ บุญญวินิจ 
 

58156328 
 
 

58156313 
 
 

58156327 
 
 

57156347 

1.พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปัญญาไทย   
 
 
2.โกฏิจักรวาล พื้นที่เรียนรู้จักรวาลวิทยา
ผ่านปรัชญาพุทธ 
 
3.โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรพืน้ที่
ทํางานและออกกาํลังกายสาํหรับผู้หญิง 
 
4.โครงการออกแบบพื้นที่เกษตรยั่งยืนใน
พื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อชวีิตคนเมือง 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
การเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในโรงแรมขนาดเล็กใน
ต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเท่ียวไทย 
(2555) 
2. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา : ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มีผลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย (2558) 
3. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ 
(ระยะที่ 1) 2559 
4. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ สําหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
นันทนาการสําหรับผู้สูงอาย ุ
(2559) 
5. ทฤษฎีประสบการณ์ของ 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ใน
ประเทศไทย (2559) 
6. ความหมาย ความเชื่อ
คุณค่า ภูมิปัญญา ลูกปัด
ภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์
สุขภาพสาํหรับผู้สูงอาย ุ
(2555) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ศิลปะไทย และความคิด
สร้างสรรค์ : เอกลักษณ์ใหม่
ของอาหารไทย (2555) 
2. เส้นใยธรรมชาติ
ภายในประเทศ ในการ
ออกแบบเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน (2556) 
3. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์
ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเท่ียวไทย 
(2557) 

    

 

2. ความหมาย ความเชื่อ
คุณค่า ภูมิปัญญา ลูกปัด
ภาคใต้ สู่การออกแบบศูนย์
สุขภาพสาํหรับผู้สูงอาย ุ
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

(2555) 
3. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
การเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในโรงแรมขนาดเล็กใน
ต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเท่ียวไทย 
(2555) 
2. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา : ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มีผลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย (2558) 
3. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ 
(ระยะที่ 1) 2559 
4. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ สําหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

นันทนาการสําหรับผู้สูงอาย ุ
(2559) 
5. ทฤษฎีประสบการณ์ของ 
John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ใน
ประเทศไทย (2559) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ศิลปะไทย และความคิด
สร้างสรรค์ : เอกลักษณ์ใหม่
ของอาหารไทย (2555) 
2. เส้นใยธรรมชาติ
ภายในประเทศ ในการ
ออกแบบเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน (2556) 
3. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์
ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเท่ียวไทย 
(2557) 

3 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะ
เสน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
Master of 
Science 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
Communi
cation 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การจัดการความรู้ในสาขา
นวัตกรรมการออกแบบ
ประสบการณ์สร้างสรรค์ 
ระยะที่ 1 บ่งชี้ แสวงหา 
สร้างและจัดความรู้ให้เป็น

√ 
 
 
√ 
 
 

 1.ผดุงศักดิ์ พิลาล้ํา  
 
 
2.จํานงค์ ปัญญาแกว้  
 
 

 1.การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
 
2.การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึกจากผ้า
อนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง  
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

Design 
วิจัยศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

ระบบ (2558) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ 
จากศิลปะการออกแบบ 
(ระยะที่ 1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 80 ปี สะพานพระ 
พุทธยอดฟ้าฯ (2556) 
2. เตือนสติ 1 : คิดก่อนพูด 
(2557) 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

3.กัณยาวีร์ เพชรสุข 
 
 
4.กุลปริยา สิริสวัสดินุกูล 
 
 
5.พิชญา ขุนศรี   
 
 
6.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ   
 
 
 
7.ภูวดล สุวรรณบุตร 
 
 
8.กฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ 
 

3.นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ความผกูพันแม่และลูก 
 
4.การสร้างคุณค่าเชิงศิลปะวัฒนธรรม สู่อัต
ลักษณ์สินค้าของที่ระลึก จังหวัดเพชรบรุี 
 
5.การออกแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย 
เพื่อประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว  
 
6.พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา สื่อ
นิทรรศการครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา  
 
7.โครงการออกแบบสื่อวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ช้างของชาวกยูจังหวัดสุรินทร์ 
 
8.การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลมุพินี 

4 รศ.ประเสริฐ พิชยะ
สุนทร 

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากร
รม/ ปั้นสลัก 
ประติมากร
รม/ ปั้นสลัก 

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

√ 
 

 
√ 
 

 
 

√ 
 
 
√ 

 1. วนิสา สายมา 
 
 
2. อดุลย์เดช ฉิ่งสูงเนิน  
 
 
 
3.อาตมัน เทพวิไล  
 
 
4.จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น  

57156329 
 
 
57156339 
 

1. โครงการออกแบบโคมดินเผาล้านนาผ่าน
ลีลาการฟ้อนผางประทีป 
 
2. โครงการออกแบบชุดเก้าอี ้สนามดินเผา
จากการศึกษาการเรียงซ้อนของหินทรายใน
การสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง  
 
3.โครงการประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
ผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ํา   
   
4.ประติมากรรมเซรามิกใต้น้ําเพื่อส่งเสริม
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

4. ศรัทธา (2557)  
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
5.อรรถพล จิระทัศนกุล  
 
 
 
6.ธนพล หมอกยา  

การอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง จังหวัด
กระบี ่ 
 
5.โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิ
โดยวัสดุเซรามิคสําหรับตกแต่งอาคารเขต
ร้อนในประเทศไทย   
 
6.โครงการสร้างสรรค์งานประยุกตศิลป์เพื่อ
ความสัมพันธ์ที่เกือ้หนุนของต้นไม ้
 
 

5 ดร.ภูวนาท  
รัตนรังสิกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
M.A. 
ปร.ด.  

การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Visual Arts 
โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาส
ตร์ 
 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การศึกษาทดลองเพื่อ
สร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อ
โลหะพร้อม 
ระบบ Induction สําหรับ
นักออกแบบเครื่องประดับ
ไทย (2558) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. หลังคาหน้าฝน(2557) 
2. เจตสิก (2559) 
 

√ 
 
 

 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

 1.ประไพพิมพ์ พานิชสมยั 
 
 
 
2.จิระพงษ์ เดชรัตน์ 
 
 
3.จันทราภา รุจินาม 
 
 
 
4.พงศ์ภาณุ พรขจรกิจกุล 
 
 
 
5.รตนรส สารขัติย์  
 
 

 1.การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
2.เครื่องเคลือบดินเผาเพื่องานตกเเต่งร่าง
กายเชิงเเฟชั่น  
 
3.การออกแบบเรขศิลปด้วยแรงบันดาลใจ
จาก ผา้ทอมือเมืองน่านภายใต้หลัก พุทธ
ศิลป์  
 
4.การสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อสังคม เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิด
จากมนุษย ์ 
 
5.สุนทรียลักษณ์ลวดลายเวยีงกาหลงเพือ่
สร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ นาํไปสู่การ
พัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

 
√ 
 
 
 
√ 

 
6.จีระศักดิ์ ถนัดค้า  
 
 
 
7.ภิรพรรษ ปลิวจันทกึ 

 
6.การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมาย สาํหรบั
การออกแบบสื่อจําลองเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 
7.การศึกษาอัตลักษณ์วิธีชุมชนไท-ยวนสีค้ิว 
เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  

6 อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล  กศ.บ. 
กศ.ม. 
ปร.ด. 

เทคโนโลยี
ทางการ
ศึกษา 
เทคโนโลยี
ทางการ
ศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

หัวหน้าโครงการ : 
1. ที่ปรึกษากจิกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และต่อยอตรา
สินค้าสู่อาเซียน ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์
ไตล ์(2560) 
ผู้ร่วมวิจัย 
1. โครงการออกแบบสมุด
ภาพ : ยอ้นรอยดินแดน
สุวรรณภูมิ (2557) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. การสร้างแบรนด์
มหาวิทยาลัยไทย (2556) 
2. เสียมเรียบในมุมมองที่มี
ชีวิต (2557) 

√ 
 
 
 

√ 
 

 
 
 
 

 1. สิริลักษณ์ พฤทธอิานันต ์
 
 
 
2. ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 
 
 

57156336 
 
 
 
57156309 
 
 

1. การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 
2. ภาพยนตร์สั้น เพื่อสะท้อนความงาม
ภายในจิตใจของผู้ต้องขัง 
 

 
 
 

 
ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2559 

ลํา ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ รหัส ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หมายเหต ุ
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ดับ ทาง
วิชาการ 

(ทุกระดับ
การศึกษา) 

(ระบุปี) วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

นักศึกษา (การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา รองศาสตรา 
จารย ์

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบลวดลายสาํหรับ
ตกแต่งภายในอาคาร ภายใต้
โครงการบูรณาการออกแบบและ
พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม สําหรับการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน (2556) 
2. เสน่ห์การท่องเท่ียวนครปฐม
ผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการ
ออกแบบ(ระยะที่ 1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. OWLET (2556) 
- (ปี 2557) – 
2. โคมไฟ 1  
3. โคมไฟ 2 
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 1 
5. ชั้นเก็บนิตยสาร 2 
6. Owlet Shelf 
 

√ 
 
 
 
 

 1. ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 
 
 

57156309 
 
 

2. ภาพยนตร์สั้นเพื่อสะท้อนความงามภายใน
จิตใจของผู้ต้องขัง 
 

 
 

2 รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  
แพ่งเกษร 

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
ภายใน 
สถาปัตยกร
รมภายใน 
การพัฒนา
สังคม 
ศิลปะการ
ออกแบบ 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในบา้นพัก
รับรองในอุทยานแห่งชาต ิ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเท่ียวไทย 
(2555) 
2. การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์นันทนาการสําหรับ

√ 
 
 
√ 
 
 
 
 

 1.ผดุงศักดิ์ พิลาล้ํา 
 
 
2. เฉลิมศักดิ์ เหลือง
ประเสริฐ 

57156316 
 
 
57156306 

1. การออกแบบสิ่อปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
 
2. วัฒนธรรมดอกไม:้ โครงการสร้างสรรรค์
ประยุกตศิลป ์เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมบ้าน
ดินสอ2 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

(ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผู้สูงอายุตามแนวทางปฏบิัติที่
เป็นเลิศ (2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การ
เสนอแนะแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในโรงแรม
ขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการทอ่งเที่ยว
ไทย (2555) 
2. การออกแบบภายในโรงแรม
ขนาดเล็กริมแม่น้ําเจ้าพระยา : 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย (2558) 
3. เสน่ห์การท่องเท่ียวนครปฐม
ผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการ
ออกแบบ (ระยะที่ 1) 2559 
4. ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ 
สําหรับสภาพแวดลอ้มที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธธีรรมชาติ 
ภายในศูนย์นันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุ (2559) 
5. ทฤษฎีประสบการณ์ของ 
John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศ
ไทย (2559) 
6. ความหมาย ความเชื่อ คุณค่า 
ภูมิปัญญา ลูกปัดภาคใต้ สู่การ
ออกแบบศูนย์สุขภาพสําหรับ
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

(ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผู้สูงอายุ (2555) 
 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ศิลปะไทย และความคิด
สร้างสรรค์ : เอกลักษณ์ใหม่ของ
อาหารไทย (2555) 
2. เส้นใยธรรมชาติภายใน 
ประเทศ ในการออกแบบเครื่อง
เรือนและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน (2556) 
3. การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์ใน
อุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเท่ียวไทย 
(2557) 

3 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  
ครุฑะเสน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
Master of 
Science 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
Communi
cation 
Design 
วิจัยศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การจัดการความรู้ในสาขา
นวัตกรรมการออกแบบประสบ 
การณ์สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งชี้ 
แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้
เป็นระบบ (2558) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การท่องเท่ียวนครปฐม
ผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการ
ออกแบบ(ระยะที่ 1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 

√ 
 
 
 

 1. ฮาซีฟ นิกาเร็ง 
 

57156345 1.การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่ง
วิถีมลายแูสงแห่งสันติภาพในพื้น ที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

(ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

80 ปี สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ 
(2556) 
2. เตือนสติ 1:คิดก่อนพูด(2557) 

8 รศ.ประภากร สุคน
ธมณ ี

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกต
ศิลปศึกษา 
ประยุกต
ศิลปศึกษา 

ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. รูป-นาม-สมมต ิ(2555) 
2. 1=2 (2556) 
3. happiness#1 (2557) 
4. มิติ แสง-เงาของทีพู่กันในงาน
ปัก กรณีศึกษา : ภาพ "ราชัน" 
(2557) 
5. โคมแสงโคมเงา (2557) 
6. "ลายปลากา" การเกิดใหม่บน
ผืนผ้า (2558) 
7. จระเห้! (2559) 
8. ที่นอนลูก (2559) 
9. ... (2559) 
10. Untitled 4 (2559) 

√ 
 
 
 
√ 

 

 1. สิริลักษณ์ พฤทธอิานันต ์
 
 
 
2. วนิสา สายมา 
 

57156336 
 
 
 
57156329 
 

1. การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 
2. โครงการออกแบบโคมดินเผาล้านนาผ่าน
ลีลาการฟ้อนผางประทีป 

 

10 อ.อิทธิพล  
วิมลศิลป์ 

 ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
ศ.ม. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

 √ 
 
 
 

 1. อดุลย์เดช ฉิ่งสูงเนิน 57156339 1. โครงการออกแบบชุดเก้าอี้สนามดินเผา
จากการศึกษาการเรียงซ้อนของหินทรายใน
การสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง 

 

 
ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
 
ตารางท่ี 1.1-8 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบ
ลวดลายสําหรับ
ตกแต่งภายในอาคาร
ภายใต้โครงการ
บูรณาการออกแบบ
และพัฒนาเชิง
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม สําหรับ
การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ภายใน (2556)  
2. เสน่ห์การ
ท่องเที่ยวนครปฐม
ผ่านแรงบันดาลใจ

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 

 1. ณัฐพร ตรีสุริยาแสงโชติ 
 
 
 
2. อัญชลี พยัคฆ์เดช 
 
 
 
3. สิริลักษณ์ พฤทธอิานันต ์
 
4. พงศธร ตั้งสะสม 
 
 
5. อนุตรประภา แสงรัศมี 
 

1.การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธาน ีสู่การออกแบบ
ภายใน 
สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธาน ี
 
2.การออกแบบอัตลักษณ์ขนมไทยจากรากฐาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ขนมไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 
3.การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน อนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง 
4.โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สําหรับนักท่องเที่ยวจีน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
 
5.การออกแบบสื่อ เพื่อบําบัดโรคออทิสติคระยะเบื้อ งต้น
ในเด็กช่วงอาย ุ3- 6 ขวบ 

26/12/2558 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

จากศิลปะการ
ออกแบบ(ระยะที่ 1) 
2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. OWLET (2556) - 
(ปี 2557) – 
2. โคมไฟ 1  
3. โคมไฟ 2 
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 
15. ชั้นเก็บนิตยสาร 
2 
6. Owlet Shelf 

 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

 
6. ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ 
 
 
7. สิรีธร สันแดง 
 
 
 
8. พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด 
 
 
9. ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 
 
 
10. ฮาซีฟ นิกาเร็ง 
 
 
11. ยุภาภรณ์ สุนทร 
 
 
12. บงกชพร สุวรรณรัตน์ 
 
 
13. ฐานิศา เนตรดี 
  
 
14. มัทนา ทองบ่อ 
 
 

 
6.การออกแบบสื่ออัตลกัษณ์ขนมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การให้ของคนไทย 
 
7. Integrated Media Design for Early Childhood's 
Spatial and 
VisualIntelligence Development 
 
8. Corporate Identity Media Design for Siamese 
Cat Conservation 
 
9.ภาพยนตร์สั้นเพื่อสะทอ้นความงามภายในจิตใจของ
ผู้ต้องขัง 
 
10.การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสง
แห่งสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
11.โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการเข้าถึงสติ ณ สวน
โมกข์ กรุงเทพฯ 
 
12.สร้างฝันปันรัก : หัตถกรรมสร้างสรรค์ความฝันในวัย
เด็กสู่จินตภาพมหัศจรรย์ความสุข 
 
13.โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมสัตว์ป่าที่ถกูนํามา
เล้ียงในเมืองใหญ่ 
 
14.การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมติดต้ังภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เร่ือง คุณค่าแห่งชีวิต 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

15. กิตติคุณ ภักดีแกว้ 
 
16. นวพล พิสุทธิวงส ์
 
 
17. กุลปริยา สิริสวัสดินกุูล 
 
 
18. ภาณุวัฒน์ กาหลิบ 
 
 
19. กฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ 
 
 
20. จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น 
 
 
21. อรรถพล จิระทัศนกุล 
 
 
22. พงศ์ภาณุ พรขจรกิจกุล 

15.การสร้างสรรค์พลังของแสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึก 
 
16.โกฏิจักรวาล พื้นที่เรียนรู้จักรวาลวิทยาผ่านปรัชญา
พุทธ 
 
17.การสร้างคุณค่าเชิงศิลปะวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้า
ของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี 
 
18.พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา สื่อนทิรรศการครบรอบ 
80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
19.การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายใน
สวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลุมพินี 
 
20.มากรรมเซรามิกใต้น้ําเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศแนวปะการัง จังหวัดกระบี ่
 
21.โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุ
เซรามิคสําหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย 
 
22.การสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดจากมนุษย์  

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

ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
ภายใน
สถาปัตยกร
รมภายใน 
การพัฒนา

หัวหน้าโครงการ : 
1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : 
การออกแบบ
สภาพแวดล้อม
ภายในบา้นพักรับรอง

√ 
 

 

 
√ 
 

 

 1.อัญชลี พยัคฆ์เดช 
 
 
 
2. ณัฐพร ตรีสุริยาแสงโชต ิ
 
 

1.การออกแบบอัตลักษณ์ขนมไทยจากรากฐาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ขนมไทย จังหวัดพิษณุโลก   
 
2.การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธาน ีสู่การออกแบบ
ภายใน 
สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธาน ี
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

สังคม 
ศิลปะการ
ออกแบบ 

ในอุทยานแห่งชาติ  
เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่ม
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย (2555) 
2. การออกแบบ
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์
นันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุตามแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ : การ
เสนอแนะแนว
ทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงแรมขนาด
เล็กในต่างจังหวัดเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย (2555) 
2. การออกแบบ
ภายในโรงแรมขนาด
เล็กริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา : 
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มีผลต่อ

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 

 
√ 
 

 

 
3. บงกชพร สุวรรณรัตน์ 
 
 
4. ฐานิศา เนตรดี 
 
 
5. อรรถพล จิระทัศนกุล 
 
 
6. กิตติคุณ ภักดีแกว้ 
 
7. พงศ์ภาณุ พรขจรกจิกุล 
 
 
8. กุลปริยา สิริสวัสดินุกูล 
 
 
9. กฤษฏิ ์ตุลวรรธนะ 
 
 
10. นวพล พิสุทธิวงส ์
 
11. ยุภาภรณ์ สุนทร 
 
 
12. มัทนา ทองบ่อ 
 

 
3.สร้างฝันปันรัก : หัตถกรรมสร้างสรรค์ความฝันในวัยเด็ก
สู่จินตภาพมหัศจรรย์ความสุข 
 
4.โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมสัตว์ป่าที่ถกูนํามาเล้ียง
ในเมืองใหญ่ 
 
5.โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุ
เซรามิคสําหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย 
 
6.การสร้างสรรค์พลังของแสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึก 
 
7.การสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดจากมนุษย ์ 
 
8.การสร้างคุณค่าเชิงศิลปะวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้า
ของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี 
 
9.การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายใน
สวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลุมพินี 
 
10.โกฏิจักรวาล พื้นที่เรียนรู้จักรวาลวิทยาผ่านปรัชญา
พุทธ 
11.โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการเข้าถึงสติ ณ สวน
โมกข์ กรุงเทพฯ 
 
12.การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมติดต้ังภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เร่ือง คุณค่าแห่งชีวิต 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

การส่งเสริมท่องเท่ียว
ไทย (2558) 
3. เสน่ห์การ
ท่องเที่ยวนครปฐม
ผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการ
ออกแบบ (ระยะที่ 1) 
2559 
4. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ สําหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้
การระบายอากาศ
โดยวธิีธรรมชาติ 
ภายในศูนย์
นันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุ (2559) 
5. ทฤษฎี
ประสบการณ์ของ 
John Dewey: 
ศิลปะการออกแบบ
จากไม้ไผ่ในประเทศ
ไทย (2559) 
6. ความหมาย ความ
เช่ือ คุณค่า ภูมิ
ปัญญา ลูกปัดภาคใต้ 
สู่การออกแบบศูนย์
สุขภาพสาํหรับ
ผู้สูงอายุ (2555) 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ศิลปะไทย และ
ความคิดสร้างสรรค์ : 
เอกลักษณ์ใหม่ของ
อาหารไทย (2555) 
2. เส้นใยธรรมชาติ
ภายใน ประเทศ ใน
การออกแบบเครื่อง
เรือนและผลิตภัณฑ์ 
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
(2556) 
3. การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : 
การศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมของบ้านพัก
รับรองและภูมิทัศน์
ในอุทยานแห่งชาติ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย (2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     และสิ่งแวดล้อม : 
การออกแบบ
สภาพแวดล้อม 

     

     ภายในบา้นพักรับรอง
ในอุทยานแห่งชาติ  
เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่ม 

 

 

 

    

     ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย (2555) 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

      
 

     

3 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
Master of 
Science 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
Communi
cation 
Design 
วิจัยศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การจัดการความรู้
ในสาขานวัตกรรม
การออกแบบประสบ 
การณ์สร้างสรรค์ 
ระยะที่ 1 บ่งชี้ 
แสวงหา สร้างและจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ 
(2558) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การ
ท่องเที่ยวนครปฐม
ผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการ
ออกแบบ(ระยะที่ 1) 
2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 80 ปี 
สะพานพระพุทธยอด
ฟ้าฯ (2556) 
2. เตือนสติ 1 : คิด
ก่อนพูด (2557) 

√ 
 
 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 
 
 
 

 
√ 

 1. พงศธร ตั้งสะสม 
 
 
2. ฐานิศา เนตรดี 
 
 
3. ฮาซีฟ นิกาเร็ง 
 
 
4. ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 
 
 
5. ภาณุวัฒน์ กาหลิบ 
 
 
6. กุลปริยา สิริสวัสดินุกูล 
 
 
7. กฤษฏิ ์ตุลวรรธนะ 
 
 
 
8. นวพล พิสุทธิวงส ์

1.โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สําหรับนักท่องเที่ยวจีน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
 
2.โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมสัตว์ป่าที่ถกูนํามาเล้ียง
ในเมืองใหญ่ 
 
3.การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสง
แห่งสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
4.ภาพยนตร์สั้นเพื่อสะทอ้นความงามภายในจิตใจของ
ผู้ต้องขัง 
 
5.พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา สื่อนทิรรศการครบรอบ 
80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
6.การสร้างคุณค่าเชิงศิลปะวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้า
ของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี 
 
7.การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายใน
สวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลุมพิน ี
 
 
8.โกฏิจักรวาล พื้นที่เรียนรู้จักรวาลวิทยาผ่านปรัชญาพุทธ 
 

 

4 รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร รอง
ศาสตราจาร

ศ.บ.
(หลักสูตร 5 

ประติมากร
รม/ ปั้นสลัก 

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การ

√ 
 

 1. ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ 
 

1.การออกแบบสื่ออัตลกัษณ์ขนมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การให้ของคนไทย 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ย์ ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากร
รม/ ปั้นสลัก 

ท่องเที่ยวนครปฐม
ผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการ
ออกแบบ (ระยะที่ 1) 
2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. "หยุด" หมายเลข 
1 (2555) 
2. Untitled 5 
(2556) 
3. "หยุด" หมายเลข 
2 (2556) 
4. ศรัทธา (2557) 

 
√ 
 

 
√ 
 

 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 

 
2. พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด 
 
 
3. บงกชพร สุวรรณรัตน์   
 
 
 
4. ฐานิศา เนตรดี  
 
 
5. อรรถพล จิระทัศนกุล 
 
 
6. กิตติคุณ ภักดีแกว้  
 
7. ฮาซีฟ นิกาเร็ง 
 
 
8. ยุภาภรณ์ สุนทร 
 
 
9. มัทนา ทองบ่อ 
 
 
10. จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น 
 

 
2. Corporate Identity Media Design for Siamese 
Cat Conservation 
 
3.สร้างฝันปันรัก : หัตถกรรมสร้างสรรค์ความฝันในวัยเด็ก
สู่จินตภาพมหัศจรรย์ความสุข 
 
 
4.โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมสัตว์ป่าที่ถกูนํามาเล้ียง
ในเมืองใหญ่ 
 
5.โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุ
เซรามิคสําหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย 
 
6.การสร้างสรรค์พลังของแสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึก 
 
7.การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสง
แห่งสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
8.โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการเข้าถึงสติ ณ สวน
โมกข์ กรุงเทพฯ 
 
9.การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมติดต้ังภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เร่ือง คุณค่าแห่งชีวิต 
 
10.มากรรมเซรามิกใต้น้ําเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศแนวปะการัง จังหวัดกระบี ่
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

5 อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล  กศ.บ. 
กศ.ม. 
ปร.ด. 

เทคโนโลยี
ทางการ
ศึกษา 
เทคโนโลยี
ทางการ
ศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

หัวหน้าโครงการ : 
1. ที่ปรึกษากจิกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ต่อยอตราสินค้าสู่
อาเซียน ภายใต้
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อุตสาหกรรมแฟชั่น
และไลฟ์ไตล์ (2560) 
ผู้ร่วมวิจัย 
1. โครงการออกแบบ
สมุดภาพ : ย้อนรอย
ดินแดนสุวรรณภูมิ 
(2557) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. การสร้างแบรนด์
มหาวิทยาลัยไทย 
(2556) 
2. เสียมเรียบใน
มุมมองที่มีชีวิต 
(2557) 

√ 
 
 
√ 
 

 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 
 
√ 

 1. อนุตรประภา แสงรัศมี 
 
 
2. สิรีธร สันแดง 
 
 
 
3. พงศธร ตั้งสะสม 
 
 
4. ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ 
 
 
5. พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด 
 
 
6. สิริลักษณ์ พฤทธอิานันต ์
 
7. ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 
 

1.การออกแบบสื่อ เพื่อบําบัดโรคออทิสติคระยะเบื้อ งต้น
ในเด็กช่วงอาย ุ3- 6 ขวบ 
 
2. Integrated Media Design for Early Childhood's 
Spatial and 
VisualIntelligence Development 
 
3.โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สําหรับนักท่องเที่ยวจีน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
 
4.การออกแบบสื่ออัตลกัษณ์ขนมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การให้ของคนไทย 
 
5. Corporate Identity Media Design for Siamese 
Cat Conservation 
 
6.การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน อนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง 
7.ภาพยนตร์สั้นเพื่อสะทอ้นความงามภายในจิตใจของ
ผู้ต้องขัง 
 

 

6 อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสด ี  ศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบ
ศิลป
ประยุกต ์
นฤมิตศิลป์
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การจัดการความรู้
ในสาขานวัตกรรม
การออกแบบ
ประสบการณ์
สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 
บ่งชี้ แสวงหา สร้าง
และจัดความรู้ให้เป็น

√ 
 

 

 
√ 

 1. อัญชลี พยัคฆ์เดช 
 
 
 
2. ณัฐพร ตรีสุริยาแสงโชติ 
 

1.การออกแบบอัตลักษณ์ขนมไทยจากรากฐาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ขนมไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 
2.การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธาน ีสู่การออกแบบ
ภายในสถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธานี 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ระบบ (2559)ผลงาน
สร้างสรรค ์: 
1. การออกแบบ
ระบบป้ายสัญลักษณ์
สําหรับระบบ
คมนาคมกรุงเทพฯ 
(2556) 
2. ซ้อนทับ (2557) 
3. สุกที่สุข (2558) 
4. Creative Fine 
Arts Thailand 
(2559) 
5.บรรจงรําลึก(2559) 

7 รศ.ประภากร สุคนธมณ ี รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกต
ศิลปศึกษา 
ประยุกต
ศิลปศึกษา 

ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. รูป-นาม-สมมต ิ
(2555) 
2. 1=2 (2556) 
3. happiness#1 
(2557) 
4. มิติ แสง-เงาของที
พู่กันในงานปัก 
กรณีศึกษา : ภาพ 
"ราชัน" (2557) 
5. โคมแสงโคมเงา 
(2557) 
6. "ลายปลากา" การ
เกิดใหม่บนผืนผ้า 
(2558) 
7. จระเห้! (2559) 

√ 
 

 

 

 

 

 
√ 
 

 
√ 

 1. อนุตรประภา แสงรัศมี 
 
 
2. สิรีธร สันแดง 
 
 
 
3. พงศธร ตั้งสะสม 
 
 
4. สิริลักษณ์ พฤทธอิานันต ์
 
 

11.การออกแบบสื่อ เพื่อบําบัดโรคออทสิติคระยะเบื้อ งต้น
ในเด็กช่วงอาย ุ3- 6 ขวบ 
 
2. Integrated Media Design for Early Childhood's 
Spatial and 
VisualIntelligence Development 
 
3.โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สําหรับนักท่องเที่ยวจีน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
 
4.การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน อนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง 
 

5/08/2559 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

8. ที่นอนลูก (2559) 
9. ... (2559) 
10. Untitled 4 
(2559) 
 
 
 
 

8 อ.พรพรม ชาววัง  ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 

จิตรกรรม 
 

ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ยมกปาฏิหาริย์ 
(2556) 

√  2. อัญชลี พยัคฆ์เดช 
 

2.การออกแบบอัตลักษณ์ขนมไทยจากรากฐาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ขนมไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

   ศ.ม. จิตรกรรม 2. พระพุทธ (2557) 
3. สิงโตลายดอกไม้ 2 
(2558) 
4. ความรักสีคารา 

     

     เมล (2559) 
5. สามัคคี – มีทาง 
(2559) 

     

           

9 อ.อิทธิพล วิมลศิลป ์  ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
ศ.ม. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

 √  1. ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ 
 

1.การออกแบบสื่ออัตลกัษณ์ขนมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การให้ของคนไทย 
 

 

10 ผศ.กรธนา กองสุข     √  1. พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด 1. Corporate Identity Media Design for Siamese 
Cat Conservation 

 

11 ผศ.ดร.ภูวนาท  
รัตนรังสิกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร

ศ.บ.
(หลักสูตร 5 

การ
ออกแบบ

หัวหน้าโครงการ : 
1. การศึกษาทดลอง

√ 
 

 1. ณัฐพร ตรีสุริยาแสงโชติ 
 

1.การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธาน ีสู่การออกแบบ
ภายใน 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ย์ ปี) 
M.A. 
ปร.ด.  

ผลิตภัณฑ์ 
Visual Arts 
โบราณคดี
สมยั
ประวัติศาส
ตร์ 
 

เพื่อสร้างสรรค์
เครื่องจักรหล่อโลหะ
พร้อม 
ระบบ Induction 
สําหรับนักออกแบบ
เครื่องประดับไทย 
(2558) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. หลังคาหน้าฝน
(2557) 
2. เจตสิก (2559) 
 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
2. อนุตรประภา แสงรัศมี 
 
 
3. สิรีธร สันแดง 
 
 
 
4. ภาณุวัฒน์ กาหลิบ 
 
 
5. พงศ์ภาณุ พรขจรกจิกุล   
 
 
6. นวพล พิสุทธิวงส ์
 
7. จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น 
 
 

สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอุดรธาน ี
 
2.การออกแบบสื่อ เพื่อบําบัดโรคออทิสติคระยะเบื้อ งต้น
ในเด็กช่วงอาย ุ3- 6 ขวบ 
 
3. Integrated Media Design for Early Childhood's 
Spatial and 
VisualIntelligence Development 
 
4.พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา สื่อนทิรรศการครบรอบ 
80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
5.การสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดจากมนุษย์  
 
6.โกฏิจักรวาล พื้นที่เรียนรู้จักรวาลวิทยาผ่านปรัชญาพุทธ 
 
7.มากรรมเซรามิกใต้น้ําเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
แนวปะการัง จังหวัดกระบี่ 
 

12 รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดํารงค์
กุล 

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศศ.ม.  
ศศ.บ.  
ศบ.  
 

ประวัติศาส
ตร์ศิลปะ
ไทยคดี
ศึกษา 
เครื่อง
เคลือบดิน
เผา 
 

ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. สัญญอักษรา
(2558) 
2.รุง่อรุณแห่ง
ความสุข (2558) 
3.ความประทับใจจาก
กลองมโหระทึก 
(2559) 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 

 1. บงกชพร สุวรรณรัตน์ 
 
 
2. อรรถพล จิระทัศนกุล 
 
 
3. ฮาซีฟ นิกาเร็ง 
 
 

1.สร้างฝันปันรัก : หัตถกรรมสร้างสรรค์ความฝันในวัยเด็ก
สู่จินตภาพมหัศจรรย์ความสุข 
 
2.โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุ
เซรามิคสําหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย 
 
3.การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสง
แห่งสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

4. ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง 
 
 
5. ยุภาภรณ์ สุนทร 
 
 
6. มัทนา ทองบ่อ 
 
 
7. จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น 
 

4.ภาพยนตร์สัน้เพื่อสะทอ้นความงามภายในจิตใจของ
ผู้ต้องขัง 
 
5.โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการเข้าถึงสติ ณ สวน
โมกข์ กรุงเทพฯ 
 
6.การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมติดต้ังภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เร่ือง คุณค่าแห่งชีวิต 
 
7.มากรรมเซรามิกใต้น้ําเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
แนวปะการัง จังหวัดกระบี่ 
 

13 อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต  Ph.D.  
M.D.  
วท.บ.  
 

Design 
Arts 
Multimedi
a Design 
วิทยาการค
อมพิวเตอร ์

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐาน
ของวิธวีิจัยในงาน 
ศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวธิีการ
สอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต 
ศิลปะการออกแบบ
(2560) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. Exhibition 
Design (2559) 
2.อัตลักษณ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์
(2559) 
3.ขวดน้ําดื่ม

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 1. สิริลักษณ์ พฤทธอิานันต ์
 
 
2. กิตติคุณ ภักดีแกว้ 
 
3. ภาณุวัฒน์ กาหลิบ 
 
 
4. พงศ์ภาณุ พรขจรกจิกุล 
 
 
5. กุลปริยา สิริสวัสดินุกูล 
 
 
6. กฤษฏิ ์ตุลวรรธนะ 
 

1.การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน อนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง 
 
2.การสร้างสรรค์พลังของแสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึก 
 
3.พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา สื่อนทิรรศการครบรอบ 
80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
4.การสร้างสรรค์บนพื้นที่สื่อสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดจากมนุษย์  
 
5.การสร้างคุณค่าเชิงศิลปะวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์สินค้า
ของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี 
 
6.การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายใน
สวนสาธารณะ กรณีศึกษาสวนลุมพิน ี
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2559) 
 

 
 

ตารางท่ี 1.1-9 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2559 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

คน้คว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
2        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
3        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

คน้คว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

        5.   
 
 
ตารางท่ี 1.1-10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/ฉบับ

ที่ วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 
วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1 นายสมัชชา อภิสิทธ์ิสุขสันต ิ การออกแบบสื่อประกอบนิทรรศการเพื่อผู้พิการ
ทางสายตาในพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต ปีท่ี 
12 ฉบับท่ี 2 เดือน ก.ค.- ธ.ค. 2559 

  

2 นางสาวจุฑาวรรณ วรงค์  การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษา วัด
อรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

3 นายเอกรง คุ้มพร้อมบญุ  
 

ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพ่ือถ่ายทอด
ปรัชญาการควบคุมจิตใจ ตามแนวทางของสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
รินายก 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

4 นางสาวนัทชา สุวรรณพฤกษ์ 
  

โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัตลักษณ์
สินค้าพ้ืนเมือง อําเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 

The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
May 12-13, 2016 

  

5 นางสาวเพ็ญพร เรืองโรจน ์ การสร้างสรรค์ศลิปะสื่อประสมตกแต่งภายในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เรื่อง
โอบอุ่น 

The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
May 12-13, 2016 

  

6 นายธีระพงษ์  ธรรมเจรญิ การสร้างสรรค์ประติมากรรมเรื่องรูปจิตสัมพัทธ์จาก
ภูมิปัญญางานหัตถกรรมศลิป์เพื่อตกแต่งภูเรือ

The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/ฉบับ

ที่ วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 
วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

แซงชัวรี่ รีสอร์ทแอนดส์ปา จังหวดัเลย May 12-13, 2016 
7 นางสาวศศิวิมล เฉลมิฤทธ์ิ โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศลิป์ในมิติความเชื่อเชิง

วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มี
อิทธิพลทางจิต 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

8 นางสาวศรุตา  เกียรติ
ภาคภูม ิ

โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศลิป์ด้วยวสัดุโลหะ
เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประดับ
ตกแต่งภายในรสีอร์ทบริบท  จ.นครราชสมีา เรื่อง  
พลังชีวิตจากธรรมชาต ิ

The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
May 12-13, 2016 

  

9 นายพีรติ จึงประกอบ ศิลปะจดัวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อน
ภาพลักษณผ์ู้ขับข่ีจักรยานยนตร์ับจ้าง 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

10 นายสรลั ตั้งตรงสิทธ์ิ  แนวทางไคเนติก อารต์เพื่อการออกแบบเลขนศลิป์
สําหรับนิทรรศการความเป็นมาละครเวทีไทย 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

11 นางสาวนวพรรณ อัศวสัน
ตกุล  

แนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนทีเ่พื่อเด็กหญิงก่อน
วัยรุ่น เพื่อการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงเกินทาง
เพศ 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

12 นางสาวศิรินฤมล ช้อยเรือง  
 

การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจาก
หัตถกรรมเศษผ้า 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

13 นางสาวรุ่งนภา คาน 
 

การออกแบบเพื่อยืดอาย ุ
การใช้งานให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสัน้ประเภทนิตยสาร 
แจกฟรี 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี           2  ด  น 
พ.ค.- ส.ค. 2559 

  

14 นางสาวศุณัฐธิดา ทองมี  "Vitamin Sea" สื่อประยุกต์ศิลปเ์พื่อการสื่อสาร
การอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอ่าวแสมสาร 

The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/ฉบับ

ที่ วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 
วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

May 12-13, 2016 
15 นายประธาน เลิศงาม   การออกแบบชุดภาชนะอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติธรรม 

สําหรับเสถียรธรรมสถาน 
The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
May 12-13, 2016 

  

16 นางสาวพรพรรณ สุทัศน ์
 

เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดินเผาและคูม่ือ
สําหรับเภสัชกรรมไทย 

The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
May 12-13, 2016 

  

17 นางสาวณัฐพร ตรีสรุิยาแสง
โชติ 

การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอดุรธานี สู่การออกแบบ
ภายใน 
สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอดุรธาน ี

The 3rd International Creative Art 
Disseminating (ICAD 2016)  
May 12-13, 2016 
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ตารางท่ี 1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจํา

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

1. นะนะนะ…[ประยุกตศิลปศึกษา] 15 – 30 
ก.ย.59 

 

        2. ความงดงามของชีวิต.[ประยุกตศิลปศึกษา] 15 – 27 
ก.ย.58 

 

        3. Owlet Shelf.[ประยุกตศิลปศึกษา] 15 – 27 
ก.ย. 57 

 

2 รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
√ 
 

1. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ[ออกแบบ] 

15 – 30 
ก.ย.59 

 

        2. พื้นที่สําหรับสังคมผูสู้งอาย[ุออกแบบ] 15 – 27 
ก.ย.58 

 

        3. การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของบ้านพักรับรอง
และภมูิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย[ออกแบบ] 

15 – 27 
ก.ย. 57 

 

        4. ตํารา พรรณไม้เพื่อการตกแต่งประดับอาคาร และ
การออกแบบภูมิทัศน์ 
 

  

3 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

1.แบบร่างสัญลักษณ์.[นิเทศศิลป์]  15 – 27 
ก.ย.58 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจํา

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

        2.ผลงานเตือนสติ/คิดก่อนพูด[นิเทศศิลป์] 15 – 27  
ก.ย. 57 

 

4 รศประเสริฐ พิชยะสุนทร √ 
 

 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

5 ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล √  √ √ √ √ 1. เจตสิก [เครื่องประดับร่วมสมัย] 15 – 30 
ก.ย.59 

 

        2. หลังคาหน้าฝน[เครื่องประดับรว่มสมัย] 15 – 27  
ก.ย. 57 

 

 
 
 
 
ตารางท่ี 1.1-12 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ลําดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

1 รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร (2558) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร.  
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ลําดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพือ่ส่งเสรมิ
ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย  
(2557). การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน
ศูนย์นันทนาการสาํหรับผู้สูงอาย ุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร. 

2. ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรคเ์ครื่องจักร
หล่อโลหะพร้อมระบบ Induction สําหรับ
นักออกแบบเครื่องประดับไทย 

ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ครั้งท่ี9 : บูรณาการศาสตร์
และศลิป ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.1-13 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 

1      1.   

     2.   

     3.   

     4.   

     5.   

 
ตารางท่ี 1.1-14 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ลําดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้าํ แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
     
     

 
ตารางท่ี 1.1-15 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

เป็นไปตามเกณฑ ์   
แฟ้มรายงานการประฃุม 
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
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) 

เป็นไปตามเกณฑ ์   

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

เป็นไปตามเกณฑ ์   

แฟ้ม มคอ.3 

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

เป็นไปตามเกณฑ ์   

แฟ้ม มคอ.5 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ ์   
เอกสารฉบับน้ี 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ได้ทวนสอบครบทุกรายวิชาแล้ว   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

เป็นไปตามเกณฑ ์

  

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ ไม่มีอาจารย์ใหม ่ - -  
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมสมัมนาคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ เมื่อวันท่ี 26 มิ.ย.59 ณ 
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม   

 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ ประจาํปี 2560 คณะมณัฑนศลิป ์
 
 

  
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ค่าเฉลี่ย = 3.50   
ส่วนกลาง 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ค่าเฉลี่ย = 4.45   
ส่วนกลาง 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

1 การออกแบบสื่อประกอบนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ 

นายสมัชชา อภิสิทธ์ิสุขสันต ิ
57156335 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 
2 เดือน ก.ค.- ธ.ค.59 

 

2 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว นาสาวจุฑาวรรณ วรงค ์ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn  
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

เชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราช
วรมหาวิหาร 

57156305 University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

3 ออกแบบสื่อสารการแสดงละครเวทีเพ่ือถ่ายทอดปรัชญาการ
ควบคุมจิตใจ ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

นายเอกรง คุ้มพร้อมบญุ  
57156344 
 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

 

4 โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศลิป์ในมิติความเชื่อเชิง
วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทาง
จิต 

นางสาวศศิวิมล เฉลมิฤทธ์ิ 
57156331 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

 

5 ศิลปะจดัวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อนภาพลักษณผ์ู้ขับข่ี
จักรยานยนต์รับจ้าง 

นายพีรติ จึงประกอบ 
57156320 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

 

6 แนวทางไคเนติก อารต์เพื่อการออกแบบเลขนศลิป์สําหรับ
นิทรรศการความเป็นมาละครเวทีไทย 

นายสรลั ตั้งตรงสิทธ์ิ 
57156353 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

 

7 แนวทางการออกแบบสื่อเคลื่อนทีเ่พื่อเด็กหญิงก่อนวัยรุ่น 
เพื่อการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ 

นางสาวนวพรรณ อัศวสันตกลุ 
57156314 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

 

8 การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าจังหวัดปทุมธานีจากหัตถกรรม
เศษผ้า 

นางสาวศิรินฤมล ช้อยเรือง  
57156333 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

 

9 การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้น
ประเภทนิตยสารแจกฟร ี

นางสาวรุ่งนภา คาน 
57156327 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี           2  ด  น พ.ค.- ส.ค.59 

 

 
ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมลูระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ําหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ําหนัก 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ําหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ําหนัก 0.80) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

1 โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัตลักษณส์ินค้าพ้ืนเมือง 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาวนัทชา สุวรรณพฤกษ์ 
57156350 

The 3rd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2016) May 12-13, 2016 

 

2 การสร้างสรรค์ศลิปะสื่อประสมตกแต่งภายในสถานสงเคราะห์ นางสาวเพ็ญพร เรืองโรจน ์ The 3rd International Creative Art Disseminating  
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
เด็กอ่อนปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี เรื่องโอบอุ่น 57156321 (ICAD 2016) May 12-13, 2016 

3 การสร้างสรรค์ประติมากรรมเรื่องรูปจิตสัมพัทธ์จากภมูิปัญญา
งานหัตถกรรมศิลปเ์พื่อตกแต่งภูเรอืแซงชัวรี่ รีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดเลย 

นายธีระพงษ์  ธรรมเจรญิ 
57156349 

The 3rd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2016) May 12-13, 2016 

 

4 โครงการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศลิป์ด้วยวสัดุโลหะเหลือใช้
จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประดับตกแต่งภายในรีสอร์ทบริ
บท  จ.นครราชสีมา เรื่อง  พลังชีวิตจากธรรมชาต ิ

นางสาวศรุตา  เกียรตภิาคภูม ิ
57156330 

The 3rd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2016) May 12-13, 2016 

 

5 "Vitamin Sea" สื่อประยุกต์ศิลปเ์พื่อการสื่อสารการอนุรักษ์
ชายฝั่งทะเลอ่าวแสมสาร 

นางสาวศุณัฐธิดา ทองมี 
57156334 

The 3rd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2016) May 12-13, 2016 

 

6 การออกแบบชุดภาชนะอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติธรรม สําหรับ
เสถียรธรรมสถาน 

นายประธาน เลิศงาม   
57156315 

The 3rd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2016) May 12-13, 2016 

 

7 เสบียงโอสถ : อุปกรณ์เครื่องเคลือบดินเผาและคูม่ือสําหรับ
เภสัชกรรมไทย 

นางสาวพรพรรณ สุทัศน ์
57156319 

The 3rd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2016) May 12-13, 2016 

 

8 การศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดอดุรธานี สู่การออกแบบภายใน 
สถานีรถไฟทางคู่จังหวัดอดุรธาน ี

นางสาวณัฐพร ตรีสรุิยาแสงโชต ิ
57156310 

The 3rd International Creative Art Disseminating 
(ICAD 2016) May 12-13, 2016 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./



112 

 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

เลขที่ค าขอ 

1 โคมไฟ (1) รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา 8 ม.ค.59 1102003796 

2 โคมไฟ (2) รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา 8 ม.ค.59 1102003799 

3 โคมไฟ (3) รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา 8 ม.ค.59 1102003800 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ําหนัก 0.20) 

1 บริบทหัตถกรรม : ผักตบชวา (บทความนําเสนอแนวความคิด) รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ  สูจิบัตร 
2 Fulfill : ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
(บทความนําเสนอแนวความคิด) 

รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 2559 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
(15-30 ก.ย.59) 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ําหนัก 0.40) 
1 นะนะนะ... รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ รายงาน 
2 Fulfill : ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบ รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 2559 ณ ศูนย์ ประเมินผล
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
สภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  โครงการส่งเสริม 

3 เชิงซ้อน รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร (15-30 ก.ย.59) ชุมชนต้นแบบสืบ
สานมรดกภมูิ
ปัญญาทาง
วัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4 เจตสิก ผศ.ดร.ภูวนาท รตันรังสิกลุ 

5 แสงธรรม รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์วสัดผุักตบชวา  รายงานผล 
6 พิธีธรรม รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา คณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศกึษา คณะมณัฑนศลิป์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ พิพิธภณัฑ์การออกแบบ
ศิลปากร (1-6 ก.ย.59) 

โครงการประยุกต์
ศิลป์ร่วมสมยัภูมิ
ปัญญาไทยสู ่

7 "สายใยแห่งพระเนตร" รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ํา นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 10–
11 ธ.ค.59 ณ ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน 

อาเซียน 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
1 Wisdom and Happiness Festival รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา The 13th Gongju International Art Festival  
2 Happiness Festival รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา 2016 'Asian Aroma'  
3 Abstract of Moutain รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา    
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 
 

สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.20 

1,002 
4.45 4.45 

225 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สําเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

85 
15.20 

95.00 5.00 
16 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.45/2 = 4.73 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  9/3 = 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  15/3 = 5.00  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจําหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 36 

3 
ร้อยละ 60 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจําหลักสตูร
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 48 
5 

ร้อยละ 100 5.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสตูร ร้อยละ 24 

3.20 
ร้อยละ 64 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  11/3 = 3.67 ด ี
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 ข้อ 

11 ข้อ 
100 5.00 

11 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  14/4 = 3.50 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3/1 = 3.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 46.45 / 13 = 3.57 ด ี

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.73 4.73 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.67 - - 3.67 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.29 3.50 4.73 3.57 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  
ดี ดี ดีมาก 

  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดําเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที ่7.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 
ระยะสั้น 
การปรับปรุงหลักสูตร 
พัฒนาคณาจารย์ 
โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน 
ระยะกลาง 
การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560  
ระยะยาว 

  
 
√ 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
เช่ือมโยงเครือข่ายการศึกษาระหว่างนักศึกษา 
ศิลปิน และนักออกแบบ ระดับนานาชาติ 

√  √ 

 
2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาทีส่อดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาศิ ลปะการออกแบบ
วัฒนธรรม 
 

ร่างหลักสูตรฯ เปิดการเรียนการสอน 
เพิ่มคณาจารย์และพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ 

ปรับปรุงหรือเพิ่ม
หลักสตูรฯ ที่ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงใน
อนาคต 

โครงข่ายองค์ความรู้ชุมชน 
 
 

มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
กับชุมชนหัตถกรรมในท้องถิ่น 

ของงบประมาณสนับสนุน
ของภาครัฐด้านศลิปะและ
การออกแบบที่มีศักยภาพ 

ยกระดับผลผลิต
ระดับชุมชนสู่การ
สร้างแบรนด์ใน
ระดับบนานาชาต ิ

เชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษา
ระหว่างนักศึกษา ศิลปิน 
และนักออกแบบ ระดั บ
นานาชาติ 

ศึกษาดูงาน ทําความร่วมมือเครือข่าย
ศิลปินและนักออกแบบ 

จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ การแสดง
ศิลปะการออกแบบ
ระดับนานาชาต ิ
(Design Arts 
Biennale) 

 


