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ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพศิลปะการออกแบบขั้นสูง มีทักษะปัญญา และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สามารถแข่งขันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน  

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลได้ท า
การวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ที่
จะน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศ 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 ประจ าปีการศึกษา 2560 ในเบื้องต้น 
รายงาน ณ วันที่ 1 ก.ค.61 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 

1,058 
3.88 3.88 

273 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
11.20 

50.91 5.00 
22 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  8.88/2 = 4.44 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 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 

3 
ร้อยละ 60 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 
4 

ร้อยละ 80 5.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ร้อยละ 24 

27.20 
ร้อยละ 544 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 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
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 45.88/ 13 = 3.53 ด ี
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2560  วันท่ีรายงาน 1 ก.ค.61 

 

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  ปั้นกล่ า   

2. อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา 2. อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
 

ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
2/2561 อนุมัติวันท่ี 14 ก.พ.61 

3. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 3. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
2/2561 อนุมัติวันที่ 14 ก.พ.61 

4. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   4. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  

5. ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม 5. ผศ.ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 
 

อธิการบดีลงนาม วันท่ี 10 ก.พ.60 
และ สกอ.รับทราบวันท่ี 3 พ.ค.60 

 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
4. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
5. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 
6. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
7. อ.พรพรม  ชาววัง 
8. ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
9. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 
10. รศ.สน  สีมาตรัง 
11. อ.ชนิศา  ชงัดเวช 
12. ผศ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี 
13. ผศ.โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์ 
14. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
15. อ.ไพบูลน์  จิรประเสริฐกูล 
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   
30. อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ 
31. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ 
32. อ.สหเทพ  เทพบุรี 
33. อ.คณิตา มีชูบท 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
 
1.  อาจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 8. รศ.สน มีมาตรัง  
2.  อาจารย์จักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ  9.   อ.วิบูลย์ ติรมงคล 
3.  รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร 10.  ผศ.พยูร โมสิกรัตน์ 
4.  ผศ.เวนิช สุวรรณโมล ี 11.  ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว 
5.  อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 12.  อ.พงค์ภวัน อะสีติรัตน์ 
6.  อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 13. อ.วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 
7.  ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 1. มีอาจารยป์ระจ าหลักสตูรครบ 5 คน 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรแต่ละท่าน
เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพียง 1 
หลักสูตร  
3. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้ง 5 คน 
ประจ าในหลักสูตรตลอดปีการศกึษา 
2560 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย
ทั้งหมดมีคุณวุฒิที่ตรงสาขาวชิาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 
  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   - รองศาสตราจารย์ 3 คน 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 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  ปั้นกล่ า 
 2. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
 3. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คือ 
  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   - รองศาสตราจารย์ 3 คน 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน 
  คุณวุฒิการศึกษา 
   - ปริญญาเอก 3 คน 
 ในสาขาวชิาที่ตรงหรือสัมพันธ ์

ตารางที่ 1.1-2 
- รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 6/60 
ลว.22 มิ.ย.60 
- บันทึกส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย 
ที่ ศธ 6802/012 
ลงวันที่ 28 ก.พ.61 
เร่ือง สรุปมติสภา
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า งศิ ล ป ะ แล ะก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ประจ าที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย 
3. กรณีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ท าเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะส าหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อท าหน้าที่สอน 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 พ.ค.56 

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

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า งศิ ล ป ะ แล ะก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ประจ าที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย 
3. กรณีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ท าเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  

ตารางที่ 1.1-5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะส าหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อท าหน้าที่สอน 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 พ.ค.56 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ใ น ส า ข า วิ ช า ท า งศิ ล ป ะ แล ะก า ร
ออกแบบ และอาจารย์ประจ าที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2. มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ/งานวิจัย 
3. กรณีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ท าเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะส าหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อท าหน้าที่สอน 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 พ.ค.56 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ประกอบด้วย  
1. ประธานกรรมการ แต่งตั้งจาก
อาจารย์ประจ า 
2. อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก/ร่วม และ  
3. ผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. กรรมการทุกคนด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิาที่เก่ียวข้องกับศิลปะและการ
ออกแบบ และมีประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ/งานวิจยั หรือ

ตารางที่ 1.1-7 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
สาขาที่มีความสัมพนัธ์กับหัวข้อ
วิทยานพินธ์  
5. กรณีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
คณะฯ ได้ท าเรื่องเทียบเคียงคุณวุฒิ  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะส าหรับคณะวิชาสายศิลปะและ
การออกแบบเพื่อท าหน้าที่สอน 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 พ.ค.56 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญา โท  ส าข าวิ ช าศิ ลป ะกา ร
ออกแบบ ได้วิธีเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
ดังนี้  
1. เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
ICAD 2017 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
2. CODA นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ก า ร
ออกแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาศิลปะการออกแบบ บัณฑิต
วิทยาลัย  
3. International Design Arts 
Symposium Biennale 2017     

ตารางที่ 1.1-8 
 
 
 
น.ส.บงกชพร สุวรรณ
รัตน์ และ นายจิระพงษ์ 
เดชรัตน์ 

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  และจ านวนอาจารย์
ประจ าที่มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
    ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้มีการเสนอ

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

ตารางอ้างอิง 
ขออนุมัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ให้อาจารย์กลุ่มนี้สามารถ
รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 
5 แต่ไม่เกิน 10 คน ได้แก่ 
1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
3. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน 
4. รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
6 รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงกุล 
7.อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทกุคนมี
ผลงานสรา้งสรรค์และงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 1.1-9 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ได้อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง
แล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 

บันทึก
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ที่ ศธ 
6803.6 (ทพ)/พ 
ลว.24 พ.ค.61 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า
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 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 มีผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น การ
วิจัยสร้างสรรค์ เป็นต้น 

3. หลักสูตรมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลด้านการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการท่องเที่ยว 
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โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และต าแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับ
มาตรฐาน 

2. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการระดับนานาชาติเพ่ือเปิดโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ระหว่างศิลปินอาชีพ นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 
(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ ์(โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 

 

จ านวนที่คงอยู่
สิ้นปีการศึกษา  

2560 

จ านวนที่ออก
ระหว่างเรียน

จนสิ้นปี
การศึกษา 

2560 

อัตราการ 
คงอยู่ 

 
 

2558 2559 2560   (3) (4)  
2557 53 23 (4) - 43.40 8 18 15.09 
2558 33 - 19 (8) 57.58 0 6 11.32 
2559 25 - - - - (19) 6 76.00 
2560 31 - - - - 24 7 77.42 

 ( ) คือ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา : นักศึกษาบางคนไม่สามารถบริหารเวลาในการท างานประจ าที่
สอดคล้องกับตารางเรียน และบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และสถานที่ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

 
60 59 58 57 รวม 

 จ านวนจบในรุ่น  4 23 - 27 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น  53 53 - 53 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น  7.55 43.40 - 50.94 
 จ านวนจบในรุ่น 8 19 - - 27 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 33 33 - - 33 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 24.24 57.58 - - 81.82 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - 

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 25 - - - 25 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - 

2560 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - 31 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา : เกณฑ์และระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบ วินัย การบริหารจัดการเรื่องเวลาของนักศึกษา และ
สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออ านวย 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท รุ่นจบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

(1) 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

(2) 

จ านวนคน
ที่ตอบ 

(3) 

ค่าเฉลี่ย 
(4) =  (1) 
      (2)X(3) 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
1,058 21 13 3.88 

โครงการ
ติดตามผล  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 162 3 13 4.15 บัณฑิตฯปี 
   (2) ด้านความรู ้ 151 3 13 3.87 การศึกษา 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 146 3 13 3.74 2559 
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 158 3 13 4.05  

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

241 5 13 3.71 
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 200 4 13 3.85  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 22   

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

13 
  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

59.09 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ค่าเฉลี่ย  4.45  เกณฑ์ประเมิน  :  4.45  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย  3.88  เกณฑ์ประเมิน  :  3.88  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย  4.20  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย  4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20  คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท าของบัณฑิต 
โดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รุ่นจบปีการศึกษา 2559      
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท)  
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 - - ตารางที่ 2.2-1 
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.40 ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

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
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระ เบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
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 10 10.00 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 11.20  
13. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 22  
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ประเภทการตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

50.91 
 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.91  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ  50.91  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    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 3.88 3.88 
2.2 ร้อยละ 24.00 ร้อยละ 50.91 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
8.88/ 2  =  4.44  คะแนน 

ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างสาขาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการ
ออกแบบที่มีคุณภาพโดดเด่น ตรงตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บัณฑิตมีโอกาสในการต่อยอดผลงานไปสู่การสร้างธุรกิจของตนเอง เพ่ือตอบสนองนโยบาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. บัณฑิตได้ร่วมงานกับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

ระดับประเทศ 
5. บัณฑิตได้ร่วมท างานวิจัยกับคณาจารย์ ในลักษณะการวิจัยเชิงบูรณาการหลักสูตร 
6. บัณฑิตได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน TCI 
2. จัดท าวารสารวิชาการและวิจัยมโหระทึก เพ่ือเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานนักศึกษา 
3. หลักสูตรฯ จัดท าหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม เพ่ือการ

รองรับการพัฒนาการศึกษาของบัณฑิตในระดับสูงขึ้นไป 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

- การรับนักศึกษา  
    1. ระบบและกลไก 
  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2560  จ านวน 35 คน โดยมีระบบและกลไก ดงันี้  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ก าหนดคุณสมบัติ  โดยพิจารณาจาก 
      2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 
        1) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เปน็โรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เปน็
อุปสรรคต่อการศึกษา 
        2) เป็นผู้มีความประพฤตดิี 
        3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       2.2 คุณสมบัติทางการศึกษา 
         1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เก่ียวกับศิลปะ
และการออกแบบ หรือ 
         2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
           2.1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไมจ่ าเปน็ตอ้งมี
ประสบการณ์การท างาน) หรือ  
           2.2) ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80 และมี
ประสบการณ์วิชาชีพดา้นศลิปะและการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
           2.3) กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยุในดุลย
พินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
3. การประชาสัมพันธผ์่านแฟนเพจเฟสบุคส์ของหลักสูตร 
 
      หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
       1) แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต โดยให้
ผู้สมัครจัดท าในลักษณะบูรณาการความรู้อย่างน้อย 2 กลุ่มสาขาวิชา 
ภายใต้ 4 กลุ่มวิชา คือ การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์   ประ
ยุกตศิลปศึกษา และเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ความมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา 
และขั้นตอนของการศึกษา 
      2) สอบสัมภาษณ์ น าเสนอผลงาน ด้วย Portpolio และ Power Point 

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

อ้างอิง 
ผลงาน ไม่เกิน 10 สไลด์ โดยส่งไฟล์ผลงาน Power Point  

  3) ผลสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT (Silpakorn English Proficiency 
Test) หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
4. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. บัณฑิตวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
6. ด าเนินการน าเสนอผลงานพร้อมกับ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ 
7. คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและรวมคะแนน ใช้เกณฑ์ที่ระบุใน
รายงานการประชุม ดังนี้ 

- ความคิดสร้างสรรค์      ค่าน้ าหนัก 50 
- แฟ้มผลงาน         ค่าน้ าหนัก 30 
- ทัศนคติ/ความพร้อม     ค่าน้ าหนัก 20 

คะแนนการโหวต จากคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ท่าน  
      ต่ ากว่า 2 คน  หมายถึง  ไม่ผ่าน 
      3 คน      หมายถึง  ทดลองเรียน 
      4 คนขึ้นไป    หมายถึง  ผ่าน 
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

    2. ผลการด าเนินงาน 
มีการน าผลการด าเนินงานคัดเลือกฯ ในปีการศึกษา 2560 มาประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ และน ามาปรับกระบวนการ ในการรับสมัครฯ ในปีการศึกษา 
2560  

หลักสูตรฯ ได้ด าเนนิการรับสมคัรผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2560 โดยมีการด าเนินการรับสมัครผ่านบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัย
ศิลปากร รับนักศึกษา 2 รอบ ดังนี ้

รอบที่ 1 – 2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจ านวน 31 คน ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเข้าสอบสัมภาษณ์ 31 คน ผ่านการคัดเลือกจ านวน 31 คน โดย 

สรุปผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 31 คน โดยในจ านวนนี้เป็นการทดลอง
เรียน 3 คน แต่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาจ านวน 24 คน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
มีการพิจารณาสถิติผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันต่างๆ (รายละเอียดจาก

เอกสารการสมัครชื่อ ข้อมูลคุณวุฒิ สถานศึกษา และผลการสอบ) ซึ่งมีทั้งผู้
จบตรงสาขา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

 

    4. การน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง 
ผลประเมินจากปีที่แล้วการพิจารณาสถิติผู้ผ่านการคัดเลือกและผลการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประเมินฯ เพื่อน าไปเป็นข้อพิจารณาประกอบการรับนักศึกษาให้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
โดยผลประเมินจากปีที่แล้วควรให้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาโดยทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมสัมมนาบูรณาการก่อนการเรียน
การสอน ให้รุ่นพี่มาแนะน ารุ่นน้อง 

1. ระบบและกลไก 
ระบบในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

- การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ช่วงเริ่มเข้าศึกษา) 

     - โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ Design Arts Network 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  

    2. ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อชี้แจงเนื้อหารายวิชา กฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวย
ความสะดวกที่คณะและหลักสูตรจัดให้ แนะน าโครงสร้างหลักสูตร ลักษณะ
ของรายวิชา แผนการเรียน วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิชาลงทะเบียนให้
เหมาะสมกับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักคณาจารย์ 
และรุ่นพี่เพื่อจะได้แนะน าแนวทางในการศึกษาและวิธีปฏิบัติตนตลอด
การศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านวิชาการและอื่นๆ (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/60 เรื่อง 
โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ Design Arts Network 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ) 

    3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชาท าให้พื้นฐานทักษะของนักศึกษา
ไม่เท่ากัน หลักสูตรฯ ควรจัดกิจกรรมหลักสูตรฯ มีการปรึกษาหารือกันในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะน าผลการด าเนินการไปใช้ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

    4. การน าผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้วมาปรับปรุงและ
จัดกิจกรรมตามค าแนะน าของคณะกรรมการโดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนา
บูรณาการก่อนการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ศิลปะการออกแบบ 
Design Arts Network  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
       หลักสูตรฯ มีการด าเนินการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 
กลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ 
1. ระบบและกลไก 

หลักสูตรฯ มีการก าหนดระบบในการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษา โดย   

1. นักศึกษาเสนอประเด็นในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจกับอาจารย์ใน
หลักสูตร และน าไปพัฒนา เขียนเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ค าสั่งบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  773 -790/2560 เรื่ อง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560) 

3. ก าหนดการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมกับแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก/ร่วม 

4. ก าหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 2 ครั้ง โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

5. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ ตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ผลการด าเนินงาน 
1. หลักสูตรฯ มีการควบคุมให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด และนักศึกษาได้ เข้าพบปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับหัวข้อฯ ก่อนการเสนอหัวข้อฯ ต่อกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์  

2. กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกันพิจารณาหัวข้อฯ 

3. ก าหนดการสอบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมกับแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้นักศึกษา
ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเกณฑ์การสอบวิทยานิพนธ์ 
(รายงานการประชุม คร้ังที่ 8/60 และคร้ังที่ 12/60) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
4. มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1-2 เพื่อติดตามความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา (รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 8/60, 2/61) 

5. มีก าหนดแผนการสอบจบ ภาคการศึกษาต้น 2560 และปลาย 2560 
(รายงานการประชุมฯ  คร้ังที่ 9/60 และ คร้ังที่ 2/61) 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินโครงการฯ (รายงานผลโครงการประเมินผล
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 – 2 (M.F.A. Inprogress) ท าให้มี
นักศึกษาขอสอบจบ 8 คน (ตารางสอบจบ ก าหนดการสอบจบ  ประจ าภาค
การศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560) 
 จากการประเมินผลการด าเนินงานและกระบวนการควบคุมดูแล
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาการศึกษา
ต้น 2560 สรุปสอบผ่าน 8 คน โดยมีค่าระดับคะแนน “ดีมาก” 8 คน  จาก
การประเมินวิทยานิพนธ์ โดยมีการสอบถามนักศึกษาถึงความก้าวหน้า 
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา มาสรุปปัญหาในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้  น าไปเป็นแนวทางแก้ไข และปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
1. ระบบและกลไก 

การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม 
เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในแก่นักศึกษา  ซึ่งขั้นตอนกระบวนการการ
ด าเนินนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการดัวยตนเอง มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
และร่วมกันด าเนินงานจัดกิจกรรม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ค า
เสนอแนะและข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาที่ครอบคลุมในทุกด้านของผลการเรียนรู้ 

2. ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ดังนี้  
- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ เมืองมอสโคว 

ประเทศรัสเซีย (รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 5/60) 
 - รายวิชา 362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง จัดโครงการ

สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบอย่างพหูสูตร : 
อนาคตต้อง Integrated วันที่ 25 พ.ย.60 ณ TCDC Connect (บางรัก) 
กรุงเทพ (รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 10/60) 

 - รายวิชา 360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ คณาจารย์น า
นักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เ อ ก ส า ร ส รุ ป
ร า ย ง า น ข อ ง
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ก.ย.-1 ต.ค.60 (รายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 10/60) 

- รายวิชา 360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานการออกแบบ
สร้างสรรค์ คณาจารย์น านักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ งาน Design Week 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.2560 (รายงานการประชุมฯ 
คร้ังที่ 10/60) 

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ในกิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ มีการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ในแต่ละโครงการ โดยจะน าผลการประเมินไปปรับ และพัฒนากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ต่อไป  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบั
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 
 

- อัตราการคงอยู่    
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีอัตราการคงอยู่ที่ค่อนข้างสูง
และมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ดังนี ้

 
 ( ) คือ จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร 
 
ปีการศึกษา 2557 รับเข้ามาจ านวน 53 คน พ้นสภาพ 18 คน จบ

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
ท่ีรับเข้า 

(1) 

จ านวนท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

2) 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
เกณฑ์ 

(โดยรวมท่ี
ส าเร็จก่อน

เกณฑ์) 

 

จ านวนท่ี
คงอยู่สิ้น

ปี
การศึกษ
า 2560 

(3) 

จ านวนท่ี
ออก

ระหว่าง
เรียนจน

สิ้นปี
การศึกษ
า 2560 

(4) 

อัตราการคงอยู่ 

 
 

 
 

 

ปี
58 

ปี 
59 

ปี 
60 

    

2557 53 23 (4) - 43.40 8 18 15.09 
2558 33 - 19 8 57.58 0 6 11.32 
2559 25 - - - - (19) 6 - 
2560 31 - - - - 24 7 77.42 

ระบบ
ลงทะเบียน
ออนไลน ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การศึกษา 27 คน สถานะปกติ 8 คน (ปีแรกที่เร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุงฯ) 

ปีการศึกษา 2558 รับเข้ามาจ านวน 33 คน พ้นสภาพ 6 คน  จบ
การศึกษา 27 คน  

ปีการศึกษา 2559 รับเข้ามาจ านวน 25 คน พน้สภาพ 6 คน สถานะ
ปกติ 19 คน 

ปีการศึกษา 2560 รับเข้ามาจ านวน 31 คน พน้สภาพ 7 คน สถานะ
ปกติ 24 คน 

 - การส าเร็จการศึกษา  
    ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560             ก    ก    ำนวน 8 คน 
อนุมัติส าเร็จการศึกษา 13 ม.ค.60 
รวมทั้งสิ้นส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จ านวน  8 คน 

 
 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ของ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนมีการประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาในการเรียนในการสัมมนาหลักสูตรช่วงปลายปีด้วย 

ระดับความพงึ
พอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็น
ดังนี ้
ปี 58 = 3.48 
ปี 59 = 3.50 
ปี 60 = 3.38 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
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 มีนวัตกรรมต่อยอดน าไปสู่การใช้งานได้จริง 
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2. หลักสูตรมีกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามแผนของหลักสูตร 
3. นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองกับองค์กรระดับชาติและโครงการจริงรายวิชา Branding 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีโอกาสท าความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือบูรณาการองค์

ความรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
2. บัณฑิตมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป 
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หมวดท่ี 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

เนื่องจากหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับ 4
สาขาวิชา ดังนั้น ขั้นตอนกระบวนการในการรับสมัคร
อาจารย์ใหม่จะเป็นกระบวนการด าเนินงานของแต่ละ
สาขาวิชา  โดยหลักสูตรฯ จะมีการวางแผนประชุมเพื่อ
ก าหนดอัตราก าลังในระยะยาว เพื่อทดแทนอาจารย์
เกษียณอายุราชการ  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินงานของหลักสูตร  โดยมีการประชุม
ปรึกษา หารือเพื่อวางแผนร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา 
ในการจัดหาอัตราก าลัง เพื่อทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ  โดยมีระบบและขั้นตอนในการรับสมัครและ
คัดเลือกเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมในการพิจารณาเสนอ
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับหลักสูตรบูรณาการ น ารายชื่อมาพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้ตรงตาม
เกณฑ์ที่ สกอ.ได้ก าหนดไว้ คือคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  และตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนการแต่งตั้ง ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร ผ่าน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ
เห็นชอบโดยผ่านมติที่ประชุมกรรมการบัณฑิตฯ 
2. น าเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี และผ่านที่
ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  รั บ ร อ ง ต า ม ล า ดั บ 
  การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ได้ก าหนดไว้และประเมินผล
การสอนจาก มคอ.5  

  ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มีการปรับเปลี่ยนอาจาย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้  จากการ
ประชุมที่อัมพวา เม่ือวันที่ 14-15 ต.ค.59 

 -การบริหารอาจารย์  
กลไกการบริหารอาจารย ์

1. หลักสูตรฯ ก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

2. หลักสูตรแบ่งงานภาระงานหน้าที่อาจารย์ใน
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ 

3. หลักสูตรฯ น าข้อมูลเสนอต่อคณะฯ ในการ
พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อทดแทนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรฯ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการหาอัตรารองรับส าหรับอาจารย์ที่
จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

4.  หลักสูตรฯ ร่ วมกับคณะวิช า  ในการจั ดท า
แผนพัฒนาอาจารย์โดยก าหนดระยะเวลาขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากระยะเวลาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หรือ
อาจารย์ที่ถึงเวลาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ระดับสูงขึ้น  

5. มีการจัดประชุมเพื่อผลักดันให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้สอนท าต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูง
ขึ้นไป และส่งเสริมการเสนอของบประมาณการท าวิจัย 
การผลิตผลงานสร้างสรรค์ ต ารา หรือหนังสือ ฯลฯ 

ผลการด าเนนิงาน 
  หลักสูตรฯ จัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลงาน 
และได้รับงบประมาณในการท าวิจัย ต่างๆ และพิจารณา
จัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สกอ. ก าหนดไว้ 

การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
โดยการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 

พิจารณาจากระบบที่ได้ด าเนินการแล้ว เช่น 
1. มีการติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน 

ภาระการสอน งานวิจัยสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมคร้ังที่
8/59 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอภาระงาน
ดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ KPI ของคณะ 

 - การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  
กลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ในการจัดระบบ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คือ 

1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้ 
อาจารย์ ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร 
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/59 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย) 

- กองทุนวิ จั ยและสร้ า งสรรค์ คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560  

- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ 
เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย (รายงานการประชุมฯ ครั้ง
ที่ 6/60) 

- โครงการศึกษาสัมมนาการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่
วัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 
12/60) 

โดยในแต่ละโครงการได้มีการสรุปผลเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน 
หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการส่งเสริมให้ 

อาจารย์ ในหลักสูตร ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตร 
(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/59 เรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2560, การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย) 

- กองทุนวิ จั ยและสร้ า งสรรค์คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (โครงการ “เสน่ห์การท่องเที่ยว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ” 
60,000.- บาท) 

- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ 
เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย (รายงานการประชุมฯ ครั้ง
ที่ 6/60) 

- โครงการศึกษาสัมมนาการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่
วัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
จ.สุโขทัย (รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/60) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
โดยในแต่โครงการได้มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

และน าผลการด าเนนิงานมาปรบัใช้ในการด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 

การประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ณ 

เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (สรุปผลโดยนักศึกษา)   

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการสง่เสริม
และพัฒนาอาจารย ์
- ได้เรียนรู้มาตรฐานการศึกษาศิลปะการออกแบบ แบบ
ประเพณีนิยม และร่วมสมัย น ามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดมาตราฐานสูงยิ่งขึ้น 
-ได้ศึกษาวิธีคิดและประสบการณ์ของการพัฒนาชุมชน
เชิงวัฒนธรรมและทางนิเวศ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    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 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
4 x 100/ 5 = 80.00 

ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์  
(2.80+24.40) x 100/ 5 = 544.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

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 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 40.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

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 1 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 4  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 80.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ร้อยละ 100.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 80.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

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 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 - - 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 1.00 2 2.00 ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาโท 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ด าเนินการ  
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.8 ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 5 2.00 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 28 22.40 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 3 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 33 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.80 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

24.40 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

56.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

488.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

7.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

61.00 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : รอ้ยละ 240.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 544.00  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 24.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 24.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีจ านวน 5 คน มีการ

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลา ในปีการศึกษา 2560 

 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ใน

ปีการศึกษา 2560 ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยได้ท า
การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยผลการประเมินเป็นดังนี้  

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลผลการ
ประเมินมารวบรวมและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

ระดับความพงึ
พอใจฯ 3 ปี
ย้อนหลัง เป็น
ดังนี ้
ปี 2558 = 3.43 
ปี 2559 = 4.12 
ปี 2560 = 3.75 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    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 80.00 5.00 
4.2 (3) 24.00 544.00 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

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

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 
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2. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การออกแบบ 

3. การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีเอกภาพ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีทุนสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการผลักดันวงการศิลปะการออกแบบ 
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หมวดที่ 5  
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

360 501 
สุนทรียศาสตร์ส าหรับ
นักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2560 - 5 2 - - - - 3 - - - - 36 

7 
F = 3 
I = 26 

360 502 จิตวิญญาณ
ไทยในงานออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2560 

10 5 9 - - - - 2 - - - - 26 
24 

F = 2 
360 503 บูรณาการ
และนวัตกรรมในงาน
ออกแบบสร้างสรรค ์

ภาคต้น 
ปี 2560 31 - - - - - - 5 - - - - 36 

31 
F = 5 

360 531 วิทยานิพนธ์ 
ภาคต้น 
ปี 2560 

- - - - - - - - - - 15 - 15 15 

360 541 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักออกแบบ 

ภาคต้น 
ปี 2560 

7 13 2 - - - - - - - - - 22 22 

360 504 ระเบยีบวิธี
วิจัยส าหรับนักออกแบบ 

ภาคปลาย 
ปี 2560 

11 8 4 - - - - 1 - - - - 24 
23 

F = 1 

360 531 วิทยานิพนธ ์
ภาคปลาย 
ปี 2560 

- - - - - - - - - - 25 1 26 
25 

NP = 1 
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

กลุ่มการออกแบบภายใน               
361 512 สัมมนาการ
ออกแบบภายในขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2560 

- 3 - - - - - - - - - - 3 3 

361 513 การออกแบบ
ภายในขั้นสูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2560 

 2 1 - - - - - - - - - 3 3 

361 523 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ภาคต้น 
ปี 2560 

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

361 511 การออกแบบ
ภายในขั้นสูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2560 

1 1 1 - - - - 1 - - - - 4 
3 

F = 1 
361 521 พื้นที่วิเคราะห์
และวิจารณ ์

ภาคปลาย 
ปี 2560 

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

F = 1 
กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป ์               
362 512 สัมนาการ ภาคต้น 2 8 - - - - - - - - - - 10 10 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ออกแบบนิเทศศิลป์ขั้น
สูง 

ปี 2560 

362 513 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2560 

5 3 2 - - - - - - - - - 10 10 

362 521 การออกแบบ
เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ 

ภาคต้น 
ปี 2560 

4 - - - - - - - - - - - 5 
4 

I = 1 
362 522 การออกแบบ
และจัดตัวอักษรทดลอง 

ภาคต้น 
ปี 2560 

1 - - - - - - - - - - - 1 1 

362 511 การออกแบบ
นิเทศศิลป์ขั้นสูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2560 

4 4 4 - - - - - - - - - 12 12 

362 523 แบรนด์ดิ้ง 
ภาคปลาย 
ปี 2560 

9 - - - - - - 1 - - - - 10 
9 

F = 1 
กลุ่มประยุกตศลิปศึกษา                
364 513 ประยุกต์ศิลป์
ขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2560 

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

364 521 สัมมนา
ประวัติศาสตร์ประยุกต์
ศิลป ์

ภาคต้น 
ปี 2560 8  1 - - - - - - - - - 9 9 

364 522 ทักษะการ
สร้างสรรค์ขั้นสูง 

ภาคต้น 
ปี 2560 

- - - - - - - - - - - - - - 

364 511 ศิลปะกับ
หน้าท่ีเฉพาะ 

ภาคปลาย 
ปี 2560 

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

364 512 ศิลปะกับพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

ภาคปลาย 
ปี 2560 

1 1 - - - - - - - - - - 2 2 

364 524 การศึกษา
รายบุคคล 

ภาคปลาย 
ปี 2560 

15 - - - - - - - - - - - 15 15 

กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา                
365 512 สัมมนางาน
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 

ภาคต้น 
ปี 2560 1 - - - - - - - - - - - 2 1 

365 513 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 2 

ภาคต้น 
ปี 2560 - - 1 - - - - 1 - - - - 2 1 

365 521 การจัดการ
งานเครื่องเคลือบดินเผา 

ภาคต้น 
ปี 2560 

- - - - - - - - - - - - - - 

365 511 การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผาขั้น
สูง 1 

ภาคปลาย 
ปี 2560 6 - - - - - - - - - - - 7 

6 
W=1 

365 522 เทคโนโลยี
การผลิต

ภาคปลาย 
ปี 2560 

- - - - - - - - - - - - - - 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

เครื่องปั้นดินเผาแบบ
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 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มมวลชน (Universal design) เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า (Better quality of life) และสร้างสรรค์หนทางในการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย 

ในการออกแบบสาระรายวิชา  จึงมีการบูรณาการรายวิชาที่ มี
ความส าคัญในการต่อยอดไปสู่ การสร้างสรรค์ขั้นสูง  ได้แก่วิชา 
สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณไทยในการออกแบบ บูรณาการและนวัตกรรม
ในงานออกแบบสร้างสรรค์ ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนักออกแบบ และเข้าสู่
เนื้อหาที่มีความเข้มข้นขึ้นตามล าดับ ในแต่ละศาสตร์พร้อมกับบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย น าไปสู่กระบวนการคิดต่อยอดเชิงวิชาการด้านศิลปะ
การออกแบบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

กลไกการจัดท าหลักสตูร 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี 
2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

(ปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

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

ตารางอ้างอิง 
ผลการด าเนนิงาน 
     ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 
พร้อมเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 

การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
 กระบวนการจัดท าหลักสูตรเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยกระบวนการ

ตรวจสอบมีความซ้ าซ้อนและระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ชัดเจน 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
กลไกการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

มีระบบการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอน PDCA
ภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

P การประเมินและวางแผนจากการสัมมนา 14-15 ต.ค.59 
D ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรและด าเนนิการตามระเบียบ 
C ติดตามความก้าวหนา้หลักสูตรในการประชุมหลักสูตรฯ ทุกเดือน 
A ด าเนินการเตรียมพร้อมการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร 

ผลการด าเนนิงาน 
    มีการรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 31 คน 

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
เป็นไปตามกลไกและกรอบเวลาตามมาตรฐาน สกอ. 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจัดท าหลักสตูร 
   หลักสูตรฯ ระบุในแผนการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

 

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

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 

- การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู้สอน 

จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และงานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

(ตัวบ่งช้ี 5.2) โดยมีองค์ประกอบคณาจารย์จาก 4 สาขาวิชา เพ่ือสร้างแนวทาง
การบูรณาการความรู้ และเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
มาบรรยายในประเด็นศึกษาของแต่ละรายวิชา มีการประชุมเพ่ือจัด
ตารางสอนและก าหนดผู้ประสานงาน วัน-เวลา สถานที่ 

ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินงานตามตารางสอน และคณาจารย์ส่ง มคอ.3 ครบ

ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรได้น าผลประเมินการสอน มาประกอบการพิจารณาเพ่ือ

ก าหนดผู้สอน 
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 

3 และ มคอ.4)   
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ ด าเนินการตามปฏิทิน TQF ระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
คณาจารย์จัดท า มคอ.3 เสร็จตามก าหนด 

การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ มีการติดตามข้อมูล มคอ.3 ผ่านการประชุมทุกเดือน 
และเลขานุการหลักสูตร 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ ระบุในแผนการด าเนินงาน 

 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้ าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 

คณะกรรมการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีแนวทางการพิจารณา
หัวข้อ ดังนี้ 

- มีการบูรณาการอย่างน้อย 2 ศาสตร์ 
- มีนวัตกรรมที่มีผลต่อสังคม โดยทางตรงและทางอ้อม 
- หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องมีความสอดคล้องกับสาระของ

หลักสูตร 
- มีการด าเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาเป็นผู้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ให้
หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง จากนั้นหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตรงตามสาขาวิชาที่บูรณาการ 

 

 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีการจัดโครงการ MFA. in progress 1 เพื่อตดิตามความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์และให้ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

MFA. in progress 2 เพื่อแสดงผลจากการพัฒนาแนวความคิดสู่การ
ประยุกต์เป็นผลงานสร้างสรรค์และน าเสนอกระบวนการศึกษาวิจัยใน
ระดับที่พร้อมสอบจบ พร้อมทั้งติดตามและควบคุมคุณภาพของภาค
เอกสารวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ I Thesis  และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ตามมาตรฐานระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

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 4  เกณฑ์ประเมิน  :  4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ระบบและกลไก 

1. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. อาจารย์ผู้สอนต้องรายงานผลการประเมินตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังจากปิดภาคการศึกษา 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานประเมินผลของหลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
 
 
 
หลักฐานที่
สัมพันธ์กับ
แต่ละข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
4. ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ

ประชุมเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันถึงข้อปัญหาที่เกิดระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน  

5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนการสอน 

6. จัดท ารายงานประเมินผลหลักสูตร  

ผลการด าเนนิงาน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก ากับดูแล  และ

ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามผ่านการประชุมและ
เลขานุการหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการประเมนิผลการเรียนรู ้
1. มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบจากผลย้อนกลับจาก 

แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2. ในรายวิชาปฏิบัติ มีการใช้กรรมการประเมินผลงานนอกเหนือจาก

ผู้สอนและผู้ประสานงานวิชา 
3. ในรายวิชาบรรยาย มีการติดตามผลโดยการท ารายงาน ผลงาน 

รวมถึงการน าเสนอของนักศึกษาที่สอดคล้องกับการก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
   พบการน าผลงานสร้างสรรค์ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนใน
โครงงาน จ านวน 1 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานที่
สัมพันธ์กับ
แต่ละข้อ 

 กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
น าเข้าตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการ และด าเนินการเสนอ

ปรับแก้ค่าระดับคะแนนผ่านสภามหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนนิงาน 
-มีการปรับแก้เกรดของนักศึกษา 
-หลักสูตรพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางร่วมกับนักศึกษา

อย่างรอบคอบ 

การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
-นักศึกษายอมรับผลการพิจารณา  
-หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบ 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

-นักศึกษาในหลักสูตรมีความเขา้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
กลไกการก ากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.5 ภายใน 30 วัน และจัดท า มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

ผลการด าเนนิงาน 
มีการปรับตารางแผนการเรียนในบางรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาเครื่อง

เคลือบดินเผาขั้นสูงให้มาอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกันกับสาขาอื่นๆ เพื่อ
สอดคล้องในการบูรณาการของหลักสูตร 

การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสตูร 

กลไกและกระบวนการมีแนวทางที่เหมาะสม และท าให้เกิดมาตรฐาน 

ผลที่ได้จากการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

มีมาตรฐานและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
คุณภาพบัณฑติตามกรอบคุณวฒุิ 

 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. มีการส ารวจความก้าวหนา้ของการท าวิทยานิพนธ์ 
2. มีกลไกเพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง

สม่ าเสมอ 
3. มีการตั้งกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสอบ

วิทยานพินธ ์ 
4. มีการประเมินผลงานวทิยานพินธ์ 
5. มีการจัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์ตามระเบยีบของบัณฑิตวิทยาลัย 
6. มีการน าเสนอวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด า เนินงาน ผ่านที่ประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยในปีการศึกษา 
2560 ได้แก่ 
1. ครั้งท่ี 8/2560 วันพฤหัสบดีที ่10 ส.ค.60    
อ.ประจ าหลักสูตร 80% 
2. ครั้งท่ี 9/2560 วันพฤหัสบดีที ่21 ก.ย.60     
อ.ประจ าหลักสูตร 80%  
3. ครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีที ่1 พ.ย.60   
อ.ประจ าหลักสูตร 60% 
4. ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีที ่29 พ.ย.60  
อ.ประจ าหลักสูตร 100% 
5. ครั้งท่ี 12/2560 วันศุกร์ที ่22 ธ.ค.60   
อ.ประจ าหลักสูตร 100% 
6. ครั้งท่ี 1/2561 วันจันทร์ที ่9 ม.ค.61   
อ.ประจ าหลักสูตร 100% 
7. ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธที ่ 31 ม.ค. 61   
อ.ประจ าหลักสูตร 100% 
8. ครั้งท่ี 3/2561 วันจันทร์ที ่5 มี.ค.61   
อ.ประจ าหลักสูตร 100% 
9. ครั้งท่ี 4/2561 วันพุธที ่9 พ.ค.61    
อ.ประจ าหลักสูตร 80% 
10. ครั้งท่ี 5/2560 วันพฤหัสบดีที ่7 มิ.ย.61          
อ.ประจ าหลักสูตร 100% 
    โดยการบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆ 
ของหลักสูตรฯ จะประชุมผ่านคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตร (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 
 

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 1/2560 จ านวน 16 รายวิชา 
  ภาคเรียนท่ี 2/2560 จ านวน 11 รายวิชา 

 เอกสาร มคอ.
3 
 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ       หลั กสู ต รฯ  ได้ จั ดท า ร ายงานผลการ  เอกสาร มคอ.
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

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

ด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุก
รายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2560 โดย 
     ภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวน 16 รายวิชา 
     ภาคเรียนท่ี 2/2560 จ านวน 11 รายวิชา 

5 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    หลักสูตรฯ มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

 เอกสาร มคอ.
7 
 

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

    หลักสูตรได้จดัให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ครบทุกรายวิชา 
 

 รายงานการ
ทวนสอบ 

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

   มีการจัดวาระการประชุมตามหวัข้อตัวบ่งช้ี
ระดับหลักสตูร 

 เอกสาร มคอ.
7 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  ไม่มีอาจารย์ใหม ่ - - 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1. รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า 
2. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 
3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
4. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรจุิด ารงค์กุล  
5. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล 
    - ทุกท่านเข้าร่วมสมัมนาคณาจารย์หลักสตูร 
เมื่อวันท่ี 7-9 ม.ค.61 ณ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.
ศรีสัชนาลยั จ.สโุขทัย 

  

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

บุคลากรสนับสนุน (นางนิพาดา ธนพิทักษ)์    
เมื่อวันท่ี 7-9 ม.ค.61 ณ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.
ศรีสัชนาลยั จ.สโุขทัย 
 

  

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

 
ค่าเฉลี่ย = 3.50 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
ค่าเฉลี่ย = 3.88 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้  11  

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัว
บ่งช้ีที่ 1-5 

 5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5  100  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน  11  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้  100  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  10 จาก 12 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  11 จาก 11 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  10 จาก 10 ข้อ ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    :  10 จาก 10 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร  

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่ม ี    

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก 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 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)  
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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 

      ก     ค    น ก  ก         ก  ก      นก    น         ก         น 
ภ   น     ว      ก   นด 
     ก  ว        น  ก   ด    พ      น   ด กพ            พ   น       น    
 พ   น    พ  น     น  น    น      ก             ก    น     ค  ภ พ 
 น  ด         พ 

  

ความรู ้        พ     ก  ว           ก       ก      นหัวข้อโครงการบรรยายหลัก
มาตรฐานการเขียนแบบตามมาตรฐานวิชาชีพในสาขาศิลปะและการออกแบบ 

  

ทักษะทาง
ปัญญา 

       พ     ก  ว                           กก  ว  ค          ค         
น    น  นว   ก    ก           ก       ก      นหัวข้อโครงการวิจัย
     ว                    ก          ก      น ก      น            น 
ว     พ  น            ก    ก       ก       ก   ก          ก  ว          
          ก              นว     พ  น            ก    ก    

  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ให้นักศึกษา  ว ก น ก           ว    โครงการวิจัย    ด            การ 
ก าหนดระยะเวลา นก         น      ว       ด           ให้นักศึกษา
  ด คว  ค ด   น  ภ             ค      น   น    น 
 

  

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     ก  ค  นว   ด  วน         ด ด ก           น     ว       ด            
 ให ้ ก  ก      นโครงการวิจัย  ก  พ            นก               ก ก      น
อ้างอิง     ก   พ            นก                  ว     ว ด    น  ด     
  ค น         น             น       น      ก    ด             ว        น 
          น   น     ค            น    

  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- โครงการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561 คณะ
มัณฑนศลิป ์

5 1 ตามผลประเมินในภาพรวม รายงานผลโครงการฯ 

- สัมมนาหลักสตูรฯเพื่อ
ร่างและปรับปรุง
หลักสตูร 

5 1 หลักสตูรฯ มีการปรับปรุงตาม
ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.หลักสูตรบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 
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 11 จาก 11 ข้อ 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
14/ 4  =  3.50 คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน และติดตามผลผ่านการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. การประชุมอย่างสม่ าเสมอท าให้กระบวนงานทั้งหมดเสร็จสิ้นครบถ้วน 
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หมวดที ่6   
การบริหารหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
กลไกที่ด าเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

มีการส ารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง (พร้อมกับประเมินการสอนออนไลน์) 

ผลการด าเนินงาน  
คณะกรรรมการด าเนินงานหลักสูตร มีการประชุมถึงผลการ

ประเมินที่ส าคัญของนักศึกษา รวมถึงด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีการพูดคุยและหาข้อสรุปในชั้นเรียน ประกอบการ

พิจารณาผลประเมินฯ 

ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการ
ปรับปรุง 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

    มีระบบจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ เตรียมความ
พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ พัก 
นักศึกษา อุปกรณ์โสตศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือในการเรียน เช่น ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา วารสาร การค้นหาข้อมูล และสิ่งสนับสนุน
เหล่านี้ต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้งาน
ทันสมัยตลอด 

 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ 
1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. ด าเนินการแก้ไข หรือ ปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. จัดท ารายงานผลการประเมิน 
5. น าผลสรุปไปปรับปรุงให้สะดวกรวดเร็ว 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :  ระดับ 3    เกณฑ์ประเมิน  :  3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :  ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    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. หลักสูตรมีโรงปฏิบัติงานเฉพาะทางและพ้ืนที่เฉพาะในการท างานสร้างสรรค์ให้นักศึกษา  
2. นักศึกษาสามารถใช้โรงปฏิบัติงานบูรณาการต่างสาขาได้ 
3. มีโครงการประลองการสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ  
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพโดยรวม ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย 
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ควรระบุการด าเนินงานโครงการ
ประเมินความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ในเอกสารให้ชัดเจน 

มีการจัดท าเอกสารโครงการทุกครัง้ และมี
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง
มาตรฐานวิทยานิพนธ์ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานวิทยานิพนธ์ 

2. ควรระบุว่าในศตวรรษท่ี 21 มี
ทักษะอะไรบ้างและเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมต่างๆ อย่างไร 

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์
ความรู้ และถ่ายทอดในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพิ่มเตมิในการสอนกระบวนการคดิ
เชิงวิพากษ์ 

3. การเขียนตัวบ่ช้ี 3.3 และ 4.3 ให้
อ้างอิงผลประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาว่าปีท่ีแล้วเปน็
อย่างไร ปีนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

นักศึกษาและคณาจารย์ มีความพึงพอใจ
ในหลักสูตร แต่มีปญัหาเรื่องการบริหาร
จัดการของบัณฑติวิทยาลัย 

แจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ให้รัดกุมมากข้ึน 

4. ควรสอบถามนักศึกษาถึงสิ่งที่ยงั
ขาด หรือความต้องการของนักศึกษา 
ในการรายงานผลตัวบ่งช้ี 6.1 

มีการพบปะพูดคุยกลุม่ย่อยขึ้นในการ
ด าเนินงาน 

มีการสอบถามให้นักศึกษาแสดง
ความคิดในกลุม่ 

5. ควรให้นักศึกษาได้ตีพมิพ์
วิทยานิพนธ์ในวารสารที่หลากหลาย
นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ด้วยช่วงเวลาในการตีพมิพ์ไมส่ัมพนัธุ์กับ
การขอส าเร็จการศึกษา 

สืบค้นหาโอกาสและวารสารเพิ่มเติม 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 28 พ.ย.60  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิตเห็นว่า ควรรับฟังความคดิเห็นจาก นักศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอนมากกว่านี้ เปิดใจให้กว้าง 
ปรับทัศนคติให้เข้ากับยุคสมัยมากข้ึน 

ด้านการจัดการ ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ 
แจ้งข่าวสาร-แหล่งงาน ควรมีกิจกรรม นักศึกษา-ทัศน
ศึกษา การติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย บางครั้งไม่ได้รับ
ความสะดวก ควรลดขัน้ตอนที่ยุง่ยากลง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

จุดเด่นที่บัณฑิตประเมนิตนเอง คือ การบูรณาการ
ความรู้ในรายวิชาตา่งๆ เข้าด้วยกัน สามารถประยุกต์ใช้
สิ่งที่ตนมีความเชี่ยวชาญในการท างานได้ 

จุดอ่อนที่บัณฑิตประเมินตนเอง คือ ความชัดเจน
ของสาขาวิชาที่ตนมีความโดดเดน่ กระบวนการคิด 

มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอความคิดและปัญหา
ต่อหลักสูตรเสมอ มีการเปิด Line กลุ่มคณาจารย์กับ
นักศึกษาแต่ละรุน่ และ Facebook ของหลักสูตร มีแผน
ในการจัดท าเว็บไซต์หลักสูตร 
 
 
 
 
หลักสูตรเนินการบูรณาการความรู้ เพื่อต่อยอด มีความ
คิดเห็นในการให้อิสระเชิงนวัตกรรมการเรียนที่ผู้เรียน
สามารถก าหนดเนื้อหาและกระการให้เหมาะสมกับ
ตนเอง 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ทักษะการสืบคน้ การหาข้อมูล  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
คณะผู้ส ารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้ส าเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/ ออนไลน์  
(Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บันทิตควรมีการเพิ่มทักษะการใช้ถ้อยค า การพูด

อภิปราย การสื่อความหมายใหม้ีความชัดเจน ถูกต้อง และ
คล่องแคล่วมากข้ึน  

มีแผนการปรับปรุงทักษะภาษา และในการน าเสนอ
ตามเนื้อหาทุกรายวิชา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน (ถ้ามี) 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

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

แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
    

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการณ์มากกว่าหลักสูตรเดิมที่เน้นเฉพาะความ

ช านาญสาขาวิชา 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

คงรายวิชาที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตร และยุบรวมรายวิชาที่มีความเฉพาะเจาะจงในรายวิชามาก
เกินไป 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
โครงการการบริหารจัดการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาต้นจั่น 

อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2561 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย (ตารางในภาคผนวก องค์ประกอบที่ 4 ท้ายรายงานฉบับนี้) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง : รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง : รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม : อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า : รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล 

 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น จ านวน 28 คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ช่ือนักศึกษา 
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า  การสร้างสรรค์ศลิปะสื่อผสม เรื่อง พ้ืนท่ีแห่ง

ความสุข เพื่อตกแต่งในส านักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

น.ส.ชลธิชา ปลั่งกลาง 

โครกงารประตมิากรรมเครื่องปั้นดนิเผาผสาน
สิ่งแวดล้อมการจัดการน้ า 

นายอาตมัน เทพวิไล 

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงของสังขารเพื่อติดตั้งในพิพิธภัณฑ์
ส านักสงฆ ์

นายสุรชาญ อุ่มล ายอง  

การสร้างสรรค์งานประยุกต์ศลิป์เพื่อความสัมพันธ์ที่
เกื้อหนุนของต้นไม ้

นายธนพล หมอกยา 

การออกแบบสื่อและพื้นท่ีเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านหลุก 

น.ส.จิรัชยา ปญัญา 

แรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรม: โครงการ
ออกแบบเครื่องใช้ ภายใต้แนวคิดการเสริมสติ แก่
นักจิตวิทยาสาขาการให้ค าปรึกษา 

น.ส.ฉัตรมณี เจรญิธนะรุ่งเรือง 

เครื่องประดับที่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากเหรยีญ
กษาปณ์มลูค่าต่ า (กรณีศึกษาเหรยีณ 25 สตางค์ 
และเหรียญ 50 สตางค์ ท่ีใช้หมุนเวียนตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560) 

น.ส.กษกร เกิดวิชัย 

2. ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่ง
เกษร 

วัฒนธรรมดอกไม:้ โครงการสร้างสรรรค์ประยุกต
ศิลป ์เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมบ้านดินสอ 2 

นายเฉลมิศักดิ์  เหลือง 
ประเสริฐ 

โครงการออกแบบพื้นที่เกษตรยั่งยนืในพ้ืนท่ีขนาด
เล็ก เพื่อชีวิตคนเมือง 

นายชารีย์ บุญญวินิจ 

พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภมูิปญัญาไทย นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา 
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวิถีชีวติหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุม่ทอผ้าไหมมดัหมี่
บ้านเมืองน้อยจังหวัดบุรรีัมย์ เพื่อยกระดับสูส่ากล 

น.ส.ชนัญญา คงยืน 

สื่อปฏิสมัพันธ์เพื่อเพ่ิมการเรยีนรู้ดว้ยสัมผัสทั้ง 4 
ภายในห้องจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุร ี

นายธวัชชัย สอิ้ง 

แต้มสเีติมศลิป์: การสรา้งสรรค์คลิปะสิ่งทอสื่อ
ประสมพื้นท่ีแห่งความสุขในช่วงเวลาหนึ่งส าหรับ
เด็กป่วยโรคมะเร็ง 

น.ส.รัชนีกร ชะตางาม 

การศึกษาพฤติกรรมคนวัยเกษียณอายุ สู่การ
ออกแบบชุมชนบริการ "เกษียณส าราญ คอมมูนิตี้" 

นายอภิวุฒิ ฤทธิวงศ ์

โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชนตน้แบบแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design) 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ า
โขง 

น.ส.พุทธประภา ประชาโชต ิ

3. อ.ดร.เรืองลดา ปุณย
ลิขิต 
 

พื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการรับรู้
ประสาทสัมผัสของเด็กพิเศษ (กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลรัตนบรุี จังหวัดสุรินทร์) 

น.ส.กนกนุช ป้อมน้อย 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ช่ือนักศึกษา 
การออกแบบพื้นที่การเรยีนรู้ด้วยตนเองภายใน
โรงเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล 3 โดยใช้
แนวทาง Executive Functions (EF) เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ กรณศีกึษาโรงเรียน
อนุบาลเพชรบุร ี

น.ส.ภัทธา ศิริฤกษ ์

โครงการออกแบบระบบการสื่อสารเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาในโรงพยาบาลต ารวจ 

น.ส.ศุภกานต์ ไชยนวล 

โครงการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค ์กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยา
เขตอุเทนถวาย 

นายขัตติพงษ์ ด้วงส าราญ 

4. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิ
กุล 

การออกแบบเรขศลิปด้วยแรงบันดาลใจจาก ผ้าทอ
มือเมืองน่านภายใตห้ลัก พุทธศิลป์  

นางสาวจันทราภา รุจินาม 

การสร้างสรรค์บนพ้ืนท่ีสื่อสังคม เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหามลพิษทางน้ าท่ีเกิดจากมนุษย์  

นายพงศ์ภาณุ พรขจรกิจกลุ 

สุนทรียลักษณล์วดลายเวียงกาหลงเพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้พิพิธภณัฑ์ น าไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน 

นางสาวรตนรส สารขัตยิ ์ 

การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมาย ส าหรับการ
ออกแบบสื่อจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

นายจีระศักดิ์ ถนัดค้า  

การศึกษาอัตลักษณ์วิธีชุมชนไท-ยวนสีคิ้ว เพื่อ
ออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

นายภิรพรรษ ปลิวจันทึก 

โครงการออกแบบพื้นที่เรยีนรู้เพื่อการเรยีนรู้มติิ
สัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม 

น.ส.ชุติมา ลีลาพจนาพร 
 

การประยุกต์พื้นท่ีเพื่อจัดแสดงองค์ความรู้การ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

น.ส.กนกวรรณ น่ิมระหงษ ์

5. รศ.ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิ
ด ารงค์กุล 
 

โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมโิดยวสัดุ
เซรามคิส าหรับตกแต่งอาคารเขตรอ้นในประเทศ
ไทย 

นายอรรถพล จริะทัศนกลุ 

ผลของกิจกรรมการออกแบบตัวละครเพื่อค้นหาอตั
มโนทัศน์ในเด็กปฐมวยั กรณศีึกษา : โรงเรียนวดั
สังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุร ี

น.ส.สมิหลา เลิ่มเจียสหพงษ์ 

 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์ ดร.เรืองลดา  ปุณยลิขิต 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 1 ก.ค.61 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
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) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับปริญญา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จก 
ารศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
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 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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  ปั้นกล่ า 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) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/

สัมพนัธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายปรีชา  ปั้นกล่ า รอง
ศาสตราจารย ์

หัวหน้าโครงการ 
2556 (1 เรื่อง) 
2559 (1 เรื่อง) 
ผลงานสร้างสรรค ์
2557 (1 ช้ิน) 
2559 (11 ช้ิน) 
2560 (3 ช้ิน) 
ผลงานนิทรรศการ 
2560 (2 เรื่อง) 
จดสิทธิบัตร 
2559 (3 ช้ิน) 
2560 (4 ช้ิน) 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2533 
2537 

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

หัวหน้าโครงการ 
2556 (1 เรื่อง) 
2559 (1 เรื่อง) 
ผู้ร่วมวิจัย 
2558 (1 เรื่อง) 
2559 (3 เรื่อง) 
2560 (2 เรื่อง) 
ผลงานสร้างสรรค ์
2556 (1 ช้ิน) 
2557 (2 ช้ิน) 
2558 (1 ช้ิน) 

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 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/

สัมพนัธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

2560 (3 ช้ิน) 
ผลงานนิทรรศการ 
2559 (1 เรื่อง) 
2560 (1 เรื่อง) 

3 ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต   อาจารย ์ หัวหน้าโครงการ 
2560 (3 เรื่อง) 
ผู้ร่วมวิจัย 
2559 (1 เรื่อง) 
2560 (2 เรื่อง) 
ผลงานสร้างสรรค ์
2559 (3 ช้ิน) 
2560 (2 ช้ิน) 

วท.บ. 
M.D. 
 
Ph.D. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Multimedia Design 
 
Design Arts 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.กรุงเทพ 
Swinburne U.of 
Technology, Australia 
ม.ศิลปากร 

2546 
2551 
 
2559 

4 ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

หัวหน้าโครงการ 
2558 (1 เรื่อง) 
2559 (1 เรื่อง) 
ผู้ร่วมวิจัย 
2558 (1 เรื่อง) 
2560 (4 เรื่อง) 
ผลงานสร้างสรรค ์
2557 (2 ช้ิน) 
2559 (1 ช้ิน) 
ผลงานนิทรรศการ 
2560 (1 เรื่อง) 
ผลงานเผยแพร่ 

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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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวชิาการใน
รอบ 5 ปี (ระบุป)ี 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/

สัมพนัธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

2558 (1 เรื่อง) 
5 นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล รอง

ศาสตราจารย ์
ผลงานนิทรรศการ 
2560 (2 เรื่อง) 
ผลงานสร้างสรรค ์
2558 (3 เรื่อง) 
2559 (1 เรื่อง)  
2560 (30 เรื่อง) 

ศ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.ม.  

เครื่องเคลือบดินเผา 

 ไทยคดีศึกษา 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 

ตรงกับ
หลักสูตร 

ม.ศิลปากร 
ม.สุโขทัยธรรมธริาช 
ม.ศิลปากร 
 

2534 
2551 
2557 

 
ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
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) เครื่องเคลือบดินเผา ม.ศิลปากร 2533 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
M.F.A. Illustration Academy of Art College, 

USA. 
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
ประวัติศาสตร ์

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

2532 
2542 
 
2555 

9 นางสาวเสาวลักษณ์ กบลิสิงห ์    คศ.บ.   
F.M.A.   

ศิลปหัตถกรรม 
Design  

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
Visa-Bharati, India  

2542 
2548 

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    ศ.บ. 

 
ศล.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา  
(ภาพพิมพ์) 
ภาพพิมพ์ 

ม.ศิลปากร 
 
ม.ศิลปากร 

2550 
 
2554 

     ศล.ม. ประวัติศาสตร์และ
ปรัชญาศิลปะ 

University of Kent, 
Canterbury 

2557 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
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 
 

   B.E. Ceramics University of New South 
wales, Australia 

 

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 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ. 
ศ.ม. 

เครื่องเคลือบดินเผา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2534 
2545 

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 

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    ศ.บ. การออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2546 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
รภาส ศ.ม. การออกแบบภายใน ม.ศิลปากร 2552 

26 นายสหเทพ  เทพบุร ี    ศษ.บ. 
ศ.ม. 

ศิลปกรรม 
ประยุกตศิลปศึกษา 

มทร.รตันโกสินทร ์
ม.ศิลปากร 

 
2548 

27 ดร.วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ. 
Master of Science 
 
ปร.ด. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication 
Design 
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

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

2524 
2528 
 
2557 

 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
1 นายประเสริฐ พิชยะสุนทร รอง

ศาสตราจารย ์
  ศ.บ.(หลักสูตร 5 

ปี)  
ประติมากรรม/ ปัน้
สลัก 

ม.ศิลปากร 
 

2527 
 

     ศ.ม. ประติมากรรม/ ปัน้
สลัก 

ม.ศิลปากร 2536 
 

2 นายสมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน ์   35 ปี ศ.บ. 
ศศ.ม. 

ประยุกตศิลปศึกษา 
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

ม.ศิลปากร 
ม.ศิลปากร 

2531 
2537 

3 นายจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ        
4 ดร.อภสิักก์ สินธุภัค ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 24 ป ี BA 

 
 
MID 
 

Industrial Design 
 
 
Industrial Design 
 

California State 
University-
Northridge,USA 
Rhode Island School of 
Design,USA 

2537 
 
 
2542 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 
Ph.D Art Education Penn State 

University,USA  
2549 

5 นายสน สมีาตรัง รอง
ศาสตราจารย ์

  ศ.บ.(หลักสตูร 5 
ปี) 
ประกาศนียบตัร
ช้ันสูง 

จิตรกรรมไทย 
ประวัติศาสตร์สาขา
สถาปัตยกรรมไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2509 
2521 

6 นายพยูร โมสิกรตัน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

      

7 นายเสริมศักดิ ์นาคบวั ศาสตราจารย์
เกียรติคณุ 

      

8 ดร.เตยงาม คุปตะบุตร        
9 นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน ์        
10 นายพงค์ภวัน อะสีตริัตน ์        
11 นายวิบูลย์  ตริมงคล        
12 นายจักรพันธ์  วิลาสินีกลุ        
13 นายเวนิช สุวรรณโมล ี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
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ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560 

ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบลวดลาย
ส าหรับตกแต่งภายในอาคาร 
ภายใต้โครงการ 

  1.น.ส.ชลธิชา ปลั่นกลาง 58156310 การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เร่ือง พื้นที่แห่ง
ความสุข เพื่อการตกแต่งในส านักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

 

    

 

บูรณาการออกแบบและ
พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม ส าหรับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

  2.นายอาตมัน เทพวิไล 58156330 โครกงารประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
ผสานสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ า 

 

    

 

ตกแต่งภายใน (2556) 
2. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ 

  3.น.ส.จิรัชยา ปัญญา 59156317 การออกแบบสื่อและพื้นที่เพือ่สืบสาน
วัฒนธรรมชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลกับา้น
หลุก 

 

    
 

(ระยะที่ 1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. Owlet Shelf (2557) 

  4.น.ส.ฉัตรมณี เจริญธนะ
รุ่งเรือง 

59156318 แรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรม: โครงการ
ออกแบบเครื่องใช้ ภายใต้แนวคิดการเสริม
สติ แก่นักจิตวิทยาสาขาการให้ค าปรึกษา 

 

    

 

2. โคมไฟ 1 (2559) 
3. โคมไฟ 2 (2559) 
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 1 
(2559) 

  5.น.ส.กษกร เกิดวิชัย 59156324 เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
เหรียญกษาปณ์มูลค่าต่ า (กรณีศึกษาเหรียณ 
25 สตางค์ และเหรียญ 50 สตางค์ ที่ใช้
หมุนเวียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2560) 

 

    

 

5. ชั้นเก็บนิตยสาร 2 
(2559) 
6. นะนะนะ…. นิทรรศการ
ผล ง า น ค ณ า จ า ร ย์ ค ณ ะ
มัณฑนศิลป์ประจ าปี 2559 
โค ร งก า รส่ ง เส ริ มชุ มชน
ต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
ปั ญ ญา ท า ง วั ฒน ธ รรม สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2559) 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

7. "สายใยแห่งพระเนตร". 
นิทรรศการศิลปะและการ
ออกแบบเฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (2559)  
8.แสงธรรม. นิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ประยุกต์
ศิ ล ป์ วั ส ดุ ผั ก ต บ ช ว า 
คณาจารย์ภาควิชาประยุกต์
ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร 
โครงการประยุกต์ศิลป์ร่วม
สมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน 
(2559 
9.พิ ธี ธ รรม .  นิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ประยุกต์
ศิ ล ป์ วั ส ดุ ผั ก ต บ ช ว า 
คณาจารย์ภาควิชาประยุกต์
ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร 
โครงการประยุกต์ศิลป์ร่วม
สมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน 
(2559) 
10. Wisdom and 
Happiness Festival. The 
13th Gongju 
International Art 
Festival 2016 'Asian 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

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

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

2560: สืบสานปณิธานพ่อ 
(2560) 
2. แสดง 1 ผลงานใน
นิทรรศการ  Pacific Rim 
International 
Exhibitions (2560) 
การจดทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเภทสิทธิบตัร : 
1.โคมไฟ 1 (2559) 
2.โคมไฟ 2 (2559) 
3.โคมไฟ 3 (2559) 
4.เชิงเทียน 1 (2560) 
5.เชิงเทียน 2 (2560) 
6.เชิงเทียน 3 (2560) 
7.เชิงเทียน 4 (2560) 

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. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ า
เจ้าพระยา : ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มีผลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย (2558) 
2. เสน่ห์การท่องเท่ียว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.นายธวัชชยั สอิ้ง 
 
 
 
2.น.ส.รัชนีกร ชะตางาม 
 
 
 
3.น.ส.พุทธประภา ประชา
โชติ 
 
 
 
4.น.ส.ชนัญญา คงยืน 

59156307 
 
 
 

59156311 
 
 
 

59156320 
 
 
 
 

59156303 

สื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ด้วยสมัผัส
ทั้ง 4 ภายในห้องจัดแสดง พิพธิภัณฑสถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาว ีจังหวัดจันทบุร ี
 
แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิลปะสิ่งทอ
สื่อประสมพื้นที่แห่งความสขุในช่วงเวลาหนึ่ง
ส าหรับเด็กป่วยโรคมะเร็ง 
 
โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชนต้นแบบ
แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(ECO Design) กรณีศึกษาเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชวีิตลุ่มแม่น้ าโขง 
 
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวถิีชีวิตหมู่บา้น
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ 
(ระยะที่ 1) 2559 
3. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ ส าหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุ
(2559) 
4. ทฤษฎีประสบการณ์ของ 
John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ใน
ประเทศไทย (2559) 
5.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ
ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเด่ือ ลาน
ตากฟ้า คลองลัดอีแท่น 
(2560) 
6.โครงการออกแบบพัฒนา
ผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ 
SMEs / START UP เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
สู่สากล 3 ชุมชนต้นแบบ : 
โพรงมะเด่ือ ลานตากฟ้า 
คลองลัดอีแท่น (2560) 
7.ที่ปรึกษาโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.นายอภวิุฒิ ฤทธิวงศ์ 
 
 
 
6.นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

59156314 
 
 
 

58156328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
บ้านเมืองน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ยกระดับสู่
สากล 
 
การศึกษาพฤติกรรมคนวัยเกษียณอายุ สู่การ
ออกแบบชุมชนบริการ "เกษยีณส าราญ 
คอมมูนิตี้" 
 
พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปญัญาไทย 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

พิษณุโลกเมืองแห่งความสุข
อย่างยั่งยืนดว้ยการ
ถอดรหัสอัตลักษณ์ (4DNA) 
(2561) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. เส้นใยธรรมชาติ
ภายในประเทศ ในการ
ออกแบบเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน (2556) 
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์
ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเท่ียวไทย 
(2557) 

    

 

3. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (2557) 
4.พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : อารยะ
สถาปัตย์ เพือ่คุณภาพชวีิตที่
ดีของ ผู้สูงอายุและคนพกิาร
(2558) 
ผลงานนิทรรศการ : 
1. Fulfill : ปัจจัยและ
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

ประสิทธิผลของการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในที่อยู่อาศัยเพื่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
(2559) 
2. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเสน่ห์
นครปฐม : พอเพียง 
เพียงพอจากเร่ืองเล่า 
(2560) 

3 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะ
เสน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
Master of 
Science 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
Communi
cation 
Design 
วิจัยศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การจัดการความรู้ในสาขา
นวัตกรรมการออกแบบ
ประสบการณ์สร้างสรรค์ 
ระยะที่ 1 บ่งชี้ แสวงหา 
สร้างและจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ (2558) 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) ในเขต
ตรวจราชการที ่4 (จังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี) (2560) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ 
จากศิลปะการออกแบบ 
(ระยะที่ 1) 2559 
 ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ประชาสัมพันธ์งาน

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.นายจ านง ปัญญาแก้ว 
 
 
2.นางสาวจุฑาภรณ์ เกิดศร ี
 
 
 
3.นางสาวประไพพิมพ ์
พานิชสมัย 
 
 
4.นางสาวพิชญา ขุนศรี 
 
 
 
5.นางสาวกัณยาวีร์ เพชรสุข 
 
 
 

57156346 
 
 
57156304 
 
 
 
58156315 
 
 
 
58156317 
 
 
 
58156302 
 

การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึกจากผา้
อนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง 
 
การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
การออกแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย เพื่อ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว 
 
 
นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อถา่ยทอด
ประสบการณ์ความผกูพันแม่และลูก 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

ครบรอบ 80 ปี สะพานพระ 
พุทธยอดฟ้าฯ (2556)  
2. 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญ 
(2556) 
3. เตือนสติ 1 : คิดก่อนพูด 
(2557) 
4.รุ่งอรุณแห่งความสุข 
(2558) 

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) 
4. ศรัทธา (2557) 
5.ชิงซ้อน (2559) 
6.พระเมตตา (2560) 

 
 

 1.นางสาววนิสา สายมา 57156329 โครงการออกแบบโคมไฟดินเผาด้วยแรง
บันดาลใจจากลีลาการฟ้อนผางประธีป 

 

5 ผศ.ดร.ภูวนาท  
รัตนรังสิกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
M.A. 
ปร.ด.  

การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Visual Arts 
โบราณคดี
สมัย

หัวหน้าโครงการ : 
1. การศึกษาทดลองเพื่อ
สร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อ
โลหะพร้อม 
ระบบ Induction ส าหรบั
นักออกแบบเครื่องประดับ
ไทย (2558) 

 
 
 
 
 
 
 

 1.นายภิรพรรษ ปลวิจันทกึ 
 
 
2.น.ส.ชุติมา ลีลาพจนาพร 
 
 
3.น.ส.กนกวรรณ นิ่มระหงษ์ 

58156333 
 
 
59156305 
 
 
59156315 

การศึกษาอัตลักษณ์วธิีชุมชนไท-ยวนสีค้ิว 
เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
โครงการออกแบบพื้นที่เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
มิติสัมพันธ์ส าหรับนกัศึกษาสถาปัตยกรรม 
 
การประยกุต์พื้นที่เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

ประวัติศาส
ตร์ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

วิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ : 
1. การศึกษาทดลองเพื่อ
สร้างสรรค์เครื่องจักรหล่อ
โลหะพร้อมระบบ 
Induction ส าหรับนกั
ออกแบบเครื่องประดับไทย” 
(2558) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. หลังคาหน้าฝน (2557) 
2. เจตสิก (2559) 
3.เครื่องประดับแห่ง
คาบสมุทรทองค า (2557) 
ผลงานนิทรรศการ : 
1. โครงการศึกษาวิจยั
ภายใต้อัตลกัษณ์จังหวัด
พังงา ด้วยการถอดรหัส 
4DNA. ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและผูแ้ทนภาค
ประชาสังคม จังหวัดพังงา 
(ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเมืองอย่างสมดุลย์
และเหมาะสม ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรมและวถิีชุมชน) 
(2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต  Ph.D.  
M.D.  
 

Design 
Arts 
Multimedi

หัวหน้าโครงการ : 
1. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ

 
 
 

 1.น.ส.กนกนุช ป้อมน้อย 
 
 

59156301 
 
 

พื้นที่ปรับสภาพแวดล้อมเพือ่กระตุ้นการรับรู้
ประสาทสัมผัสของเด็กพิเศษ (กรณีศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์) 

 



79 

 

ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

 
วท.บ.    
 

a Design 
วิทยาการค
อมพิวเตอร ์

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.น.ส.ภัทธา ศิริฤกษ ์
 
 
 
 
 
3.น.ส.ศุภกานต์ ไชยนวล 
 
 
 
4.นายขัตติพงษ์ ด้วงส าราญ 
 

 
59156310 
 
 
 
 
 
59156312 
 
 
 
59156316 
 
 

 
การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายในโรงเรียน ส าหรับเด็กปฐมวยัระดบั
อนุบาล 3 โดยใช้แนวทาง Executive 
Functions (EF) เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เพชรบุร ี
โครงการออกแบบระบบการส่ือสารเพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในโรงพยาบาล
ต ารวจ 
 
โครงการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

วิจัยในงาน 
ศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวธิีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
ศิลปะการออกแบบ (2560) 
3.การสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
โดยใช้ Application 
เส้นทางการท่องเท่ียวตาม
รอยโครงการอันสืบ
เนื่องมาจากพระราชด าริเป็น
เครื่องมือ (2560) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. Exhibition Design งาน
บ้านและสวน Expo 25016 
(2559) 
2.อัตลักษณ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์(2559) 
3.ขวดน้ าดื่มมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2559) 
4.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง
(2560) 
5.Exhibition Design แบ
รนด์ ปา-นา-ลา (2560) 

7 รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิ
ด ารงค์กุล 

รอง
ศาสตราจาร

ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

ประวัติศาส
ตร์ศิลปะ

ผลงานนิทรรศการ : 
1. แสดง 1 ผลงานใน 

 
 

 1.น.ส.สมิหลา เล่ิม
เจียสหพงษ ์

59156313 
 

ผลของกิจกรรมการออกแบบตัวละครเพื่อ
ค้นหาอัตมโนทัศน์ในเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

ย์ ศบ.  
 

ไทยคดี
ศึกษา 
เครื่อง
เคลือบดิน
เผา 
 

นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 
ประจ าป ี2560 (2560) 
2. แสดง 1 ผลงานใน 
นิทรรศการ Pacific Rim 
International 
Exhibitions (2560) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. สัญญอักษรา(2558) 
2. รุ่งอรุณแห่งความสุข 
(2558) 
3. เจ้าชายอาทิตย ์(2558) 
4. ความประทับใจจากกลอง
มโหระทึก (2559) 
5.ความรืนเริง และความสุข 
(2560) 
6. เต้นร า ท าเพลง (2560) 
7. ความอุดมสมบูรณ์ 
(2560) 
8. อิสระ (2560) 
9. รื่นเริงบันเทิงใจ (2560) 
10. ดินทอง (2560) 
11. ประดิษฐประดอย 
(2560) 
12. ตีเหล็ก (2560) 
13. วิถีอร่อย (2560) 
14. วิถีขาวนา (2560) 
15. หาบต้นกล้า (2560) 
16. ด านา (2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.นายหนูจีน มูลสูงเนิน 
 
 
 
 

 
 
 
59156323 

: โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานกุูล) 
จังหวัดนนทบุร ี
 
โครงการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านอัต
ลักษณ์ของหินภูเขาไฟบุรีรัมย์ในรูปแบบม้า
นั่งเครื่องดินเผา 
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ล า 
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 

ปี (ระบุปี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

ค้นคว้า 
อิสระ 

17. วิถีชาวบ้าน (2560) 
18. สัตว์เล้ียง (2560) 
19. หาปลา (2560) 
20. วิถีชาวน้ า (2560) 
21. ขอฝน (2560) 
22. พระภูมิเจ้าที ่(2560) 
23. รดน้ าขอพร (2560) 
24. ขอขมา ดว้ยกระทงบัว 
(2560) 
25. พระจันทร์ (2560) 
26. งานรื่นเริง (2560) 
27. เล้ียงฉลอง (2560) 
28. มหาสงกรานต์ (2560) 
29. อารยะธรรม (2560) 
30. บูชา (2560) 
31. ตกแต่งลวดลายอา่งล้าง
หน้า (ร่วมกับนักศึกษา) 
(2560) 
32. รักพระเจ้าอยู่หวั (Love 
The King) (2560) 
33. Universe (2560) 
34. Suvarnnabhumi 
Dance. (2560) 
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ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตรา 
จารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ.บ. 
ศ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบลวดลาย
ส าหรับตกแต่งภายใน
อาคาร ภายใต้โครงการ
บูรณาการออกแบบและ
พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม ส าหรับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน (2556) 
2. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. OWLET (2556) 
- (ปี 2557) – 
2. โคมไฟ 1  
3. โคมไฟ 2 
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 1 
5. ชั้นเก็บนิตยสาร 2 
6. Owlet Shelf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.นายภิรพรรษ ปลวิจันทกึ 58156333 การศึกษาอัตลักษณ์วธิีชุมชนไท-ยวนสีค้ิว 
เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

 

2.นายจ านง ปัญญาแก้ว 57156346 การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึกจากผา้
อนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง 

 

    
    
    

2 รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  
แพ่งเกษร 

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การ
ออกแบบ
ภายใน 
สถาปัตยกร
รมภายใน 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุตามแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2557) 

 
 
 
 
 
 

 1.นางสาวฉัตรรวี ทองนาค 58156309 การสร้างสรรค์ผลงานจากวิถีชุมชน
ปากคลองตลาด เพื่อตกแต่งภายในยอด
พิมาน ริเวอรว์อรล์ค 
 

 

2.นางสาวประไพพิมพ ์
พานิชสมัย 

58156315 การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่าแพ 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

การพัฒนา
สังคม 
ศิลปะการ
ออกแบบ 

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ า
เจ้าพระยา : 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผล
ต่อการส่งเสริมท่องเท่ียว
ไทย (2558) 
2. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ 
(ระยะที่ 1) 2559 
3. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ ส าหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ (2559) 
4. ทฤษฎีประสบการณ์ของ 
John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ใน
ประเทศไทย (2559) 
5.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ
ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเด่ือ 

 
 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ลานตากฟา้ คลองลัดอี
แท่น (2560) 
6.โครงการออกแบบพัฒนา
ผลผลิตทางภูมิปัญญา
ระดับ SMEs / START UP 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากสู่สากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเด่ือ 
ลานตากฟา้ คลองลัดอี
แท่น (2560) 
7.ที่ปรึกษาโครงการ
พิษณุโลกเมืองแห่ง
ความสุขอยา่งยั่งยืนด้วย
การถอดรหัสอัตลักษณ์ 
(4DNA) (2561) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. เส้นใยธรรมชาติ
ภายในประเทศ ในการ
ออกแบบเครื่องเรือนและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน (2556) 
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิทัศน์
ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ไทย (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. การจัดการความรู้ใน
สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบ การณ์
สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งชี้ 
แสวงหา สร้างและจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ 
(2558) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ
(ระยะที่ 1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 80 ปี สะพาน
พระพุทธยอดฟา้ฯ (2556) 
2. เตือนสติ 1:คิดก่อนพูด
(2557) 

  1.นายจีระศักดิ์ ถนัดค้า 57156303 การศึกษาอัตลักษณ์เมืองพิมาย ส าหรับการ
ออกแบบสื่อจ าลองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม 

 

    
    
    
    

4 รศ.ประภากร สุคน
ธมณ ี

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ประยุกต
ศิลปศึกษา 
ประยุกต
ศิลปศึกษา 

ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. 1=2 (2556) 
2. happiness#1 (2557) 
3. มิติ แสง-เงาของทีพู่กัน
ในงานปัก กรณีศึกษา : 
ภาพ "ราชัน" (2557) 

 
 
 

 1.นางสาวจุฑาภรณ์ เกิดศร ี 57156304 การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

2.นางสาววนิสา สายมา 57156329 โครงการออกแบบโคมไฟดินเผาด้วยแรง
บันดาลใจจากลีลาการฟ้อนผางประธีป 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

 

สาขาวิชา ประสบการณ์การวิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

    

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รศ.ประเสริฐ พิชยะ
สุนทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง
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) 
4. ศรัทธา (2557) 

  1.นายธนพล หมอกยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

57156312 การสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์เพื่อ
ความสัมพันธ์ที่เกือ้หนุนของต้นไม ้
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ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560  

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
ศ.ม. 

ภาพพิมพ ์
ภาพพิมพ ์

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบ
ลวดลายส าหรับตกแต่ง
ภายในอาคารภายใต้
โครงการบูรณาการ
ออกแบบและพัฒนาเชิง
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม ส าหรับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน (2556)  
2. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ
การออกแบบ(ระยะที ่
1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. OWLET (2556) - 
(ปี 2557) – 
2. โคมไฟ 1  
3. โคมไฟ 2 
4. ชั้นเก็บนิตยสาร 15. 
ชั้นเก็บนิตยสาร 2 
5. Owlet Shelf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งกลาง การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เร่ือง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทร ูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

 

2. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส าหรับผู้สูงอาย ุ 

 

 กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ 
 

 

3. น.ส.จันทราภา รุจินาม การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป ์
 
 

 

4. นายภวูดล สุวรรณบุตร การออกแบบสื่อเพือ่การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา้งของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน 
 

 

5. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์ เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น 
 

 

6. น.ส.สาวิตรี บ ารุง การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย 
 

 

7. น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหวา่งแม่และลกู 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. น.ส.พิชญา ขุนศรี การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส าหรับเด็ก 
9-12 ปี 

 

9. นายจ านงค์  ปัญญาแกว้ การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง 

 

10. น.ส.ประไพพิมพ์ พานิช
สมัย 

การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชุมชนท่าแพ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

11. น.ส.ชนัญญา คงยืน การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวถิีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ยกระดับสู่สากล 

 

12. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งส าหรับเด็ก
ป่วยโรคมะเร็ง 

 

13. น.ส.พุทธประภา ประชา
โชติ 

โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design) 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 

 

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

ศ.บ. 
สถ.ม. 
ปร.ด. 
ปร.ด. 

การออกแบบ
ภายใน
สถาปัตยกรรม
ภายใน 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุตามแนวทาง

 
 
 
 

 1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งปลาง การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เร่ือง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทร ูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

การพัฒนาสังคม 
ศิลปะการ
ออกแบบ 

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2557) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. การออกแบบภายใน
โรงแรมขนาดเล็กริม
แม่น้ าเจ้าพระยา : 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มี
ผลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย (2558) 
2. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ
การออกแบบ (ระยะที่ 
1) 2559 
3. ภาวะน่าสบายทาง
อุณหภูมิ ส าหรับ
สภาพแวดล้อมที่ใช้การ
ระบายอากาศโดยวิธ ี
ธรรมชาติ ภายในศูนย์
นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ (2559) 
4. ทฤษฎีประสบการณ์
ของ John Dewey: 
ศิลปะการออกแบบจาก
ไม้ไผ่ในประเทศไทย 
(2559) 
5.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส าหรับผู้สูงอาย ุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ 

 

3. นายภวูดล สุวรรณบุตร การออกแบบสื่อเพือ่การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา้งของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน 

 

4. น.ส.สาวิตรี บ ารุง การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย 

 

5. น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหวา่งแม่และลกู 

 

6. น.ส.พิชญา ขุนศรี การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส าหรับเด็ก 
9-12 ปี 

 

7. น.ส.ชนัญญา คงยืน การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวถิีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ยกระดับสู่สากล 

 

8. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งส าหรับเด็ก
ป่วยโรคมะเร็ง 

 

9. น.ส.พุทธประภา ประชาโชต ิ โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design) 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 
 
 



92 

 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

สิ่งแวดล้อม : การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของ
บ้านพักรับรองและภูมิ
ทัศน์ในอุทยานแห่งชาต ิ
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย (2557) 

3 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ. 
Master of Science 
ปร.ด. 

การออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
Communicatio
n Design 
วิจัยศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

หัวหน้าโครงการ : 
1. การจัดการความรู้ใน
สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบ การณ์
สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 
บ่งชี้ แสวงหา สร้างและ
จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(2558) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ
การออกแบบ(ระยะที ่
1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 80 ปี สะพาน
พระพุทธยอดฟา้ฯ 
(2556) 
2. เตือนสติ 1 : คิดก่อน
พูด (2557) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส าหรับผู้สูงอาย ุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ 

 

2. น.ส.จันทราภา รุจินาม การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป ์

 

3. นายภวูดล สุวรรณบุตร การออกแบบสื่อเพือ่การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา้งของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน 

 

4. น.ส.สาวิตรี บ ารุง การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย 

 

5.น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหวา่งแม่และลกู 

 

6.น.ส.พิชญา ขุนศรี การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส าหรับเด็ก 
9-12 ปี 

 

7. นายจ านงค์  ปัญญาแกว้ การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง 

 

8. น.ส.ประไพพิมพ์ พานิชสมยั การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชุมชนท่าแพ นครศรีธรรมราช 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

4. ผศ.ดร.ภูวนาท  
รัตนรังสิกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
M.A. 
ปร.ด.  

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Visual Arts 
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 1. น.ส.ชิลธิชา ปลั่งปลาง การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เร่ือง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทร ูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

2. น.ส.จันทราภา รุจินาม การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป ์

 

3. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์ เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น 

 

4. น.ส.สาวิตรี บ ารุง การออกแบบพื้นที่พัฒนาศักยภาพ
ของผู้หญิงไทย 

 

5. น.ส.กันยาวีร์ เพชรสุข นิทรรศการ 4 มิติ เพื่อแสดงความ
ผูกพันระหวา่งแม่และลกู 

 

6. น.ส.พิชญา ขุนศรี การออกแบบสื่ออัตลักษณ์เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส าหรับเด็ก 
9-12 ปี 

 

7. น.ส.ชนัญญา คงยืน การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวถิีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ยกระดับสู่สากล 

 

8. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งส าหรับเด็ก
ป่วยโรคมะเร็ง 

 

5. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) 
ศ.ม. 

ประติมากรรม/ 
ปั้นสลัก 
ประติมากรรม/ 
ปั้นสลัก 

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. เสน่ห์การท่องเท่ียว
นครปฐมผ่านแรง
บันดาลใจจากศิลปะ

 
 

 1. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์ เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

การออกแบบ (ระยะที่ 
1) 2559 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1.  Untitled 5 (2556) 
2. "หยุด" หมายเลข 2 
(2556) 
3. ศรัทธา (2557) 

6 รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์
กุล 

รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

ศศ.ม.  
ศศ.บ.  
ศบ.  
 

ประวัติศาสตร์
ศิลปะไทยคดี
ศึกษา เครื่อง
เคลือบดินเผา 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

 1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งกลาง การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เร่ือง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทร ูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

2. นายภวูดล สุวรรณบุตร การออกแบบสื่อเพือ่การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา้งของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน 

 

3. นายจิระพงษ์ เดชรัตน์ เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่ง
ร่างกายเชิงแฟชั่น 

 

7. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต  Ph.D.  
 

Design Arts 
 

ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐานของ
วิธีวจิัยในงาน 

 
 

 1. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา 
 

พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส าหรับผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ 

 

   M.D.  
วท.บ.  
 

Multimedia De
sign 
วิทยาการคอมพิ
วเตอร์ 

ศิลปะการออกแบบ
กรณีศึกษาผ่านวธิีการ
สอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต 
ศิลปะการออกแบบ 
(2560) 
2. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
2. น.ส.จันทราภา รุจินาม 
 
 
 

การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป ์
 
 
การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. นายจ านงค์ ปัญญาแก้ว 
 
 
 
 
4.น.ส.ประไพพิมพ์ พานิชสมัย 
 
 
 
 
 
5.น.ส.พุทธประภา ประชาโชต ิ

การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชุมชนท่าแพ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design) 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

3.ขวดน้ าดื่ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2559) 

8. ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ผู้ช่วย
ศาสตราจาร
ย์ 

BA 
 
MID 
 
Ph.D 
 
 
 
 
 

Industrial 
Design 
Industrial 
Design 
Art Education 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 1. น.ส.จันทราภา รุจินาม 
 
 
 
2. นายภวูดล สุวรรณบุตร 
 
 
 
3. นายจ านงค์ ปัญญาแก้ว 
 
 
 
4. น.ส.ประไพพิมพ์ พานิชสมยั 
 
 
 
 
5. น.ส.ชนัญญา คงยืน 
 
 
 
 
6. น.ส.รัชนีกร ชะตางาม 
 
 

การออกแบบเรขศิลป์ด้วยแรง
บันดาลใจจากผ้าทอมองจังหวัด
น่าน ภายใต้หลักพุทธศิลป ์
 
การออกแบบสื่อเพือ่การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา้งของชาว
ดอย จังหวัดสุรินทร์อย่างยืน 
 
การสร้างแบรนด์สินค้าของที่ระลึก
จากผ้าอนุรักษ์ผ่านศิลปะวัฒนธรรม
ชนเผ่าม้ง 
 
การออกแบบอัตลักษณ์ ส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชุมชนท่าแพ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากวถิีชีวิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงให้กับ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้นเมืองน้อย
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ยกระดับสู่สากล 
 
แต้มสีเติมศิลป์: การสร้างสรรค์คิล
ปะสิ่งทอสื่อประสมพื้นที่แห่ง
ความสุขในช่วงเวลาหนึ่งส าหรับเด็ก
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา (จ านวน) 
รายชื่อนักศึกษาท่ีท า

วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 

 
 

 
 

 
 
7. น.ส.พุทธประภา ประชาโชต ิ

ป่วยโรคมะเร็ง 
 
โครงการพัฒนาตราสินค้าชุมชน
ต้นแบบแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design) 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 

9. รศ.น้ าอ้อย สายห ู รอง
ศาสตราจาร
ย์ 

สถ.บ.  
 
 
 
 
 สถ.ม.  

สถาปัตยกรรม
ภายใน 
 
 
 
สถาปัตยกรรม
ภายใน  

โครงการวิจัย: 
1. โครงสีในงาน
จิตรกรรมและการ
ตกแต่ง 

 
 
 
 
 

 

  1. น.ส.ชลธิชา ปลั่งปลาง 
 
 
 
 
2. นายอนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา 

การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม เร่ือง
พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการตกแต่ง
บริเวณสันทนาการบริษัท ทร ูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
พื้นที่สื่อส่งเสริมสุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส าหรับผู้สูงอาย ุ
กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ 

 

 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ 
(ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ ์

และเลขหน้า) 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1 โปรดดูรายละเอียดใน     
2 ตารางองค์ประกอบท่ี 2     
3      
4      
5      
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ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560) 

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

1. รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ า 1. การออกแบบลวดลายส าหรับตกแต่งภายในอาคาร ภายใต้โครงการบูรณาการออกแบบและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
ส าหรับการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์ตกแต่งภายใน  

2556 

2. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1) 2559 

2. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.
อนุชา แพ่งเกษร 

1.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุตามแนวทางปฏิบตัิที่เป็นเลิศ  2557 

2.การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา : ศลิปวฒันธรรมไทยและเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ที่มผีลต่อการส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย  

2558 

3.เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)  2559 

4.ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ ส าหรับสภาพแวดล้อมท่ีใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  2559 
5.ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย  2559 
6.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ดิจทิัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเด่ือ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  2560 

7.โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟา้ คลองลัดอีแท่น  

2560 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์
พันธุ์ ครุฑะเสน 

1.การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการออกแบบประสบการณส์รา้งสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งช้ี แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ  

2558 

2.โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี และสุพรรณบรุี)  

2560  

3.เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)  2559 

4. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ พิช
ยะสุนทร 

1.เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจจากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1)  2559 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท 
รัตนรังสิกลุ 

1.การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรคเ์ครื่องจักรหล่อโลหะพร้อมระบบ Induction ส าหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย  2558 

2.การศึกษาวิจัยชนวนหล่อโลหะรปูทรงเกลียวเพื่อเพิม่คุณภาพเครื่องประดับ (2559) 2559 
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3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่านสื่อดิจิทัล/เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลอง
ลัดอีแท่น  

2560 

4.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)  

2560  

5.โครงการศึกษาวิจยัภายใต้อตัลักษณ์จังหวัดพังงา ด้วยการถอดรหสั 4DNA  2560 
6.โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟา้ คลองลัดอีแท่น  

2560 

6. อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขติ 1.การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจาก
พระราชด าริเป็นเครื่องมือ  

2559 

2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่านสื่อดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลอง
ลัดอีแท่น  

2560 

3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)  

2560 

4.โครงการออกแบบพัฒนาผลผลติทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล 3 ชุมชน
ต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟา้ คลองลัดอีแท่น  

2560 

5.หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบกรณศีึกษาผา่นวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑติ 
ศิลปะการออกแบบ  

2560 

การสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ Application เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการอันสืบเนื่องมาจาก  2560 

พระราชด าริเป็นเครื่องมือ  
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ตารางที ่1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2556 – 2560) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรคเ์ครื่องจักรหล่อโลหะพร้อมระบบ 
Induction ส าหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย” (2558) 

ผศ.ดร.ภูวนาท รตันรังสิกลุ ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ครั้งท่ี9 : บูรณาการศาสตร์
และศลิป ์

 

2 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย (2558) 

รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 

3 การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ (2557) 

รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑติหลักสูตรดุษฎีบณัฑิตศิลปะการ
ออกแบบ (2560)  

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต สถาบันวิจัยและพัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่านสือ่ดิจิทัล/ เว็บสังคมออนไลน์ (Social 
Media) 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรงมะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลดัอีแท่น 
(2560) 

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 โครงการออกแบบพัฒนาผลผลิตทางภูมิปัญญาระดับ SMEs / START 
UP เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล 3 ชุมชนต้นแบบ : โพรง
มะเดื่อ ลานตากฟ้า คลองลัดอีแท่น  (2560) 

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์เชิงพาณชิย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจาก
ใบไม้สีทอง (โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) (2560) 

อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตารางท่ี 1.1-11 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

1 รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

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

 

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

 

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

 

2 รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
√ 

1. ปัจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในท่ีอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ[ออกแบบ] 

15 – 30 
ก.ย.59 

 

        2. พ้ืนท่ีส าหรับสังคมผูสู้งอายุ[ออกแบบ] 15 – 27 
ก.ย.58 

 

        3. การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของบ้านพักรับรอง
และภมูิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย[ออกแบบ] 

15 – 27 
ก.ย. 57 

 

        4. ต ารา พรรณไม้เพื่อการตกแต่งประดับอาคาร และ
การออกแบบภูมิทัศน์ 

  

3 ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

1.แบบร่างสัญลักษณ.์[นิเทศศิลป]์  15 – 27 
ก.ย.58 

 

        2.ผลงานเตือนสต/ิคิดก่อนพูด[นิเทศศิลป]์ 15 – 27  
ก.ย. 57 

 

4 ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกลุ √  √ √ √ √ 1. เจตสิก [เครื่องประดับร่วมสมยั] 15 – 30  
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน้าท่ี 

ช่ืองานวิจัย  (ว/ด/ป) งบประมาณ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลัก/ค้นคว้า

อิสระ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

วิทยานิพน
ธ์ร่วม 

อาจาย์
ผู้สอบ
วิทยานิ
พนธ์ 

ก.ย.59 
        2. หลังคาหน้าฝน[เครื่องประดับรว่มสมัย] 15 – 27  

ก.ย. 57 
 

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

ล าดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

1 รศ.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร (2558) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงแรมขนาดเล็ก ในต่างจังหวัดเพือ่ส่งเสรมิ
ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย  
(2557) การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน
ศูนย์นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 

2 ผศ.ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรคเ์ครื่องจักร
หล่อโลหะพร้อมระบบ Induction ส าหรับ
นักออกแบบเครื่องประดับไทย 

ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ครั้งท่ี9 : บูรณาการศาสตร์
และศลิป ์

 

3 อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต (2560) หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงาน
ศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎี
บัณฑิตศลิปะการออกแบบ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ล าดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั/เลขหน้า ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน/ 
ตารางประกอบ 

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

 
ตารางท่ี 1.1-13 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ล าดับ 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.   
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ตารางท่ี 1.1-14 ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

ล าดับที ่
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจดั / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น

จะไดร้ับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
     

 
ตารางท่ี 1.1-15 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ ์   
แฟ้มรายงานการประฃุม 

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. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

เป็นไปตามเกณฑ ์   
แฟ้ม มคอ.5 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ ์   
เอกสารฉบับน้ี 

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

ได้ทวนสอบครบทุกรายวิชาแล้ว   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

เป็นไปตามเกณฑ ์

  

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่
- - 

 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมสมัมนาคณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์ เมื่อวันท่ี 26 มิ.ย.59 ณ 
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม   

 

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

บุคลากรสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ ประจ าปี 2561 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 = 3.88   
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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 

1 การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ ของแบรนดเพื่อแสดงถึง
วัฒนธรรมการ ใหของไทย 

57156301 นายขจรศักดิ์ จอยศรีเกตุ การประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยและสรางสรรค
ระดับชาติ "ศลิปากรวิจยัและสรางสรรค ครั้งท่ี 10 :  

 

2 การออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบาน จากรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัด พิษณุโลก 

57156342 นางสาวอัญชลี พยัคฆเดช บูรณาการ ศาสตรและศลิป วันท่ี 23-25 ม.ค.60 ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 

 
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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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 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
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. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
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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 

1 การออกแบบอัตลักษณทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวอนุภูมิภาค ลมุน้ าโขงไทยอยางยั่งยืน 

57156336 นางสาวสิริลักษณ พฤทธิอานันต ์ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 10         2  ด  น พ.ค.- ส.ค.60 

 

 
ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมลูระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
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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 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

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. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (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 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (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.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

1 หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน และผลลัพธ์ของบัณฑติหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาศลิปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร . 

ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุน ี
รศ.สน สีมาตรัง 
ผศ.วีรวัฒน์ ศิรเิวสมาศ 
ผศ.ดร.น้ าฝน ไลส่ตรูไกล 
อ.ดร.ยอดขวญั สวัสด ี
อ.ดร.เรืองลดา ปณุยลิขิต 

Veriridian E-Journal Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศิลปะ และศลิปะ ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2. พ.ค .- ส.ค.60. หน้า 3185 - 3197. 

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบ อ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (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
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

เลขที่ค าขอ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
1 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์เชิงพาณชิย์โดยใช้ทุนทาง อ.ดร.เรืองลดา ปณุยลิขิต, ผศ.ดร.ภูวนาท โครงการที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน  
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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 

วัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง (2560) รัตนรังสิกลุ, ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล, ผศ.ดร.
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, อ.ดร.ศราวุฒิ ปิ่นทอง, 
อ.ชัยวุฒิ รื่นเริง, นางรัตนาภรณ์ พืชผล 
 

กระทรวงมหาดไทย 

2 ที่ปรึกษาโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
การถอดรหสัอัตลักษณ์ (4DNA) 

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง, ผศ.ดร.ภูวนาท รัตน
รังสิกุล, รศ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 

ส านักงานจังหวัดพิษณโุลก  

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต ารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

1 ตาโต รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า นิทรรศการในโครงการ ส่งเสริมชมุชนต้นแบบสืบสาน รายงาน 
2 ตกแต่งลวดลายอ่างลา้งหน้า (ที่ปรกึษา นศ.) รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้ง

ที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์  17-18 พ.ค.60 

ประเมินผล
โครงการฯ 

3 ความเพียร : ตลอดกาล (Attemp : Forever) รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศลิป์ ประจ าปี  รายงาน 
4 พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเสน่ห์นครปฐม : พอเพียง เพียงพอจากเรื่อง

เล่า (Live Museum a Charm of Nakhon Prathom : 
More enough for a Sufficient Story) 

รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ. Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยาม
พารากอน 18-22 ก.ย.60 

ประเมินผล
โครงการฯ 

5 รักพระเจ้าอยู่หัว (Love The King) รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล   
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

1-27 ผลงานสร้างสรรคร์วม 27 ช้ิน รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล Tokoha University Zoukei Exhibition 15th 
Anniversary Celebration : Global Art Exhibition. 
Tokoha University. 19 - 27 พ.ย.60 

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ 

28 Universe รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ 
14-17 พ.ย.60 

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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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 

1,058 
3.88 3.88 

273 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโทท่ีไดร้บั การ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

24.00 
11.20 

50.91 5.00 
22 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  8.88/2 = 4.44 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 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 

3 
ร้อยละ 60 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 
4 

ร้อยละ 80 5.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ร้อยละ 24 

27.20 
ร้อยละ 544 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 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
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 45.88/ 13 = 3.53 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 - - 4.44 4.44 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 4.44 3.53 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

  
ดี ดี ดีมาก 

  

 
ทิศทางการพัฒนา 

1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้  

ตารางที ่7.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น 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 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
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 ระดับ
นานาชาติ 

ศึกษาดูงาน ท าความร่วมมือเครือข่าย
ศิลปินและนักออกแบบ 

จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ การแสดง
ศิลปะการออกแบบ
ระดับนานาชาต ิ
(Design Arts 
Biennale) 

 


