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ค าน า 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการรายงานประกันคุณภาพหลักสูตร ตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติและ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เพ่ือรองรับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  คณะมัณฑนศิลป์ได้
ก าหนดให้มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรปีการศึกษา 2559  โดยมีเปูาหมายเพื่อพัฒนา
หลักสูตรในด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาการส่งเสริม
ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา  

  รายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้รายงานตามตัวบ่งชี้
ประเมินคุณภาพฯ  ตามหมวดคุณภาพฯ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559จ านวน 8 หมวด ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที่ 2 บัณฑิต 
  หมวดที่ 3 นักศึกษา 
  หมวดที่ 4 อาจารย์ 
  หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  
  หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร 
  หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 
  หมวดที่ 8 แผนด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

  การรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรฯ ในครั้งนี้  แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.ซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและช่วยพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สามารถด าเนินการได้ตรงตามพันธกิจต่างๆ ที่รัฐบาลและสังคมคาดหวังไว้ 

 
      

 
     

    (ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์) 
  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
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7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย       170 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้
เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559- 31 
กรกฎาคม 2560 โดยได้ด าเนินการตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สรุปผลได้ดังนี้ 

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 

205 
4.10 4.10 

50 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดร้ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

48.00 
11.60 

193.33 5.00 
6 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.10/2 = 4.55 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  11/3  = 3.67 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   17/4 = 4.25 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 60.00 

3 
60.00 3.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

60.00 
4 

80.00 4.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

60.00 6.0 
120.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

0.25 

3 

0.60 5.00 5 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  12.25/3 = 4.08 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

9 จาก 9
ข้อ 

 
11 จาก 11 

ข้อ 
5.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  15/4  = 3.75 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  4/1 4.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 51.35/13 = 3.95 ด ี

 
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปในภาพรวมของ 4 พันธกิจหลัก ได้ดังนี้ 
การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2557)เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และได้รับการรองรับจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) แล้ว 
 การเรียนการสอน เป็นรูปแบบหลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตร3 ปี และแบบ 1.2 หลักสูตร 4 ปี ใช้
ภาษาอังกฤษภาษากลาง จึงรับนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือสาร
และการศึกษาได้ดี(และมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
ก่อนการเรียนการสอนด้วย) 
 ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ รวมจ านวน 6 คน คือ 
หลักสูตร 6040574: ศิลปะการออกแบบ แบบ 1.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 5 คน 
 1. นายศราวุฒิ ปิ่นทอง  จบการศึกษา 7 มกราคม 2559 
 2. นายปิติ มณีเนตร   จบการศึกษา 7 มกราคม 2559 
 3. นางสาวเรืองลดา ปุณยลิขิต  จบการศึกษา 6 มกราคม 2559 
 4. นายชานนท์ วาสิงหน     จบการศึกษา 5 สิงหาคม 2559 
 5. นางสาวปิยลักษณ์ เบญจดล จบการศึกษา 26 กรกฎาคม 2559 
หลักสูตร 6040575: ศิลปะการออกแบบ แบบ 1.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 คน 
 1. นางสาวอนุกูล  บูรณประพฤกษ์ จบการศึกษา 5 สิงหาคม 2559 
 

การวิจัย 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2557) สนับสนุนให้อาจารย์เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
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หน่วยงานราชการภายนอก  โดยจุดเด่นของหลักสูตรฯ คืออาจารย์ประจ าของสาขาวิชาฯ มีผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการใช้ประโยชน์จริง  
 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)ทุกคน ได้ด าเนินการวิจัยหัวข้อ หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้น าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา 370 
601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ (Advanced Research in Design Arts) ของหลักสูตรตั้งแต่ รุ่น 8 
ปี 2559 เป็นต้นมา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี (ทีมวิจัย)ได้รับประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่นประจ าปี พ.ศ.
2559 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เรื่อง การออกแบบสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ( 
ทัศนศิลป์) ส าหรับนักศึกษาตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 ส าหรับผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ อาจารย์ประจ าของสาขาวิชาได้รับเชิญไปน าเสนอผลงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ ได้แก่  

1. ประเทศมาเลเซียโครงการ “ECOART”(The ASEAN Art&Design Symposium 
Workshop(ANDES)2016) at University of Mara Institute of Malaysiaเรื่อง Thai Design Identity อัต
ลักษณ์ไทยในงานออกแบบ 
 2. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Institute of Arts,Yogyakarta 18th -19th  October,2016 ) 
และประเทศอินเดีย( National Institute of Technology at Calicut,Kerala, 19-21 January 2017) 
 3. ประเทศอินเดีย โครงการ Aesthetic of Sukhothai Buddha Image (Approximated 1400-
1500 AD.)During 6th -12th    

 การบริการวิชาการ 
 อาจารย์ประจ าในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ได้
น าองค์ความรู้ทั้งจากการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ประกอบวิชาชีพมาให้บริการ
วิชาการต่อสังคมทั้งในรูปแบบการท างานออกแบบ การเป็นที่ปรึกษาโครงการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย 
 นอกจากนี้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ยังมีการบริการในรูปแบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ
ตัดสินในการประกวดต่างๆ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนผู้ทรงคุุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิจัยคณะอนุกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา    กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจบทความวิชาการและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความเฉพาะเนื้อหาวิชาการ (รายละเอียดดู
ตาราง1.1-11) 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในส่วนของการบ านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ สนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าบัณฑิตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย และโครงการวิจัย บริการวิชาการที่ด าเนินร่วมกับหน่วยงานภายนอกรวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูร
ณาการการบ านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 
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 ในปีการศึกษา 2559 ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อร่วมกับนักออกแบบแห่งปี ศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพศิลปะการออกแบบ ด าเนินโครงการเร่ือง สืบสานวัฒนธรรมจากวีถีไทย ความ "เกรงใจไม่เป็นไร อะไรก็ได้"
ถา่ยทอดสู่งานศิลปะการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมค้นคว้าเนื้อหาสาระและถอดความหมายใน
ตัวอย่างของของวลีส าคัญดังกล่าวที่ถูกน ามาถ่ายทอดเป็นรายงานวิจัยหนังสือแล้วยังน ามาถอดรหัสสู่ผลงาน
ศิลปะการออกแบบร่วมสมัยที่จับต้องได้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยภายใต้วลีของค าว่า "เกรงใจไม่เป็นไรอะไรก็ได้"ให้ด ารงเอกลักษณ์อันงดงามควรแก่การหวงแหนจดจ า
ของคนในชาติสืบต่อไป 
 
 จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
ด าเนินงานตามแผนงานพันธกิจต่างๆ และมีการประชุมมอบหมายภาระงานให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชาตาม 4 
พันธกิจ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อย่างครบถ้วนตามหมวดและเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (รายละเอียดดู
ตาราง 1.1-3) 
 
 หลักสูตรฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จัดเป็นสาขาวิชาปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเดียวของคณะมัณฑนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตนักออกแบบและนักวิชาการด้านการออกแบบขั้นสูง เพ่ือเป็นก าลังส าคัญของวงการศึกษาและวง
วิชาชีพด้านการออกแบบไทยสู่สังคม 

หลักการที่ส าคัญของหลักสูตร คือ การมุ่งความเป็นเลิศด้านพัฒนาก าลังคนด้านการออกแบบขั้นสูงที่
จะสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ชุมชนและประเทศชาติ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ จึงเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบเพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในระดับ
สากล โดยหลักสูตรมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานการออกแบบ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนการสอนทางศิลปะการออกแบบที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ รวมถึงการให้โอกาส
นักศึกษาได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ตนก าลังศึกษาค้นคว้า หรือที่ส าเร็จแล้วสู่สาธารณะทั้งใน
และต่างประเทศ ทุกรูปแบบ 

 
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
 “ จัดการศึกษาให้บุคคลได้ท าการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือทฤษฎีใหม่
ทางศิลปะการออกแบบและเพ่ิมพูนศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบในระดับสากล”  

 อัตลักษณ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ความมีเอกลักษณ์ด้านการบูรณาการงานศิลปะและงานการออกแบบที่เป็น
ความเชี่ยวชาญและตัวตนของนักศึกษาภายใต้ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม แหล่งข้อมูล สื่อและวัตถุดิบ 
ให้เป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
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 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างนักออกแบบนักวิชาการด้านการออกแบบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการ
วิจัยค้นคว้า และบูรณาการศิลปะการออกแบบให้สอดคล้องกับเทคนิควิทยาการ
ความก้าวหน้าทางสังคมในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงผลงานศิลปะการ
ออกแบบขั้นสูง ในวงวิชาชีพ วิชาการระดับประเทศและระดับสากล 

ยุทธศาสตร์แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน 

 1. มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาปีการศึกษา 2559 พิจารณาผลการจัดการ
เรียนการสอน(มคอ.5) ในปีการศึกษา 2558 ประกอบการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทั้งจากนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์รายวิชา  จัดเตรียมการสอนเสริมทักษะ เตรียมการสอนรายวิชาการจัด
ตารางสอนการเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ในรายวิชา 370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะ
การออกแบบ (Advanced Research in Design Arts) และรายวิชา 370 602 สัมมนาศิลปะการออกแบบ 
(Seminar in Design Arts) และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มคอ.3) จัดท าปฏิทินการเรียนการสอนแก่
นักศึกษา/อาจารย์ และแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยได้จัดเป็นโครงการสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะเข้า
ศกึษาในระดับปริญญาเอก Ph.D. (Design Arts) ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (25/2/60) (เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาท่ีสนใจสมัครเข้ามาเป็นจ านวนมาก แต่หลกัสูตรรับได้อย่างจ ากัด) 
 
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 

-การสนับสนุนทุนเพ่ือส่งเสริมการน าเสนอผลงานในต่างประเทศของนักศึกษาคนละ 10,000 
บาทในรายวิชา 370 603 หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ (Special Topics in Design Arts)  โดยในปี
2559 ก าหนดไปแลกเปลี่ยน ณ TsinghuanUniversity.Beijing รวมถึง การให้ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ของ สกอ และ สกว. เป็นต้น 

- สนับสนุนการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ นานาชาติ  ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งหรือเวทีให้เขา้ร่วมเผยแพร่อ่ืนๆ และน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ (การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 4th International Conference for Asia Pacific Arts Studies(ICAPAS) ณ ประเทศ
อินโดนัเซีย) 

-สนับสนุนการจัดโครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาศิลปะการออกแบบ เพื่อเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาต่อผู้สนใจและสาธารณชน ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร  

-โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตร/ สาขาวิชากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิผู้สอบวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการกับ 
Central Academyof Fine Arts (CAFA),Beijing and Tsinghua University (Departmentof 
Art&Design),Beijingซ่ึงสถาบันการศึกษาทั้งสองจัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจีนความร่วมมือกับ
Royal College of  Arts,UK,Institute of Art and Design,Birmingham city University,และ U. of 
Cental England, UK และFaculty of Art and Design UniversitiTeknologi MARA Malaysia 

-โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบProfessor Dr. 
MUSTAFFA HALABI Hj. Azahari(MARA) และ ProfessorLu Xiao Bo ในการจัดWorkshop on 
Preparing Ph.D Research(Tsinghua U.) ซึ่งรูปแบบการจัดงานสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
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ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการออกแบบนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งอยู่ในช่วงพัฒนา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและโลกทรรศน์ของนักศึกษาและบุคลากรให้เปิดกว้างในการรับรู้และ
แลกเปลี่ยนทางด้านความคิดและความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษาท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลให้ระบบการท างานและกระบวนการคิดที่มีมุมมองแตกต่างกันไปด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยสร้างสรรค์ 

 เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าได้เพ่ิมพูนความรู้ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัย
สร้างสรรค์ ปี 2559 สาขาวิชาจึงจัดท าแผนวิจัยสร้างสรรค์ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท างานวิจัย
สร้างสรรค์อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่องโดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึก๋ษา ในปีการศึกษา2558-2559 ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง”หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยใน
งานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”การขอรับทุนอุดหนุนวิจัยสนับสนุนจากภายนอก และ
ก าหนดแผนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/ เผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบการเผยแพร่ทั่วไป การจัด
แสดงเฉพาะวิชาชีพและหรือการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ/นานาชาติผ่านโครงการความร่วมมือระหว่าง
หลักสูตร/ สถาบันอ่ืนๆ และได้มีการก าหนดแผนการด าเนินการวิจัยรูปแบบนี้จนครบถ้วนรายวิชาต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์แก่นักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ 
 สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ในสาขาวิชาไปเป็นวิทยากร และเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

1) แผนการบริการวิชาการของสาขา  
- โครงการน าเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์ระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน(ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย) กลุ่มเอเซีย (ประเทศจีน และอินเดีย) 
2) แผนการบริการวิชาการรายบุคคล การเป็นที่ปรึกษา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่สัมพันธ์กัน

(มหาวิทยาลัย) กรรมการระดับชาติ (ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย สาขาศิลปะการออกแบบ)
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรของรัฐและเอกชนด้านศิลปะและการออกแบบ การบริการใน
รูปแบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ กรรมการตัดสินในการประกวดต่างๆ 
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนผู้ทรงคุุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาตรวจบทความวิชาการและการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความเฉพาะเนื้อหาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนมมุมองทางวิชาการในกลุมวชิาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดให้นักศึกษาเสนอผลงานความก้าวหน้าของผลงาน
เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไปในทุกภาคการศึกษา 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาฯ : การเสนอผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 การจัดโครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาศิลปะการออกแบบ โดยเชิญ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและจากสถาบันในต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือการวิพากษ์
และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาต่อผู้สนใจและสาธารณชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
 1. ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปะในต่างประเทศ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา2557เป็นต้นมา หลักสูตรได้ก าหนดแผนความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนการสอนกับสถาบันศิลปะและมหาวิทยาลัยในเอเซียและอาเซียน ได้แก่Tokyo 
University of the Arts(ญี่ปุุน),University of Mara Institue of Malasia (มาเลเซีย) โดยในปีการศึกษา 
2559ได้ขยายโครงการความร่วมมือเพ่ิมขึ้นในประเทศจีน CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS 
(CAFA),BEIJING  and TSINGHUA UNIVERSITY (DEPARTMENT OF ART&DESIGN),BEIJING  ก าหนด
แผนความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และพิจารณาผลงานของนักศึกษา 
2. การศีกษาดูงานในรายวิชา การน าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาในระดับ

นานาชาติ 

3. การจัดหาสถานที่จัดการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาระหว่างการปรับปรุง
อาคารเรียนที่ มศก วังท่าพระเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นการเฉพาะกิจ 

4. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและบัณฑิตโดยในปีการศึกษา 2559 ได้
พัฒนาเข้าในรายวิชา 370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ (Advanced Research in Design 
Arts)  เพ่ือประเมินความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

สร้างบุคคลากรนักออกแบบที่มีความรู้ทางการวิจัย มีสุนทรียภาพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะ และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อย่างมีเอกลักษณ์ มีรสนิยมในการออกแบบ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและมีใจที่เสียสละพร้อมที่จะอุทิศเพ่ือยกระดับสังคมด้วยงานออกแบบที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  

จุดเด่นของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2557) 

- เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวและหลักสูตรแรกของเมืองไทยที่เปิดสอน
ด้านศิลปะการออกแบบในระดับปริญญาเอกระดับนานาชาติ 

- ผู้จบการศึกษาสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย 
- เป็นผู้น าการศึกษาต้นแบบด้านศิลปะและการออกแบบในอาเซียน 
- รองรับการเติบโตของนักศึกษาระดับตรี และโทในอนาคตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ 
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ด้านหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการบูรณาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบเพ่ือเป็นผู้น าทางด้านการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบในระดับอาเซียน และนานาชาติ โดยผลิตบัณฑิตที่เข้าใจในปัญหาใน
งานออกแบบ สามารถค้นคว้าวิจัยคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ เข้ากับจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลงานศิลปะการออกแบบที่มีคุณค่า ความงาม และสุนทรียภาพตอบสนองความ
ต้องการของสังคมไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน พร้อมทั้งปลูกฝังให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณและมีจิตส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเครือข่ายในภูมิภาค
เอเซียด้านศิลปะการออกแบบ 
 
ด้านบุคลากร 
 หลักสูตรฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะด้านศิลปะการออกแบบ และเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับจากสังคม เห็นได้จากการได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายกรรมการตัดสินการแสดงผลงาน กรรมการ
พิจารณาก ากับและดูแลหลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบ รวมทั้ง หลักสูตรได้พัฒนาการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์พิเศษทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปะการออกแบบขั้นสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
ด้านการเรียนการสอน 
 ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เป็นการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หลักการการวิจัย
ตามธรรมชาติของศิลปะและการออกแบบที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ในการสอนวิชาทุกรายวิชานักศึกษาได้รับความรู้จากอาจารย์และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นนักวิชาการและ
นักออกแบบผู้มีประสบการณ์ท างานสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติจึงท าให้สามารถ
สร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
ด้านผลผลิต 
 นักศึกษาที่ก าลังศึกษา และผู้ส าเร็จจากหลักสูตรฯ สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบชั้นน าของ
ประเทศได้แก่นางสาววิทวัน จันทร ได้รับรางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์ และ Best Designer of the 
Yearเป็นนักวิชาการด้านศิลปะการออกแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีในวงวิชาชีพได้แก่ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส 
ได้รับประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่นประจ าปี 2559 (เรื่อง การออกแบบสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) ส าหรับนักศึกษาตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว เผยแพร่ผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องในระดับชาติ และนายกรกต อารมย์ดีเป็นผู้ประกอบการและ/หรือผู้น าทางการออกแบบที่มี
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการต่อสังคม 
 ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรฯ มีโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริการแก่สังคมรวม 2 โครงการ โดยได้มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ
วิชาการต่อสังคมกับการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
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ปัญหาของหลักสูตร 

1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สถานที่จัดการของหลักสูตรใช้อาคารเรียนร่วมกับหลักสูตรอ่ืนๆ ในคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ ด้วย 

ความจ ากัดของพ้ืนที่จึงไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่นักศึกษาพึงมี
พ้ืนที่ส่วนตัวในการท างานหรือพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 

การบริหารจัดการ 
 ทีผ่่านมาหลักสูตรด าเนินการบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยการขอใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย  

เช่น อาคารพรรณราย หอศิลป์ วังท่าพระ ห้องประชุมของอาคารต่างๆ ในวังท่าพระและภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะให้ขออความอนุเคาะห์ห้องเรียนจากอาคาร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นการชั่วคราวช่วงการปรับปรุงอาคารคณะฯ 
 

2) นักศึกษา 
คุณสมบัตินักศึกษา 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัย และด้านภาษาอันเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาความสนใจเฉพาะตนสู่งานวิจัยศิลปะการออกแบบ และอุปสรรคในการค้นคว้าวิจัยในวง
กว้าง ซึ่งหลักสูตรได้แก้ไขโดยการประสานงานบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือปรับฐานความรู้ด้านทักษะภาษาอังฤษ และ
เตรียมรายวิชาบรรยายและสัมมนา รวมถึงการศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย และการ
น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา 
 

จ านวนรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
จ านวนรับนักศึกษาของหลักสูตรสามารถรับได้ตามเปูาหมายทุกปี แม้จะยังไม่หลากหลายในความเป็น

นานาชาติของนักศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้มีแผนเชิงรุกจัดโครงการรับนักศึกษานอก
สถานที่ และไปสัมภาษณ์นักศึกษาในต่างประเทศ จนได้จ านวนรับและคุณสมบัตินักศึกษาตามเปูาหมาย  

ส าหรับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา จึงไม่มีนักศึกษาตกค้าง ซ่ึง
ประธานหลักสูตรได้ก าชับอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบการควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือติดตามและรายงานผลกรณีท่ี
มีปัญหาให้ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึงหลักสูตรก็ได้
พิจารณากลยุทธ์การก าหนดเวลาติดตามผลให้นักศึกษาต้องน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับผลตามเปูาหมาย 

 
แนวทางการพัฒนา 

ด้านบัณฑิต 
 สร้างเครือข่ายบัณฑิตโดยจัด Sharing Experiences ระหว่างบัณฑิตและนักศึกษา และติดตามการ
ท างานของบัณฑิต ผลงานของบัณฑิตมุ่งการผลิตผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคมไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและมีจิตส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแบบอย่างของนัก
ออกแบบมืออาชีพระดับประเทศ และนานาชาติน านักศึกษาแลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานวิจัยในระดับเอเชีย 
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 ด้านนักศึกษา 
 ส่งเสริมศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมทาง
ศิลปะการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงมุ่ งเน้นหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่
เป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ในวิชาชีพศิลปะการออกแบบ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
 ด้านอาจารย์ 
 สร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัย การผลิตต ารา หนังสือ อย่างต่อเนื่องเพ่ือเผยแพร่ผลงานศิลปะการ
ออกแบบและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยมีการก าหนดเปูาหมายต่อปี 
 
 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 สร้างกลยุทธ์ในการเพ่ิมการอ่าน และค้นคว้าด้านเอกสาร เทคโนโลยีสนับสนุน และจัดสถานที่ที่
นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยการวิพากษ์ระหว่างนักศึกษาและผู้เชื่ยวชาญภายนอกเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิผลต่อสังคมและนวัตกรรมด้านศิลปะการออกแบบแก่วงวิชาชีพ
ในระดับชาติและสากล 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (หลกัสตูรนานาชาติ) 
สาขาวิชาศลิปะการออกแบบหลักสตูรปรับปรุงพ.ศ.2557 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 วันท่ีรายงาน 26 ก.ค.60 

 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร25510081109321 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 ,) 

มคอ. 2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ 

(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผา่นสภามหาวทิยาลัย
ศิลปากร) 

1. ศ.เอกชาติจันอุไรรัตน ์ 1. ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์* คร้ังที่ 5/2557วันที่ 14/5/2557 
2.ผศ.ดร.จิรวัฒน์วงศ์พันธุเศรษฐ์ 2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พนัธุเศรษฐ์ * คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557 
3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี 3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี * คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557 
4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี 4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557 
5. รศ.สน สีมาตรัง 5. รศ.สน สีมาตรัง คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 14/5/2557 

*เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ รายวชิา 
370 601 การวิจัย
ขั้นสูงทางศิลปะการ

ออกแบบ 

370 602สัมมนา
ศิลปะการออกแบบ 

 

370 603 หัวข้อ
พิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ 

1. ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์ √ √ √ 
2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พนัธุเศรษฐ์ √ √ √ 
3. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี √ √ √ 
4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี √ √ √ 
5. รศ.สน  สีมาตรัง √ √ √ 
6. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไล่สัตรไูกล √ √ √ 
7. ผศ.ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ √ √ √ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรนิคราภรณ ์ √   
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน √   
10. อาจารย์ ดร.เรืองลดา ปณุยลขิิต  √  
11. ดร.ศศิวิมล สันตริาษฎรภ์ักดี  √  
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
รับรองโดยมตสิภามหาวิทยาลัยครัง้ที่   /2559 วันท่ี    2559 (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน 

รายวิชา 
370 601 การวิจัย
ขั้นสูงทางศิลปะการ

ออกแบบ 

รายวิชา 
370 602สัมมนา

ศิลปะการออกแบบ 
 

รายวิชา 
370 603 หัวข้อ
พิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ 

1. Prof.Peter Pilgrim √   
2. Prof.Dr.Mustafa Halabi HJ.Azahari √   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุกรณ์ ดิษฐพันธ์ √   
4. ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุูง  √  
5. ดร.อโณทัย นติิพน  √  
6. Professor LU Xiaobo  √  
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2559 

 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หลัก 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
รอง 

อาจารย์ประจ า   
1. ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์                  5 คน 1 คน 
2. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี 1 คน 2 คน 
3. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 1 คน 2 คน 
4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี 1 คน 4 คน 
5. รศ.สน สีมาตรัง 2 คน 5 คน 
6. ผศ.ดร.น้ าฝน  ไล่สัตรไูกล 7 คน 2 คน 
7. ผศ.ดร.วีรวัฒน์  ศิริเวสมาส 3 คน 2 คน 
8.อ.ดร. ธนาทร  เจียรกุล  1 คน 
9.ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน  1 คน 
อาจารย์ภายนอก   
10.อ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา 1 คน  
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน :ในปีการศึกษา2559มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนที่วังท่าพระ หลักสูตร
ฯ จึงขอใช้อาคารเรียนคณะฯ บางส่วนที่รอการปรับปรุง หอศิลป์ (ตึกพรรณราย) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ห้องประชุมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และ อาคารชั่วคราว ภาควิชาการออกแบบเครื่อง
แต่งกาย ชั้น 5 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นที่เรียนสัมมนา และการพบปะนักศึกษาเพ่ือ
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยอาจารย์ทุกท่าน
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว 
และได้ปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-1 
 
ผ่านมตสิภาฯ 
คร้ังที่ 5/2557
วันที่ 14/5/2557 

2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

มีคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาเอก 3 คน 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย์1 คน 
ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน 

และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนมี
คุณสมบัติเปน็อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ์หรืออาจารย์ผูส้อน โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทัง้หมดมีคุณวฒุิอยู่ในสาขาวิชาที่
ตรงและสัมพนัธ์กับสาขาศิลปะการออกแบบ 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่สว่นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ตารางที่ 1.1-1 
 

3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน และ  
ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย์ 1 คน 
โดยอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิ
อยู่ในสาขาวชิาทีต่รงและสัมพันธ์กับศิลปะการ
ออกแบบ 

ตารางที่ 1.1-1 

4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 1. ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ผู้สอนรวม 11 
คนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ทุกท่าน
เป็นอาจารยป์ระจ า มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหรือ
สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน อาจารย์ทุกคน 
2. มีประสบการณ์ดา้นการสอนทุกคน และ 
3. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์ในการท า
วิจัย/สร้างสรรค์ทุกคนที่ ไม่ ใช่ส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 
 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 3 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน และมี 1 คน

ตารางที่ 1.1-5 
(อ.ทุกคนที่เป็นที่
ปรึกษาในป2ี559) 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
เป็น ศาสตราจารย์ โดยทั้งหมดอยู่ในสาขาวิชาที่
ตรงและสัมพันธ์กับศิลปะและการออกแบบ2. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคนที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์
ประจ าจ านวน 7 คนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวน1 คน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคน
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
3. เป็นอาจารย์ประจ า ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาร่วม(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน) ส่วนหนึ่งมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 

ตารางที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานพินธ์   

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  เป็นอาจารย์
ประจ าจ านวน 3 คนหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไปในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ านวน 2 คน และ 
2 . อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ทุ ก ท่ า น มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย/สร้างสรรค์ทุกคนที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
3. อาจารย์ประจ า ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับ
แต่ ง ตั้ ง เป็ นที่ ป รึ กษาร่ วม ( อยู่ ร ะหว่ า งกา ร
ด าเนินงาน) ส่วนหนึ่งมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 

ตารางที่ 1.1-8 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 3
คนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ ง 3คนได้
เผยแพร่ในVeridianJournal Silpakorn 
University : E-Journal ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

ตารางที่ 1.1-10 

9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีวิทยานิพนธ์ ที่
ก าลังด าเนินการ จ านวน 18 หัวข้อ มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 1 คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์นักศึกษา ไม่ เกิน  5 คนส าหรับ
อาจารย์ที่มี ศักยภาพสูงทางการวิจัย บัณฑิต

ตารางที่ 3.2 การ
ควบคุมดูแลให้
ค าปรึกษา
วิทยานพินธ ์
ในองค์ประกอบที่ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
วิทยาลัยได้เห็นชอบให้ดูแลวิทยานิพนธ์หลัก
นักศึกษาได้ 7คน (ซึ่งไม่เกิน 10 คน) 
หมายเหตุ:ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ. 

3 นักศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

1. ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2555-
2559) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
2. อาจารย์ประจ า และอาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา(อยู่ระหว่างการด าเนินงาน) 
ส่วนใหญ่มีโครงการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์อยู่
แล้ว 

ตารางที่ 1.1-5 
ตารางที่ 1.1-6 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2557) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า หน ด  โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตร ปรับปรุงครั้งที่ 1 
พ.ศ.2557 ในการประชุมครั้งที่5/2557 เมื่อวันที่ 
14พฤษภาคม 2557 และมีแผนจะด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร คร้ังที่ 2 ในปี 2562 

แผนพัฒนา
หลักสูตร (พ.ศ. 
2562) 

 
หมายเหตุ 

1. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงาน ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

2. หลักสูตรก่อนปรับปรุง ยังอยู่ภายใต้การบังคับใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับคณะวิชาทางสายศิลปะและการออกแบบเพื่อท าหน้าที่สอน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมหรือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556กล่าวคือคณาจารย์ประจ าของคณะ
วิชาทางสายศิลปะและการออกแบบผู้ใดได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5  ปี   และท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 
เรื่อง ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คณาจารย์ประจ าผู้นั้นท าหน้าที่สอนหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม หรือเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีความพร้อมด้านประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่จะท าการสอน และเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรให้บรรลุเปูาหมาย 

2. ด้วยธรรมชาติของสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแส
โลกาภิวัตน์ ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับชาติ และระดับนานาชาติ และการร่วมวิพากษ์ระหว่าง
ผู้เรียนมีความจ าเป็นในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทรรศน์แก่นักศึกษาที่มาจาก
หลากหลายวิชาการ วิชาชีพในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยในวิชาชีพได้ตามความต้องการ และให้
ประโยชน์แก่สังคมมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร่ในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องและ
เป็นผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าศึกษาให้ได้รับความร่วมสมัยและทัน
การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพซึ่งมีความจ าเป็นในสาขาวิชานี้ 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวนที่
รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ(์โดยรวมที่
ส าเร็จก่อนเกณฑ์) 

 

จ านวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา 

2559 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2559 (4) 

อัตราการคงอยู่ 

 

2557 2558 2559 

2555 3 - - 2 66.67 1 0 100 
2556 - - - - - - - - 
2557 7 - - - - 7 - 100 
2558 5 - - - - 5 - 100 
2559 10 - - - - 10 - 100 

* คือจ านวนนักศึกษาที่รอการอนุมัติจบในเดือน พ.ค.60 (ถ้ามี) 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่ตกค้าง จะมีผลกระทบต่อภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ไม่สามารถ
รับเป็นที่ปรึกษาใหม่ได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันภาระงานดังกล่าวยังไม่เป็นปัญหามาก เนื่องจากหลักสูตรยังมี
จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับและไม่เกินเปูาหมายที่ก าหนดในแต่ละปี 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น 3 3 - - - - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น - - - - - - 
(ไม่มีการรับ นศ.) ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น 7 - - - - - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 

2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น 5 - - - - - 
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
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ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 58 57 56 55 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น - - - - - - 
2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น 10 - - - - - 

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - - 
* คือจ านวนนักศึกษาที่รอการอนุมัติจบในเดือน พ.ค.60 (ถ้ามี) 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงเนื่องจากเริ่มใช้ปีการศึกษา 2557 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญา เอก รุ่นจบปีการศึกษา 2558(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

205 25 4.10 
ระบบตดิตาม
สอบถาม 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 26 3 4.33 บัณฑิตทาง 

 (2) ด้านความรู ้ 24 3 4.00 Google 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 24 3 4.00 Drive ของ 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 24 3 4.00 บัณฑิต 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
48 6 4.00 

วิทยาลัย 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 59 7 4.21  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ทั้งหมด (คน) 6 ระบบ 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

2 
ทะเบียน
ออนไลน ์

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

33.33 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ค่าเฉลี่ย 5.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ค่าเฉลี่ย 4.10  เกณฑ์ประเมิน  : 4.10  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ค่าเฉลี่ย 4.20  ผลการด าเนินงาน    ไมบ่รรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ค่าเฉลี่ย 4.20  เกณฑ์ประเมิน  :  4.20 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

เนื่องจากงานด้านศิลปะการออกแบบได้ก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตประจ าวันของคนไทยเพ่ิมมากขึ้นโดยล าดับจึง
มีความต้องการผู้มีความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการด้านการออกแบบมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามผลการเปลี่ยนแปลงและ
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ความต้องการของสังคม จะเห็นได้จากการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ได้เปิดสอนในเกือบทุก
สถาบันการศึกษา และทุกระดับการศึกษา อย่างไรก็ดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะผู้น า
ด้านศิลปะการออกแบบจ าเป็นต้องเร่งผลิตผลคุณภาพและปริมาณนักออกแบบขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสากลมทีักษะทางปัญญาการสื่อสาร เทคโนโลยีและสุนทรียภาพที่มีผลงานด้านศิลปะการออกแบบ หรือ
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ต้องการในระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือเป็นฐานก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.2-1 

2.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
ตารางที่ 2.2-2 

2.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40 - - 

ตารางที่ 2.2-2 

2.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.2-2 
3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 2.2-3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.2-4 

4.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.80 
ตารางที่ 2.2-4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

 

5.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-5 
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.2-6 
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ประเภทการตีพิมพ์ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 1 0.60 ตารางที่ 2.2-6 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 5 4.00 
ตารางที่ 2.2-6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 7 7.00 
ตารางที่ 2.2-6 

11. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 12.40  
12. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสูตร (คน) 6  
13. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร  11.60/ 6 x 100 = 

206.67  

14. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 12.08  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 86.67  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 206.67  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 48.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 48.00  เกณฑ์ประเมิน  :  3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 :  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
2.1 ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.10 4.10 
2.2 ร้อยละ 48.00 ร้อยละ 206.67 5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
9.10/2  = 4.55 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. ผลงานของผู้จะส าเร็จการศึกษาทุกคนได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันและระดับชาติ 
2. หลักสูตรก าหนดให้มีการรายงานผลงานความก้าวหน้าของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทุกภาค

การศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชนทุกปีการศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจ บุคคลทั่วไป 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ส่งสริมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตในระดับชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือ

สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในวิชาชีพศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ 
2. สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและบัณฑิตเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมการออกแบบ เพ่ือจดสิทธิบัตร

และรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 
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3. สร้างโอกาสเป็นนักวิจัยระดับชาติ 
 

ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

ที ่   รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกลุ ชื่อวิทยานิพนธ ์ ส าเร็จตาม
เป้าหมายของ

หลักสูตร 

วันที่จบ 

1 
 

    51155958 
 

นางสาววิทวัน   จันทร 
 

The The Art of Contemporary 
Jok Textiles :The Integration 
between Craft and Creative 

 
 

 
14/08/2557 

2 
 

    51155961 
 

นายอติเทพ   แจ้ดนาลาว 
 

Enhancing Museum Artifact 
Collections byUsing Interactive 
Media Applications 

 
 

 
09/01/2558 

3 
 

    51155963 
 

ร้อยต ารวจเอก อนุชาแพ่งเกษร 
 

Thai Arts and Creativity A New 
Identity for 
Thai Food Catering 

 
 
 

 
21/05/2557 

4 
 

 

    52155956 
 

นายสัญชัย   สันติเวส 
 

Color Perception of Artistic 
Expression fromDrawing and 
Painting by Utilizing 
SoundPitches for The Congenital 
Blind 

 
 
 

 
27/05/2556 

5 
 

   52155952 
 

นางสาวกุลจิต   เส็งนา Upper Northeastern Prehistoric 
Motifs as 
Implications for Product Design 

 
 
 

 
07/08/2558 

6 
 

 

   52155951 
 

 

นายก าธร   เกิดทิพย ์
 
 

Modular Batik Stamp Block for 
Southern ThaiTextile : The 
Transformation from Ideas 
toCreations 

 
 
 

 
14/08/2558 

7 52155954 นายพีระพล   ชัชวาลย ์ The Evolution  of Thai Logos in 
the Rattanakosin Period in Thai 
History 

 
 

 
14/08/2558 

8 52155957 นางสาวสุมนสัยา   โวหาร Neo - Lanna Lacquer : New 
Perspective on Lanna 
Lacquering Where Design 
andTechnology Meet Traditional 
Technique 

 
 

 
07/01/2558 
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ที ่   รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกลุ ชื่อวิทยานิพนธ ์ ส าเร็จตาม
เป้าหมายของ

หลักสูตร 

วันที่จบ 

9 52155955 นางยุวดี   ทองอ่อน Local Wisdom : Creating the 
Environmentally Friendly 
Material to Enhance 
LocalProducts 

 
 

 
14/08/2558 

10 53155953 นายศราวุฒิ   ปิ่นทอง Revitalizing the Fundamental 
Elements of Thai House 

 
 

 
07/01/2559 

11 53155956 นายชานนท์   วาสิงหน Theory, Analysis and Design 
Development of the Spatial 
Characteristics : Case Study of 
the Identity of Galayani Vadhana 
District, Chiang Mai 

 
 

 
05/08/2559 

12 54155952 นายปิติ   มณเีนตร The Influence of Italian Art and 
Design in Siam Ornament and 
Decorative Art in A.D. 1876 - 
1932 ( A Systematic Analysis ) 

 
 
 

 
07/01/2559 

13 54155953 นางสาวปิยลักษณ์   เบญจดล The Visual Semiotics of Yor (ญ) 
Alphabet Primers and Thai 
Femininity Discourses 

 
 

 
26/07/2559 

14 54155951 นางสาวลักษณ์นารา   จันทรา
รมย ์

The Role of Interface Design in 
the Contemporary Thai Design : 
Case Study on AirlineIndustry in 
Thailand 

 
 

 
07/02/2560 

15 54155955 นางสาวเรืองลดา   ปุณยลิขิต Developing a Conducive 
Learning Space for Thai Arts and 
Design Students at theSilpakorn 
University Library, Wang Tha Pra 
Campus 

 
 

 
06/01/2559 

16 55155951 นางสาวรสา   สุนทรายุทธ Public Multimedia Wayfinding 
Design in Thai Complex Business 
Spaces for PedestrianNavigation 

 
 
 

 
07/02/2560 

17 55155952 นางสาวอรวรรณ   ประพฤตดิ ี การศึกษาแนวทางการออกแบบรปู
ตัวพิมพ์ท่ีสะท้อนความเป็นผู้หญิง 
ส าหรับตัวพิมพ์ไทย  

  
07/02/2560 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มีแผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษา ดังนี้ 
 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
คุณสมบัติผู้สมัคร   
1.คุณสมบัติการรับนักศึกษาจ าแนกออกตามแผนการ
ศึกษา ดังนี้ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ  
 แบบ 1.1  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
(1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาอ่ืนและมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
และการออกแบบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ 
 แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
(1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้านศิลปะ
และการออกแบบ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ได้รับเกียรติ
นิยมอันดับ 1 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
และ 
(2) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ อัน
เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  หรือ 
(3) มีประสบการณ์ในการท างาน ด้านศิลปะ และการ
ออกแบบ ไม่น้อยกว่า 9 ปี  
 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ 
2. ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (SEPT) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือ สถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีมีรายชื่อตามที่

1. ประกาศรับ
นักศึกษาของ
บัณฑิต
วิทยาลัยปี 
2559 
 
2. โครงการ
ประชาสัมพัน
ธ์หลักสูตรงาน
บ้านและสวน
แฟร์ 2016 
และงาน
Design 
Week 
 
3. โครงการ
สัมภาษณ์
รับเข้าศึกษา 
ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(นครปักกิ่ง) 
 
4. โครงการ
แนะแนว
การศึกษาท่ี
คุนหมิง ณ 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
5. แผนการ
สอนรายวิชา
370 601 การ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หลักสูตรฯ ประกาศ หรือ มีผลสอบภาษาอังกฤษ 
TOFEL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อย
กว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 625 คะแนน 
หรือการทดสอบอ่ืนตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
ข้อ 7 
** กรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 1, 2 
และ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
หลักฐานเพิ่มเติม  
1. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีระบุในคุณสมบัติ
ผู้สมัครข้อ 2 หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT 
2. แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal) 
ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความ 
ส าคัญของปัญหา  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ทฤษฎีและหลักการสนับสนุน ขอบเขตของ
การศึกษา และขั้นตอนการศึกษา (ไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ) 
กลไกการรับนักศึกษา 

นอกเหนือจากคุณสมบัติการรับเข้าตามประกาศการ
รับสมัครซึ่งคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ
ตามข้อมูลที่หลักสูตรได้ส่งไปแล้วนั้น การรับเข้า
นักศึกษาในหลักสูตรมีกลไกและข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรจะประชุมเพ่ือ
ทบทวนภาระงานของอาจารย์ประจ า เพื่อก าหนด
เปูาหมายการรับประจ าปี และจัดท าแผนกลยุทธ์เชิงรุก
ก าหนดวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาแต่ละปี การ
วางแผนประชาสัมพันธ์และแนะน าหลักสูตรต่อ
กลุ่มเปูาหมาย 
2. ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาจะนัดหมายกับประธาน
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือความเป็นไปได้
ของหัวข้อที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญที่จะน าเสนอใน
การศึกษา ก่อนการยื่นใบสมัตรเข้าศึกษา และประธาน
จะพิจารณาภาระของอาจารย์ประกอบการจะรับสมัคร
ด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครต้องด าเนินก่อนการเข้าสอบตามปฏิทิน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

วิจัยขั้นสูงทาง
ศิลปะการ
ออกแบบ 
(Advanced 
Research in 
Design Arts) 
ปี 2559 ที่มี 
session 
Sharing 
Experiences 
เพ่ิมข้ึนจาก ปี 
2558 
 
6. ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือกเข้า
ศึกษาปี
การศึกษา 
2560 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
3. คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาการน าเสนอ
แนวทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
4. ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสอบภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย (ถ้ายังไม่มีคะแนนตามเกณฑ์)  
5. คณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
6. พิจารณาประวัติ ประสบการณ์ ผลงานและสรุปผล
การสอบแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศผลสอบ 
7. บัณฑิตจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 
8. หลักสูตรอาจจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาเช่น การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม การ
สัมมนาบัณฑิตและนักศึกษาที่คงอยู่เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์ 
9. ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการรับนักศึกษา 
10. ประชุมสรุปผลตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตการ
รับนักศึกษา 
11. ประชุมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาทางศิลปะอ่ืน 
ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตเพ่ือเปรียบเทียบ
กระบวนการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน 

ในกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
สามารถรับนักศึกษาใหม่ ได้จ านวนมากกว่า 10 คน เกิน
เปูาหมาย 
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรได้ประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559แล้วพบว่า
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่แพร่หลายในระดับ
นานาชาติ จึงเสนอให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ใน
รายละเอียดของการรับเข้าโดยอาจมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ หรือเสนอบทความทางวิชาการในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนหรือการไปสัมภาษณ์เป็นกลุ่มยัง
ประเทศต่างๆ กรณีท่ีมีผู้สนใจเป็นจ านวนมาก หรือ 

ภ
า
ษ
ณ์
น
ผู้
ส
มั
ค
ร
ที่
ปั
ก
กิ่
ง 

7.  
7.โครงการ
อบรม
ภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา
ศิลปะการ
ออกแบบ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เข้าร่วมตามโครงการแนะแนวการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง 

ได้นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้า
ศึกษาเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา   
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. สาขาวิชาจัดรายวิชา 3 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
กรายวิชา370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการ
ออกแบบ (Advanced Research in Design Arts)การ
สอบคุณสมบัติ และการสอบจบของนักศึกษา 

2. สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมSharing Experiencesซ่ึง
เป็นกิจกรรมให้บัณฑิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างการเรียนแก่นักศึกษาคงอยู่ที่ต้องเร่งปรับปรุง
งานและนักศึกษาใหม่ เพ่ือเปูาหมายการส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด (ปี 2559 จัดอยู่ใน
รายวิชา370 601 การวิจัยขั้นสูงทางศิลปะการออกแบบ 
(Advanced Research in Design Arts)เพ่ือเตรียม
ความพร้อมทักษะการท าวิจัย วิทยานิพนธ์รายวิชา 370 
602 สัมมนาศิลปะการออกแบบ (Seminar in Design 
Arts) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวิพากษ์ เพ่ือการ
น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบหัวข้อและเพ่ิม
มุมมองในการท าผลงานสร้างสรรค์การออกแบบ 
รายวิชา 370 603 หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ 
(Special Topics in Design Arts)  เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

3. จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม
ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่พร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อน
เปิดภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงานและการประเมินกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

นักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีความพึงพอใจร้อยละ
มากกว่า 85 และเห็นว่ามีประโยชน์แก่การเตรียมพร้อม
ในการเรียน และการจะสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงบัณฑิตและนักศึกษาได้

1.รายงาน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
พบปะท าความรู้จักเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต
และเห็นสมควรให้จัดลักษณะนี้ทุกปีการศึกษา 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาทั้งภายใน และ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นรูปธรรมตามวัตถประสงค์การรับ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

- ก า รควบคุ ม ร ะบบกา รดู แ ลก าร ให้ ค าปรึ กษ า
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
กลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ฯ 

โดยปกตินักศึกษาจะเป็นผู้ติดต่อกับอาจารย์ทึ่ปรึกษา
ด้วยตนเอง โดยการพบที่ปรึกษาในแต่ละครั้ งทาง
หลักสูตรจะมีแบบฟอร์มบันทึกความคืบหน้าวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาเขียนว่าในแต่ละครั้งได้หารือเรื่องใด และมี
ข้อสรุปว่าอย่างไร โดยมีอาจารย์ปรึกษารับรอง 
ผลการด าเนินงาน 

นักศึกษาทุกคนได้มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามนัด
หมายและน าเสนอผลความก้าวหน้าของการค้นคว้าเพ่ือ
หารือเพ่ือด าเนินการการท างาน หรืองานทดลองงานขั้น
ต่อไป 
การประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษา 

ในกระบวนการให้ค าปรึกษาปีการศึกษา2559
เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเรื่องสถานที่เรียน ได้มี
ข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เสนอให้อาจารย์ประจ าจัดท าตารางเวลาการนัดหมาย
และจัดสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือให้การนัดหารือการ
ท างานวิทยานิพนธ์มีอุปสรรคน้อยที่สุด 

1. ตารางการ
นัดหมาย
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
กับนักศึกษา 
 
2. ประกาศ
แจ้งการสอบ
รายงาน
ความก้าวหน้า
การท า
วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา
ประจ าภาค
การศึกษา1-
2/2559 
 
3. ประกาศผล
การสอบ
รายงาน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้
ค าปรึกษา 

นักศึกษาทุกคนร้อยละ 100 พบอาจารย์ตามนัด
หมายและมีผลความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์ตาม
ก าหนด 

ความก้าวหน้า
ปี การศึกษา
2559 
 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ลักษณะการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เป็นรูปแบบ
การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ ความเชี่ยวชาญของ
ตนเอง อาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงก าหนดจัด
ให้มีกิจกรรมเสนอผลงานความก้าวหน้าสู่สาธารณชน 
เพ่ือประเมินรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้สนใจทั่วไปเป็นระยะๆ ทุกภาคการศึกษา และ
นักศึกษาน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงจนได้ผลงานที่
เป็นอัตลักษณ์ของตนเองตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังก าหนดให้จัดโครงการเพ่ือ
เสริมทักษะนักศึกษาในการน าเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติในต่างประเทศด้วย ซึงกระบวนการ
ด าเนินการตามโครงกาวดังกล่าวก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
น าเนอและการพบปะแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

1) การส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การ
น าเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ หลักสูตรได้รับอนุมัติให้
จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ( 
The 4th International Conference for Asia Pacific 
Arts Studies(ICAPAS)) ณ Indonesia Institute of 
Arts,Yogyakarta 18th  -19th October,2016 ซึ่งมี
นักศึกษาเดินทางไปร่วมเสนอผลงานจ านวน 7คน คือ 

1. โครงการ
พัฒนา
อาจารย์ 
บุคลากร และ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
นักศึกษาด้าน
การเผยแพร่
ผลงาน
วิชาการใน
ต่างประเทศ 
ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ( 
The 4th 
Internationa
l 
Conference 
for Asia 
Pacific Arts 
Studies 
(ICAPAS) ณ 
Indonesia 
Institute of 
Arts,Yogyaka
rta 18th  -
19th 
October,201
6 
 
2. โครงการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
1. นางณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล 
2. นางพีรยา สระมาลา 
3. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ 
4. นางศุภมาศ เจียมรังสรรค์ 
5. นายวัยวัฒน์ สายทุ้ม 
6. นางสาวชนากานต์ เรืองณรงค์ 
7. นางสาวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ ศเอกชาติ จันอุไรรัตน์
และผศ ดร วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ หลักสูตรได้จัด
แผนงานในรายวิชา 370 603 หัวข้อพิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ (Special Topics in Design Arts)  เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาการกับผู้เชียวชาญและนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับ
นานาชาติซ่ึงมีนักศึกษาทีเดินทางไปร่วมเสนอผลงาน
วิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะการออกแบบกับสถาบัน
ศิลปะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนปีการศึกษา 
2559(12-17 ธันวาคม 2559) ณ กรุงปักกิ่ง จ านวน 5 
คน ดังนี้ 

1.นางสาวไพลิน ถาวรวิจิตร 58155954 
2.นายกรกต อารมย์ดี       58155956 
3. นายนราธิป อ่ าเที่ยงตรง   58155957 
4. นายมาดสัมฤทธิ์ พสุภา    58155959 
5.นายระลึก อินเสมียน      58155960 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ดร. จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์และ รศ.สน สีมาตรัง 

ในกิจกรรม การเตรียมความพร้อมของโครงการ
ดังกล่าว ประธานหลักสูตรได้มอบให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาและให้
น าเสนองานจริงก่อนการเดินทางแก่ที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 

ความร่วมมือ
ทางวิชาการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
ศิลปะการ
ออกแบบกับ
สถาบันศิลปะ
ในประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ปีการศึกษา 
2559(12-17 
ธันวาคม 
2559) 
 
3. ผลงาน
นักศึกษาท่ี
น าเสนอและ
ภาพประกอบ
การน าเสนอ 
 
4. โครงการ
น าเสนอ
ผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่
วังสวนผักกาด 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การประเมินกระบวนการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประเมิน
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในปีการศึกษา 
2559 นี้ เห็นพ้องกันว่าก่อนการเดินทางในแต่ละ
กิจกรรม ได้มีการซักซ้อมการน าเสนอผลงานเพิ่มข้ึน ท า
ให้นักศึกษามีความพร้อมสมบูรณ์ มีความมั่นใจในการ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 

จากการปรับปรุงแผนด้านการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาครั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่านักศึกษาพึงพอใจ 
และตื่นตัวในการท างานวิจัยของตนเองเพ่ิมข้ึน และ
ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้ตนเอง นับเป็นกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาที่เป็นรูปธรรมและผลประโยชน์ที่เห็น
เด่นชัดคือ นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ
จ านวนรวม 13 คนและนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในเวลา
ที่ก าหนดจะเห็นว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด
เพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา2559 เพ่ิมข้ึนเป็น 6คน (จากปี
การศึกษา 2558 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน 2 
คน)ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 
หลักสูตร 6040574: ศิลปะการออกแบบ แบบ 1.1 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 5 คน 

 1. นายศราวุฒิ ปิ่นทอง จบการศึกษา 7 ม.ค.59 
 2. นายปิติ มณีเนตร จบการศึกษา 7 ม.ค.59 
 3. นางสาวเรืองลดา ปุณยลิขิต จบการศึกษา 6 

ม.ค.59 
 4. นายชานนท์ วาสิงหน จบการศึกษา 5 ส.ค.

59 
 5. นางสาวปิยลักษณ์ เบญจดล จบการศึกษา 

26 ก.ค.59 
หลักสูตร 6040575: ศิลปะการออกแบบ แบบ 1.2 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 คน 
 1. นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ์ จบ
การศึกษา 5 ส.ค.59 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

- อัตราการคงอยู่ /การส าเร็จการศึกษา 
จากข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2555-

59มีนักศึกษาคงอยู่ในปี 2559 จ านวน 23คน โดยยังไม่
มีนักศึกษาพ้นสภาพกลางคัน 

ตารางข้อมูล
นักศึกษา  
คงอยู่ 

 - การส าเร็จการศึกษา  
การส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาในหลักสูตร

ปรับปรุง (พ.ศ.2557) ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจาก
หลักสูตรเพิ่งปรับปรุงในปี 2557 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีรายงานเป็นนักศึกษาในหลักสูตรก่อนการ
ปรับปรุง 

ตารางจ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
หน้า 20 ของ
รายงานฉบับนี้ 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรได้ส ารวจและ
ประเมินด้วยการสัมมนาระหว่างบัณฑิตกับนักศึกษา
ปัจจุบัน พบว่านักศึกษาประสงค์จะให้อาจารย์รวบรวม 
แนวคิด กระบวนวิธีที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนแก่นักศึกษา 
และผู้สนใจ 

คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการวิจัยเรื่อง 
“หลักการพ้ืนฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ :
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพ่ือสังเคราะห์และ
สรุปแนวทางวิธีในการท าวิจัยส าหรับงานศิลปะการ
ออกแบบ และชี้ทิศทางแก่ผู้เรียนตามเปูาหมายในการ
ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเพ่ิมมากข้ึนในระยะต่อไป 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา = 
3.14 และไม่มี
การร้องเรียน
(ปีที่แล้ว 
3.75, 3.46 
ตามล าดับ) 

 - ผลการด าเนินงาน 
1. อัตราการคงอยู่ /การส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มดีขี้น 
2. การส าเร็จการศึกษา 
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
เรื่อง 
“หลักการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
นักศึกษา 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนได้ผลตามเปูาหมาย โดย
รายงานการวิจัยเรื่อง “หลักการพ้ืนฐานของวิธีวิจัยใน
งานศิลปะการออกแบบ :กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”ได้
เสร็จสิ้นและเผยแพร่ในVeridian Journalละน ามาเป็น
แนวทางวิธีการท าวิจัยแก่นักศึกษา ตั้งแต่รุ่น 8 ปี2559 
แล้ว 

พ้ืนฐานของวิธี
วิจัยในงาน
ศิลปะการ
ออกแบบ :
กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการ
สอนและ
ผลลัพธ์ของ
บัณฑิต
หลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
3.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
3.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3 

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

ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

  1. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซี่ยนและเอเชีย 
  2. มีนโยบายให้ชั้นเรียนมีนักศึกษาต่างชาติไม่น้อยกว่า 20% 
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3. นอกจากการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาเป็นระบบซึ่งเป็นแผนระยะยาวแล้ว หลักสูตรยังมีการวางแผน
ระยะสั้นด้วยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการเสนอความก้าวหน้าด้วยการเผยแพร่สู่สาธารณชนและผู้สนใจ
อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การตีพิมพ์บทความวิชาการของนักศึกษาและบัณฑิตในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ และการจัดรายวิชาเพ่ือเตรียมนักศึกษาให้น าเสนอผลงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรียนในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการติดตามผลงานอย่างเห็นผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรคาดว่าผลการวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร จะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีเป็นแรงจูงใจแก่
ผู้สนใจเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้เพิ่มมากข้ึน และคาดว่าจะด าเนินการลักษณะนี้อีกในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาของหลักสูตร เป็นความมุ่งหวังและการก าหนด
เปูาหมายที่ส าคัญของหลักสูตร จะถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการจัดการหลักสูตร และยังส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านนวัตกรรมการออกแบบสู่ระดับชาติและนานาชาติ และจะเป็นผลส่งเสริมการรับ
นักศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อไป 

3. นักศึกษาที่จบไปแล้วสามารถน าผลงานวิจัย ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ สถาบัน 
องค์กร ชุมชน 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

-การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญา
เอก ประธานหลักสูตรได้มีการน าเข้าพิจารณาทบทวน
ในที่ประชุมหลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือเตรียมการกรณี
ที่อาจมีการโอนย้าย หรือลาออกของอาจารย์  

และหลักสูตรฯ ได้มีการหารือกับคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ ทุกครั้ง หากมีกรณี
ดังกล่าวระหว่างปีการศึกษา และเนื่องจากเป็น
หลักสูตรของคณะฯ ที่มิได้สังกัดภาควิชาใด อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจึงได้รับจัดสรรจากภาควิชา และ
อัตราก าลังในส่วนกลางของคณะ 
ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่มีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 
2559 

แตห่ลักสูตรได้เตรียมการขออนุมัติเพ่ิมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.เพ่ือ
ปูองกันกรณีมีการลาออกหรือโอนย้าย 
การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์แจ้งความประสงค์
ขอย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น ในการนี้
คณะกรรมการได้เชิญ อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต มา
ประจ าหลักสูตรแทน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ 

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการได้มีการเสนอ
ชื่อ อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต ให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ อนุมัติ 

1. มติสภา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรคร้ังที่ 
5/2557วันที่ 14 
พ.ค.57 
 
2. บันทีกเสนอ
ขอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร(กรณีอ.
ดร.เรืองลดา) 
 
3. มติสภา
มหาวิทยาลยัครั้ง
ที่ /2560เมื่อ
วันที่ 7 มิ.ย.60 
 

 -การบริหารอาจารย์  
กลไกการบริหารอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ได้มอบภาระ
งานแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกคน ทุกรายวิชา 
และท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่วม นอกจากนี้ ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ประจ า

1. แผนปฏิบัติ
ราชการของ
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หลักสูตรท าวิจัย บทความทางวิชาการและหรืองาน
สร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ น าไปเผยแพร่
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ทุกคนมีภาระงานสอน มีผลงานวิจัยที่ใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 และเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และในระดับสถาบัน ระดับชาติ
และนานาชาติ ผลการด าเนินงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีดังนี้ 

1. มีรายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยของนักศึกษา โดยอาจารย์ทุกคน
ด าเนินการวิจัยร่วมกัน หัวข้อ “หลักการพื้นฐานของ
วิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

2. อาจารย์ได้น าเสนอโครงการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
จ านวน 3บทความ ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และอินเดีย 

3. ตีพิมพ์บทความ “ศิลปะการออกแบบ” หนังสือ 
“ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย” จัดพิมพ์แผย
แพร่โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวง
วัฒนธรรมวันที่ 3 ตุลาคม 2559 หน้า 135-171 

4. จัดพิมพ์หนังสือ “Home Interior 4.0 จุด
เปลี่ยนของการออกแบบบ้าน ในยุคหลอมรวมแลนด์ส
เคปใหม่ของอินทีเรียเผยแพร่”เผยแพร่โดยส านักพิมพ์
บ้านและสวน 
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าได้เพ่ิมพูนความรู้ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัย
หรือสร้างสรรค์  ในปีการศึกษา 2559  

มีวิธีการประเมินเพ่ือรับทราบผลของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์มีความต้องการ
ให้คณาจารย์ทุกคนได้ท าการวิจัยสร้างสรรค์ ทุกปี
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเพื่อพัฒนา

การออกแบบ 
โครงการพัฒนา
อาจารย์ 
 
2. ตารางสอน
ของหลักสูตร 2
ภาคปีการศึกษา
2559 
 
3. ตารางการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
4. รายงาน
ผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนและ
การวิจัยของ
นักศึกษา โดย
อาจารย์ทุกคน
ด าเนินการวิจัย
ร่วมกัน หัวข้อ 
“หลักการ
พื้นฐานของวิธี
วิจัยในงาน
ศิลปะการ
ออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของ
บัณฑิต
หลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
หลักสูตร 

สาขาวิชาจึงได้จัดท าแผนวิจัยสร้างสรรค์ของ
สาขาวิชา ก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกคนต้องมี
งานวิจัย/สร้างสรรค์อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
และก าหนดแผนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การ
เผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบการเผยแพร่
ทั่วไป การจัดแสดงเฉพาะวิชาชีพและหรือการตีพิมพ์
ผลงานในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

พร้อมกันนีไ้ด้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปี 
2559 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีและบรรลุผล
ตามแผนดังกล่าว 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์ 

ผลการประเมินจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
จากผลการสัมมนาของบัณฑิตและนักศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย์ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยและ
บทความเผยแพร่ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 
ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา 

2. สนับสนุนทุนและหาแหล่งทุนให้อาจารย์ท าวิจัย 
3. สนับสนุนร่วมการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติในต่างประเทศ 
 

 

การออกแบบ 
คณะ
มัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 
 
5. หนังสือ 
“ศิลปกรรมร่วม
สมัยในประเทศ
ไทย” จัดพิมพ์
แผยแพร่โดย
ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
กระทรวง
วัฒนธรรม 
6. หนังสือ 
“Home 
Interior 4.0 
จุดเปลี่ยนของ
การออกแบบ
บ้าน ในยุค
หลอมรวม
แลนด์สเคปใหม่
ของอินทีเรีย
เผยแพร่” 

 -การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
การพัฒนาอาจารย์ 

เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรประจ าหลักสูตรฯ ได้มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรจึงได้
เห็นชอบให้ก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพเมื่อปีการศึกษา 2558 โดยก าหนดให้
อาจารย์ประจ าได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติในต่างประเทศ 

1. แผนพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรปี
การศึกษา 
2559 
 
2. โครงการ
พัฒนาอาจารย์ 
บุคลากร และ
ส่งเสริม
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขอทุนสนับสนุนวิจัยใน

การท าวิจัยของบุคลากรจากกองทุนวิจัยเพื่อให้
คณาจารย์ได้ต าเนินการวิจัยครอบคลุมเนื้อหาทั้งทาง
วิชาการและการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ไดด้ าเนินการวิจัยในโครงการหัวข้อ “หลักการพ้ืนฐาน
ของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ:กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเสร็จสิ้น และตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่แก่
สาธารณชนทั่วไป 

2. ให้มีการพิจารณาเพ่ือจัดท าโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรทุกปี 
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

วิธีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ของหลักสูตร  โดยวิธีการประชุมทบทวน
ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาและมอบหมายให้
ประธานหลักสูตรรับผิดชอบในการน าเสนอเป็น
กิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันต่อไปในปี 2560-2561 ซึ่งในปีการศึกษามีผล
การประเมินทั้งจากท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าหลักสูตรให้
ด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็น
รูปธรรม 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้ท างานวิจัย
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

2. ผลของการประชุมที่มีความเห็นร่วมกันและมา
จากผลการวิจัยซึ่งได้จัดท าแล้วคือ กิจกรรม
สัมมนาระหว่างบัณฑิต นักศึกษาและอาจารย์
(Sharing of Experiences) ให้บรรจุอยู่ใน
แผนการเรียนของทุกรายวิชา 

3. อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรอย่างพร้อมเพรียง 

ศักยภาพ
นักศึกษาด้าน
การเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
ในต่างประเทศ 
ในงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ(The 
4th 
International 
Conference 
for Asia 
Pacific Arts 
Studies(ICAPA
S)) ณ 
Indonesia 
Institute of 
Arts,Yogyakart
a 18th  -19th 
October,2016 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : 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 
(3.4+2.6) x 100/ 5 = 120.00 

ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

 - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(3/ 5) = 0.6 

ตารางที่ 4.2-7- 
ตารางที่ 4.2-8 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 20.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 20.00  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 2 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 80.00  เกณฑ์ประเมิน  : 4.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 80.00  เกณฑ์ประเมิน  : 4.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 3.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาเอก 

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
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.40 
ตารางที่ 4.2.2 

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 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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 - - 
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
ด าเนินการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

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 3 3.00 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.20 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 6 2.40 ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/ 1.00 - - ตารางที่ 4.2.6 



48 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาเอก 

น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

นานาชาติ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 4 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 7 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 3.40 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
2.60 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

68.00 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

52.00 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

5.67 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

4.33 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 72.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 120.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 60.00  ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ร้อยละ 60.00  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60) 

สรุป บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง จ านวน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI 3 ตารางที่ 4.2.7 
2. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus - ตารางที่ 4.2.8 
3. รวมบทความที่ได้รับการอ้างอิง 3  
4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5  
5. คิดเป็นอัตราส่วน 0.6 (12.00) 
6. ค่าคะแนนท่ีได ้ 5.00  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : อัตราส่วน 0.60  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : อัตราส่วน 0.60  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : อัตราส่วน 0.25  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : อัตราส่วน 0.25  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 = อัตราส่วน 0.25) 
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หมายเหตุ :Link หลักฐาน สืบค้น ณ วันที่ 15มี.ค.60 (ต้องคลิกดูรายละเอียดย้อนหลัง 5 ปี นับถึงปี พ.ศ.
2555) หลักฐาน Link นี้นับการอ้างอิงได้ 3 ครั้ง ณ วันที่ 15มี.ค.60 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?TextSearch=%CA%D5%C1%D2%B5
%C3%D1%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%
A1%BB%D5&Search=%A4%E9%B9%CB%D2&AndOr=AND&TextSearch1=&SearchType1=%AA
%D7%E8%CD%C7%D2%C3%CA%D2%C3&AndOr1=AND&TextSearch2=&SearchType2=%AA%
D7%E8%CD%C7%D2%C3%CA%D2%C3&branch=A 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
จากปีการศึกษา 2557 – 2558 ยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นข้อดีในประเด็นความต่อเนื่องใน
การควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งมีความ
จ าเป็นต่อการส าเร็จการศึกษาตามเวลาของนักศึกษา
ซึงยังผลที่เห็นได้ชัดเจนคือจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 ที่เพ่ิมขึ้น  และน ามาสู่การจัด
สัมมนา Sharing of Experiences และการวิจัย
สถาบันเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เรียนได้ใช้เป็นแนวทาง
การศึกษาของหลักสูตรได้ชัดเจนขึ้น 

อย่างไรก็ดี เพ่ือบริหารความเสี่ยงของการโอนย้าย
ของอาจารย์ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ หลักสูตรก็ได้วางแผน
เพ่ือขออัตราก าลังจากคณะต าแหน่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งก็ได้รับอนุมัติแล้วในปีการศึกษา 2559 

 

รายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร
ตารางที่ 1.1-1 

 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2557 
(มีการปรับปรุงหลักสูตร) 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

1. ศ.เอกชาติจันอุไรรัตน ์ 1. ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์ 1. ศ. เอกชาติ  จันอุไรรัตน ์
2.ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พนัธุเศรษฐ์ 2. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วงศ์พนัธุเศรษฐ์ 
3. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี 3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี 
4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี 4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี 4. รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมนุ ี
5. รศ.สน  สีมาตรัง 5. รศ.สน สีมาตรัง 5. รศ.สน สีมาตรัง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์อย่างเป็นระบบได้แก่ การจัดประชุมอาจารย์
หลักสูตรเป็นประจ าเดือน การประเมินของอาจารย์ใน
รายวิชา และน ามาสู่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาต่างๆ เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ตั้งแต่ปี 2557 รวมถึงข้อเสนอจากผลการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นที่มาของการก าหนดให้เปิด
รายวิชา หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ 
(SpecialTopics in Design) ซึ่งมีวัตถปุระสงค์เพ่ือ
เปิดโลกทรรศน์แห่งการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ระหว่างนักศึกษาในหลักสูตร และหลักสูตร
อ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจผ่านระบบ 
Google Form ได้ค่าเฉลี่ย = 4.25 (ปีที่แล้ว = 4.25, 
4.03 ตามล าดับ) 

https://docs.g
oogle.com/fo
rms/d/1eot_R
eOYQMa7R45
CPJlB6X-
FVQpFTM4fu
9aW9Y0PYFI/
edit# 

 -จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
   อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบมีจ านวน 5 คนเป็นจ านวนที่เหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและคงอยู่ในหลักสูตรถึงปี
การศึกษา 2559 จ านวนรวม 23 คน ซึ่งตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิต พ.ศ.2548 ข้อ 10 ที่ก าหนด
ว่าอาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 5
คน และไม่เกิน 10 คนข้ึนกับดุลยพินิจของสถาบัน 
ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสท างานวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการด าเนินการ
วิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559หลักสูตร
ได้ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการวิจัยของนักศึกษา 
และแล้วเสร็จในปี 2560 แล้ว และนักศึกษาได้
น ามาใช้ประกอบการเตรียมเสนอหัวข้อวิจัย และการ
ด าเนินการวิจัยภายในกรอบเวลาที่สมควร 

1. ตารางรายชื่อ
อาจารย์ประจ า
สูตร 
 
2. ตารางจ านวน
นักศึกษาปี 
การศึกษา 2559 
 
3. รายงานการ
วิจัยเรื่อง หลักการ
พื้นฐานของวิธีวิจัย
ในงานศิลปะการ
ออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่าน
วิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิตศลิปะ
การออกแบบ 
คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eot_ReOYQMa7R45CPJlB6X-FVQpFTM4fu9aW9Y0PYFI/edit
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4 
4.2   17/ 4 = 4.25 

4.2 (1) ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 3.00 
4.2 (2) ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 4.00 
4.2 (3) ร้อยละ 60 ร้อยละ 120 5.00 
4.2 (4) อัตราส่วน 0.25 อัตราส่วน 0.60 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
12.25/ 3  = 4.08 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ มีประสบการณ์วิชาชีพพร้อมในการ
เป็นที่ปรึกษา และควบคุมวิทยานิพนธ์และมีอัตราคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้การบริหารหลักสูตรได้
ต่อเนื่อง 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. เร่งจัดท าแผนและโครงการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ ในระดับอาเซียน/นาชาติ 

2. เร่งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาการขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือเสนอองค์ความรู้การตีพิมพ์ 
และการเผยแพร่ผลงานสู่วงวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติอย่างเร่งด่วน 
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(นักศึกษาแบบ 1.1) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 
ทะเ
บียน 

สอบ
ผ่าน 

370 502 วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

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

370 503 วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

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

370 003 สอบวัด
คุณสมบัต ิ

1 - - - - - - - - 4 - - - 4 4 

370 601 การวิจัยขั้นสูง
ทางศิลปะการออกแบบ 

1 - - - - - - - - 7 - - - 7 7 

370 603 
หัวข้อพิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ 

1 - - - - - - - - 5 - - - 5 5 

370 621 วิทยานิพนธ ์
(Dissertation) 

1 - - - - - - - - - - 7 - 7 - 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(นักศึกษาแบบ 1.2) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 
จ านวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP 
ลง 
ทะเ
บียน 

สอบ
ผ่าน 

370 502 วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

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

370 503 วิทยานิพนธ ์
(Thesis) 

1 - - - - - - - - - - 4 1 5 4 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กลไกการจัดท าหลักสูตร 
1. ข้อมูลการส ารวจความต้องการทรัพยากรบุคคล และความรู้จาก
การศึกษาจากกระบวนการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นของสาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดท าหลักสูตรที่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555) 
3. รวบรวมข้อมูลประเมินผลหลักสูตรกรณีการปรับปรุงจากหลักสูตร
เดิมซึ่งประมวลจาก ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ
วิชาชีพภายนอก 
4. ผู้ร่วมประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและ นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตร ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 เมื่อการ
ประชุมครั้งที่5/2557 วันที่ 14พฤษภาคม 2557 
สรุปข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง ดังนี้ 
1. กรณีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ควรจัดให้มีรายวิชาที่กระตุ้น
ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และการแสดงพัฒนาการตาม 
curriculum mappingในทุกๆ ปี 
2. หลักสูตรควรหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่อง
ทฤษฎีองค์ความรู้ในการแปร และแปลวัฒนธรรมสู่งานออกแบบใน
ระดับนานาชาติ 
3. อาจารย์ควรมีการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับปรัญญาเอกสาขาศิลปะการ
ออกแบบ 
4. ควรมึภาพสะท้อนความเป็นนานาชาติ เช่น จ านวนนักศึกษา 
จ านวนอาจารย์ต่างชาติรวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ให้มีการตรวจสอบ
Peer review เพ่ือน าเสนอระดับนานาชาติ 

1. ค าสั่ง
แต่งตั้ง
กรรมการ
ประเมินเพื่อ
พัฒนา
หลักสตูรปี
2557 
2. รายงาน
การวิจัย 
“หลักการ
พื้นฐานของวิธี
วิจัยในงาน
ศิลปะการ
ออกแบบ 
กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการ
สอนและ
ผลลัพธ์ของ
บัณฑิต
หลักสตูรดุษฎี
บัณฑิตศลิปะ
การออกแบบ 
คณะ
มัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร” 
ใช้
ประกอบการ
เรียนการสอน
ในรายวิชา
370 601 
3. บันทึกการ
ขอใช้สถานท่ี
เรียนและ
สัมมนา 
1 สมาคมฯ 
2 หอสมุดฯ 
3 ภาควิชาการ
ออกแบบ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

5. ความเป็นนานาชาติควรครอบคลุมไปถึงเรื่ององค์ความรู้ ทฤษฎี 
การสื่อความหมาย การเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและนานาชาติทุก
ระดับไม่เฉพาะเรื่องภาษา 
6. ควรจัดพ้ืนที่ด้านกายภาพส าหรับห้องปริญญาเอก ให้เป็นห้อง”
คลังแห่งความรู้” มี social network ที่นักศึกษาแต่ละรุ่นสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
การประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 

1. การจัดท าหลักสูตรปรับปรุงนี้ หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ และผู้ประกอบการวิชาชีพ
โดยเฉพาะ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติให้ใช้แล้วซึ่ง
การประเมินจากแต่ละกลุ่มมาจากการประชุม สัมมนา การสนทนา
กลุ่ม และ 

2. การใช้แบบประเมินให้นักศึกษาประเมินรายวิชาทางออนไลน์
เป็นระยะ 

3. การจัดทวนผลสัมฤทธิ์ในปลายปีการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 

ผลจากการประเมินหลักสูตรคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรฯ 
ได้น ามาพิจารณาและได้ส่งผลดีแก่การบริหารหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนี้ 

1.  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้เปิดรายวิชาที่กระตุ้นให้
นักศึกษารายงานความก้าวหน้า คือ รายวิชา370 603 หัวข้อพิเศษ
ด้านศิลปะการออกแบบ (Special Problm in Design Arts) ซึ่งจาก
การประเมิน ในมคอ 5 นักศึกษาได้รับประโยชน์มากในการ
เตรียมการจัดท าวิทยานิพนธ์และมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท าวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

2.  ในปีการศึกษา 2559ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
Universiti Teknologi MARA,ประเทศมาเลเซีย เพ่ือแลกเปลี่ยน
การเรียนการสอนและกรรมการวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง 

3.  ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขี้น
เพ่ือเพ่ิมทักษะการสือสารด้านภาษาอังกฤษ 

4.  ส าหรับการเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติ และการเพ่ิมองค์
ความรู้ที่เป็นสากลแก่นักศึกษานั้น  ได้จัดโครงการสัมภาษณ์เบื้องต้น
ส าหรับนักศึกษาในต่างประเทศและมีจ านวนมากกว่า 10 คน 

เครื่องแต่งกาย 
4 หอศิลป์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสมแก่การศึกษา
ระดับปริญญาเอกนั้น ได้เสนอคณะฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงอาคารซึ่งน่าจะใช้เวลาอีก 1 ปี หลักสูตรได้แก้ไขปัญหาโดย
ใช้พื้นที่บางส่วนของวังท่าพระ เช่น หอศิลป์วังท่าพระ หอสมุดห้อง
ประชุมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระและ
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ 
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ใน
มุมมองของบุคคลภายนอกคือ เป็นหลักสูตรปริญญาเอกท่ีมีความ
เข้มข้นมาก ส าเร็จการศึกษายาก และเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
นอกจากนั้นหลักสูตรเองยังต้องเผชิญอุปสรรคในเรื่อง ศักยภาพใน
การรับนักศึกษาที่ต้องเป็นไปตามจ านวนอาจารย์ และแต่ละภาควิชา 
ต้องการเปิดปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นของตนเอง 
หลักสูตรฯ จึงต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องไปกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น นโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เศรษฐกิจ สร้างความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพกับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ลองพิจารณาการจัดการศึกษาปริญญาเอก 
แบบ Kombaku ของญี่ปุุน โดยการสร้าง อาจารย์ จากสาขาต่างๆ 
สามารถน าหัวข้อวิจัยมาขอรับปริญญา ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ โดยผ่านการสอบจากกรรมการ มา
จากผู้เชี่ยวชาญของด้านนั้นๆ ประมาณ 30 – 40 คน  มหาวิทยาลัย
ที่ต้องการ อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ควรสร้างความร่วมมือใน
ลักษณะนี้ โดยอาจเป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยหรือคณะ
วิชาสาขาศิลปะและการออกแบบ จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย  โดยมีสภาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้
ขับเคลื่อนซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรได้เห็นชอบและก าลัง
หาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ญี่ปุุน และสหราชอาณาจักรพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรและเสนอสภาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศ

โครงการ
พัฒนา
หลักสูตรฯ 
ปี พ.ศ.2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ไทยและ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ(TCDC)เพ่ือหาแนวทางความ
ร่วมมือและด าเนินการร่วมกันในระดับนานาชาติดังกล่าว 
การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

ผลจากการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ที่
ประชุมหลักสูตรต่างๆ ได้มอบหมายให้ประธานเจรจาความร่วมมือ
กับหลายๆ สถาบัน เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจัดท าหลักสูตรแนว
ใหม่ดังกล่าว 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการจัดท า
หลักสูตรปรับปรุง เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  

2. ผลที่คาดว่าจะได้จากการปรับปรุงจะเพ่ิมความเข้มข้นเรื่ององค์
ความรู้และนวัตกรรมงานการออกแบบสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
รวมถึงจ านวนนักศึกษาและอาจารย์ในระดับนานาชาติ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การวางระบบผู้สอน
และกร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

-การก าหนดผู้สอน 
กลไกการก าหนดผู้สอน 

มีการก าหนดผู้สอนในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยน าผล
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชามาพิจารณาร่วมกัน และมอบหมายภาระ
การสอนการพิจารณากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร้อม
พิจารณาการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกประเทศ 
โดยมอบให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ามคอ.3ทั้งนี้ 
หลักสูตรฯ จัดผู้สอนตามความถนัดทางวิชาการของการศึกษา และ
งานวิจัยสร้างสรรค ์
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้จัดท า มคอ.3 จะน า มคอ.5 ข้อมูลผลการทวนสอบ

ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ผลสัมฤทธ์มาประกอบการพิจารณา ออกแบบรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไปโดยจะเพ่ิมความเข้มข้นเรื่ององค์ความรู้ความเป็น
นานาชาติ 
การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 

วิธีการประเมินจะใช้ผลการส ารวจประเมินจากนักศึกษาและการ
สังเกตการณ์จากอจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 

ผู้สอนมีภาระงานสอนตรงตามความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและมาตรฐานของหลักสูตร 

 -การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และมคอ.4) 
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

มีการก ากับโดยคณะกรรมการด านินงานหลักสูตรที่มีก าหนด
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.3 และจัดส่งก่อนเปิด
ภาคเรียน 4 สัปดาห์ เพ่ือประสานงานผู้สอน การเตรียมการสอน 
หรือการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตามแผนการสอน โดยในปี
การศึกษา 2558ภาคต้นเปิดการเรียนการสอน 3 รายวิชา และภาค
ปลายเปิด 2 รายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนสามารถให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาได้
ตามประสงค์ของหลักสูตร และเน้นวิธีการสอนแบบสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดยมีนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
การประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

ในการประเมินรายวิชาจะมีการประเมินทั้งจากผู้เรียนคือ
นักศึกษา โดยออนไลน์หลังการเรียนการสอนและผู้สอนคืออาจารย์ 
ประเมินตนเองในรายวิชาด้วย เพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไขในการ
เรียนการสอนครั้งต่อไป 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุง 

มีการเพ่ิมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ เพ่ือติดตามการเตรียมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็น
ระยะๆ 
กระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 

-รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมก
าร
ด าเนินงาน
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษ
า สาขาวิชา
ศิลปะการ
ออกแบบ 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 
-ตาราง 
สอนภาคต้น
และภาค
ปลาย 
-มคอ.3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ก าหนดให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารายงานและหารือการ
เรียนการสอนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดการเรียนการสอนในที่
ประชุม หรือรายงานประธานหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาได้ไม่ชักช้า 
การจัดท าแผนการเรียนรู้ 

การจัดท าแผนการเรียนรู้ของรายวิชาได้พิจารณาลดลงตามความ
เหมาะสมของรายวิชาต่างๆ แล้วด าเนินการตามข้อเสนอของผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา2557 

 -การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 
- มีคณะกรรมการจัดสอบและตรวจผลความก้าวหน้า ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 

 -การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณามอบภาระงานหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับความ
ถนัดทางวิชาการของอาจารย์ผู้ควบคุม 

 

 -การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2 
กิจกรรมคือ 

1. กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  ทุ กภาค
การศึกษา 

2. กิจกรรมเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศทุกปีการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการตรวจสอบและติดตามผลของ

การส่งบทความที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยก าหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ประสานงานและติดตามนักศึกษาเพ่ือให้เสนอบทความใน
การประชุมวิชาการนานาชาติและต่างประเทศและเสนอแต่งตั้ง
ผู้อ่านก่อนน าเสนอในที่ประชุมที่เป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ ในปี
การศึกษา 2558 มีบทความนักศึกษาที่น าเสนอในระดับต่างๆ 
จ านวน 13บทความ 

แบบฟอร์ม
รายงาน
ความก้าว 
หน้าของการ
ท า
วิทยานิพนธ์ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
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เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการพิจารณาครบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ มีการจัดท า มคอ.5  ทุกรายวิชาในภาคต้น 3 รายวิชา ภาค
ปลาย 2 รายวิชา และจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หรือกรณี
กิจกรรมที่สถาบันหรือองค์กรอ่ืนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมที่หลักสูตร
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
ผลการด าเนินงาน 

1.ผลจาก มคอ.5 ในรายวิชาหัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบมี
ข้อเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการท ากิจกรรมกลุ่มและรายงานกลุ่ม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความรับผิดชอบของนักศึกษา 

2. จากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2557เสนอให้ลด
วิทยากรที่ให้ความรู้ลงเพื่อให้นักศึกษาได้เสนองานมากขึ้น และใน
รายวิชาต่างๆ น่าจะหากลยุทธ์เพ่ิมการอ่านแก่นักศึกษา ซึ่งใน มคอ.
3 ของรายวิชาในปีการศึกษา 2558 ได้มอบงานให้นักศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมข้ึนแล้ว 
การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรด าเนินการประเมินฯ ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
- นักศึกษาประเมิน ออนไลน์ 
- อาจารย์ประเมินโดยจัดท า มคอ.5 
- มีคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ประเมินผลเป็นระยะ 

โดยการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ก าหนดให้
นักศึกษาน าเสนองานแก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจด้วย 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

นักศึกษาน าผลที่ได้จากข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและเสนอผลงาน
จนส าเร็จการศึกษาจ านวน9 ราย ในปีการศึกษา 2558ส่วนอาจารย์
น าผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และผลประเมินรายวิชา มคอ.5 
มาปรับ มคอ.3 ในปีการศึกษาถัดไป ในรายวิชาหัวข้อพิเศษด้าน
ศิลปะการออกแบบได้จัดแผนการเรียนให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

รายบุคคลทุกคน แทนที่การเชิญวิทยากรมาสอน ตามข้อเสนอแนะที่
ให้ไว้ซึ่งนักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยตรง และมีความพึงพอใจมาก 

 - การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนในการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือเสนอแนะน าเสนอผลงานให้มี
ประสิทธิภาพและท าให้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน  

การตรวจสอบมคอ.3,มคอ.5 หลักสูตรฯ ไดเ้ชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาต่างๆ ซึ่งมีข้อเสนอให้
เน้นการเรียนการสอนรูปแบบสัมมนาในรายวิชาของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 

ทุกรายวิชาของหลักสูตรก าหนดให้มีการบรรยาย การน าเสนอ
งานที่ได้มอบหมาย การน าเสนองานกลุ่ม การสัมมนาร่วมกันระหว่าง
การเสนอผลงาน 
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของทั้ง 3 รายวิชาในปี 
2558 มีผลดังนี้ 

1.รายวิชาวิจัย ควรเพิ่มการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งวิขาการและวิชาชีพอย่างทั่วถึง 

2. รายวิชาสัมมนาเสนอให้นักศึกษาอ่านและค้นคว้าเพิ่มขึ้น 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ส าหรับผลการประเมินและทวนสอบในปีการศึกษา 2557 ผู้
ประสานงานรายวิชาได้จัดท ามคอ.3 ในปีการศึกษา 2558 ในเรื่อง
การเพ่ิมรายวิชาที่มีการสัมมนาหรือเสนอผลงานของนักศึกษาส าหรับ
ปีการศึกษา 2558 ประธานได้น าแจ้งผลทวนสอบแก่อาจารย์ประจ า
ในการประชุมและขอให้อ.ผู้ประสานงานน าไปปรับแผนการสอน 
และปรับเนื้อหาการสอนในมคอ.3 ในภาคการศึกษาต่อไป  

 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) 
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้มีการประเมินผลด าเนินงานตามกระบวนการ ประเมินผล
ของหลักสูตร มคอ.5 และ มคอ. 7 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ประเด็นส าคัญในส่วนรายวิชาทุกรายวิชาคือ การเพ่ิมการอ่าน
และค้นคว้าของนักศึกษา 

ผลการส่ง 
มคอ.5    
มคอ.7 
ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน 
ในรายวิชาสัมมนาได้ปรับปรุงในมคอ.3ให้นักศึกษาท าการบ้าน

การอ่านตามหัวข้อตารางเรียนแล้ว เพื่อจะได้มีความรู้ตามหัวข้อ 
มาร่วมสัมมนาในห้องเรียนได้ 
การประเมินกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร 

นักศึกษาประเมินผ่านออนไลน์และการสัมมนานักศึกษา กิจกรรม 
Sharing of Experience   

อาจารย์ประเมินโดยการประชุมประจ าเดือน และ ประเมินความ
พึงพอใจออนไลน์ 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
1.หลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชาตามข้อเสนอของที่ประชุมการประเมิน 
จ านวน 1รายวิชาคือรายวิชาหัวข้อพิเศษด้านศิลปะการอกแบบ 
2.. กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้จัดให้
นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
3. กิจกรรมน าเสนอบทความและผลงานของนักศึกษา ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศที่ก าหนดในปีการศึกษา2559คือ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับ
บัณฑิตศกึษา 
กลไก 
มีการมอบหมายการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ผลการด าเนินงาน 
1. อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางการพบนักศึกษา 
2. การปรึกษานอกรอบก่อนน าเสนอความก้าวหน้า 
3. ก าหนดการรายงานความก้าวหน้าประจ าภาคการศึกษา 
4. การน าเสนอเพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ 
การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2559 พบว่านักศึกษาท่ีมาปรึกษาแต่ละครั้งยังไม่มี
ความก้าวหน้าเพียงพอที่จะพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการน าเสนอขอ
สอบ ซึ่งอาจมีผลกระทบท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จึงเห็นสมควรปรับกระบวนการให้ค าปรึกษาให้
รัดกุมยิ่งข้ึนรวมถึงกระบวนการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าผลงานปริญญานิพนธ์อย่างใกล้ชิดมากข้ึน 
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ 
1.อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 2  เกณฑ์ประเมิน  : 2  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มี  รายงานการ
ประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

มี  เอกสาร มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี  เอกสาร มคอ 3 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มี  เอกสาร มคอ.5 

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

มี  เอกสาร มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มี  รายงานการทวน
สอบจ านวน 3 
รายวิชา(จาก 5
รายวิชา) 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มี  ทุกรายวิชา 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

- - ไม่มีอาจารย์ใหม ่

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มี  ได้เข้าร่วมการ
เสนอผลงานใน
ต่างประเทศทุก
คน 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ร้อยละ 
100 

 มบีุคลากร
สนับสนุน 1 คน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.65  - หลักสูตร
ปรับปรุงนี้ ยังไม ่
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.10  มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 11  - ตัวเลขท่ี 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5  รายงานนี ้

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100  เป็นบัณฑติใน 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11  หลักสตูรก่อน 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  ปรับปรุง 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 9 จาก 9 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 11 จาก 11 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : 9 จาก 9 ข้อ  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : 9 จาก 9 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  : 5.00  คะแนน 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1. นักศึกษาไม่ส าเรจ็
การศึกษาตามรอบ
ระยะเวลาของ
หลักสูตร 

มีจ านวนนักศึกษาตกค้าง แต่มีการ
รายงานความก้าวหน้าของผลงาน
ตามเวลาที่ก าหนด 

จัดกิจกรรมน าเสนอ
ความก้าวหน้าของผลงาน
เป็นระยะๆ ทุกภาค
การศึกษา 

ปฏิทินปี
การศึกษา 
2560 

2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ได้เป็น
อัตราประจ าของ
สาขาวิชา 

ท าให้มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ซ่ึงอาจส่งผลถึงความไม่
ต่อเนื่องในการจัดการศึกษา 

ขอให้คณะฯ จัดสรร
อัตราก าลังแก่หลักสูตร
จากอาจารย์ประจ าที่มี
คุณสมบัติ 

บันทึกขอ
จัดสรร
อัตราก าลัง 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส 
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

-       
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

370 622  ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน   
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
370 601 การวิจัย
ขั้นสูงทางศิลปะ
การออกแบบ 

1 มี  เสนอคณะเพื่อปรับปรุงความเหมาะสมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทีเ่ก่าและช ารุดให้
ทันสมัยขึ้น 

รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

370 602 
สัมมนาศลิปะการ
ออกแบบ 

2 มี  เสนอคณะเพื่อปรับปรุงความเหมาะสมของ
ห้องเรียนและอุปกรณ์โสตท่ีเก่าและช ารุดให้
ทันสมัยขึ้น 

รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

370 621 
วิทยานิพนธ ์

1  ไม่ม ี   

370 603 หัวข้อ
พิเศษด้านศิลปะ
การออกแบบ 

1 มี  ปรับมคอ 3 ให้ปรับปรุงรูปแบบการท ากิจกรรม
กลุ่มและรายงานกลุ่มเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลเรื่อง
ความรับผิดชอบของนักศึกษา 

มคอ 3 ที่
ปรับเปลีย่น 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

1. เสนอคณะเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมของการเรียนระดับปริญญาเอกให้เป็นคลังแห่งความรู้และสามารถ
เข้าใช้พ้ืนที่ได้ตลอดเวลารวมถึงอุปกรณ์โสตให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับ มคอ 3 ให้ปรับปรุงรูปแบบการท ากิจกรรมกลุ่มและรายงานกลุ่มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลเรื่องความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในรายวิชา 370 603 หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ 

3. คุณภาพของผลงานของนักศึกษาไม่ได้พัฒนาความก้าวหน้าตามก าหนดเวลาของ Curriculum 
Mapping  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรม -บรรยายสอดแทรกชึ้ให้เห็น

ความส าคญัและคุณค่าท่ีควรรักษา
และการมีผลกระทบถึงผลงานและ
ตนเอง 

ให้ตระหนักถึงความมีวินัย 
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่วนรวม 

หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่
สร้างสรรค์
สังคม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
-การอ้างอิงผลงานท่ีน ามาใช้ 

ความรู ้ เพิ่มเรื่องการวิจยั การค้นคว้า 
การเขียนรายงาน บทคัดย่อ 
ผลงานแนวคิดของการออกแบบ
นานาชาติ 

ใหน้ักศึกษาฝึกท างานกลุ่ม 
และท างานเดีย่ว 

มคอ 3 ทุก
รายวิชา 

ทักษะทางปัญญา การวิเคราะห์ วิจารณ ์ เพิ่มการสัมมนา สนทนากลุม่
มากขึ้น 

มคอ 3 ทุก
รายวิชา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

การแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่าง
นักศึกษาในและนอกห้องเรียน 

เพิ่มการสัมมนา และจดั
สนทนากลุ่ม 

มคอ 3 ทุก
รายวิชา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การน าเสนอผลงานท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมความเข้าใจใน
ระยะเวลาจ ากัด 

เพิ่มการแลกเปลีย้นเรยีน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้ใน
เรื่องการใช้ 

Presentation
ของนักศกึษา 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่- ไม่มี -   
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ- ไม่มี - 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
 ด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวิชาศลิปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2557) ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ ในลักษณะเยี่ยมชมดูงาน โดยมักได้รับเชิญเป็น
วิทยากร หรือกรรมการเพื่อร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในสาขาวิชาชีพในกิจกรรมนั้นๆ ดังนี้ (หลักสตูรฯ อยู่ระหว่างรับบคุลากรสาย
สนับสนุนเพื่อช่วยประสานงานต่างๆ) 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง อาจารย์ 

สาย
สนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษา  ด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาศลิปะ
การออกแบบ(หลักสตูรนานาชาติ)  ปีการศึกษา 2559 
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th 
International Conference for Asia Pacific Arts 
Studies (ICAPAS) ณ.สถาบัน Graduate School 
Indonesia Institute of Arts, Yogyakarta, 18th-
19th  October, 2016 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

5 1 อาจารย์/นักศึกษาได้
น าเสนอส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิชาการ งาน 
วิทยานิพนธ์ เพื่อ
แลกเปลีย้นเรยีนรู้จาก
สถาบันอื่น เพื่อพัฒนา
ผลงานในระยะต่อไป 

ภาพ
บรรยากาศ
การเข้า
ร่วมเสนอ
ผลงาน 

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านศิลปะการออกแบบกับสถาบนัศิลปะในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑติ 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

5 1 อาจารย์นักศึกษาได้
น าเสนอส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ 
เพื่อแลกเปลีย้นเรยีนรู้

ภาพ
บรรยากาศ
การเข้า
ร่วมเสนอ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง อาจารย์ 

สาย
สนับสนุน 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าภาค
เรียนต้น ปีการศึกษา 2559 

จากสถาบันอื่น เพื่อ
พัฒนาผลงานในระยะ
ต่อไป 

ผลงาน 

3.“โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2560” 

 2 เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรสูร่ะดับ
นานาชาติ 

บันทึกการ
อนุญาต
เข้าร่วม
โครงการ
ฝึกอบรมฯ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
5.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4.00 

5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

5.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00 

5.4 9 จาก 9 ข้อ 11 จาก 11ข้อ  5.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
15/ 4  =  3.75 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ และมีความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาทางศิลปะการออกแบบ ซึ่งส่งผลดีและมี
แนวทางในการคิดสร้างสรรค์หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2. รูปแบบการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเพื่อต่อยอดและ
แสวงหาองค์ความรู้และสร้งนวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นแบบอย่างของวิชาชีพในระดับสากล 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ปรับเงื่อนไขในการรับนักศึกษานานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือจะได้เป็นการศึกษาศิลปะการ
ออกแบบในระดีบนานาชาติ 

2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการออกแบบในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

ระบบและกลไก 
-ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2557) 

ในการจัดหา หรือจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นเริ่มตั้งแต่หลักสูตรทบทวนและ
ประมวลข้อปัญหาจากที่ประชุมคณาจารย์ การประเมิน และ
สัมมนานักศึกษา-บัณฑิตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อน ามาวางแผนการ
ปรับปรุงและจัดล าดับตามความเหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ  เพ่ือให้การจัดหาให้ได้สิ่งสนับสนุน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นก่อนหลังแก่นักศึกษามาก
ที่สุด  หรือบางอย่างบางประเภทจะเสนอขอใช้ร่วมกับภาควิชา 
คณะฯ และมหาวิทยาลัย  และเมื่อจัดให้ใช้งานแล้ว จะได้
ประเมินความพึงพอใจทั้งจากในรายวิชา หรือการพบในการ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก็ตาม เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาเข้าที่ประชุม
อาจารย์ อีกครั้ ง  และเข้ าสู่ การวางแผน การจัดหาอาจ
ด าเนินการภายในปีนั้นหรือปีต่อๆ ไป  

 
แผนงานปี 
2559  

 ผลด าเนินงาน 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ในส่วนที่หลักสูตรบริหารจัดการได้แก่ ด้านห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา ใช้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ของคณะฯ และหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง รวมถึงด้านสื่ออิเลคทรอนิคส์ในการ
สืบค้นคอมพิวเตอร์ wifi ส าหรับห้องเรียน และห้องปฏิบัติงาน
หลักสูตรได้จัดหาโดยการปรับปรุงพ้ืนที่ให้นักศึกษาเฉพาะแต่
ละคน  เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่เป็นของตนเองและเป็นพ้ืนที่ที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 
 

 การประเมินกระบวนการ 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ /ผลการ
ปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

 
 
 
 

-รายงานการ
ประชุม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
นั้น เริ่มจากการน าผลประเมิน หรือข้อเสนอแนะมาวางแผน
เพ่ือขอเงินรายได้ในการจัดซื้อ หรือจัดสรรงบประมาณจาก
คณะฯ หรือขอความอนุเคราะห์เช่น การจัดสถานที่ให้นักศึกษา
พบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดหาแหล่งเรียนรู้แก่นักศีกษา 

ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้รับงบประมาณปรับปรุง
อาคารเรียนทั้งอาคารที่วังท่าพระ จ าเป็นต้องย้ายการเรียนการ
สอนไปที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ซึ่งจากการ
หารือทั้งนักศึกษาและอาจารย์ มีความเห็นว่าไม่สะดวกในการ
เดินทางที่ต้องใช้เวลา ที่ประชุมหลักสูตรฯ ได้มอบให้ประธาน
แสวงหาอาคารในวังท่าพระที่สามารถใช้เป็นห้องเรียนและห้อง
ท างานชั่วคราว ในภาค 1/58 หลักสูตรจึงได้ขอใช้ที่อาคาร
พรรณราย ชั้น 2 และในภาค 2/58 ได้ขอใช้อาคารเรียน
มัณฑนศิลป์ ชั้น 2 ส่วนด้านบริหารจัดการหลักสูตรได้ขอใช้ห้อง
ประชุมสมาคมนักศึกษาเก่า 

ผลจากการจัดพ้ืนที่เรียนรู้แก่นักศึกษาลักษณะนี้ ท าให้
อาจารย์สามารถนัดหมายกับนักศึกษาปรึกษางานได้อย่าง
ใกล้ชิด ท าให้ทราบปัญหาของนักศึกษาและแก้ไขได้ทันท่วงที 
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 

อย่างไรก็ตาม สถานที่ เรียนยังไม่คงที่  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ประเมินว่าอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนในปี
การศึกษา 2560 จึงได้แสวงหาสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน
ที่แน่นอนกว่าปีการศึกษา 2559เนื่องจากปีการศึกษา 2560 จะ
มีจ านวนนักศึกษารับเข้ามากขึ้นขณะที่คณะฯ ก็ได้แจ้งว่า
อาคารเรียนคงไม่อาจปรังปรุงได้ทันในปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 

-บันทึกการ
สนทนากลุ่ม
ย่อยกับ
นักศึกษา/
บัณฑิต 
 

-บันทึกการขอ
ใช้อาคาร 
 

-ตารางการนัด
หมายกับ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

 ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการที่ได้จากการประเมิน 

หลักสูตรได้เตรียมขอใช้สถานที่ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ซึ่งมีทั้งห้องเรียนและห้องสมุด รวมถึงมีผลงานนิทรรศการ
หมุนเวียนที่จะเพ่ิมพูนความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับ
ให้หลักสูตรใช้เป็นสถานที่เรียน สัมมนา และแสดงผลงานของ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 แล้ว 

หนังสือตอบ
รับของศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 4  เกณฑ์ประเมิน  : 4  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : ระดับ 3  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป   : ระดับ 3  เกณฑ์ประเมิน  : 3  คะแนน 
(ประเมินด้วยระบบ Peer) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
6.1 ระดับ 3 ระดับ 4 4.00 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4/ 1  = 4.00 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านWi-Fiของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดให้มีห้อง Common Room ส าหรับ พบปะ ปรึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลในการท าวิจัย 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหอสมุดกลางที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะการออกแบบ

ชั้นแนวหน้า ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีแก่การค้นคว้าของนักศึกษา 
 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯ ควรติดตั้ง และปรับปรุงระบบ Wi-Fi ที่เป็นของคณะฯ หรือติดตั้งระบบเชื่อมโยงกับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานได้รวดเร็วขี้น 
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หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
1. ควรแสดงข้อมูลกิจกรรมประชา 
สัมพันธ์หลักสูตร, รายงานผลโครงการ 
Sharing Experience, แผนด าเนิน งานปี
การศึกษา 2559 ตารางการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา, รายงานผลกิจกรรม
น าเสนอความก้าวหนา้ของวิทยานิพนธ์ 
รายงานส ารวจความคิดเห็น ประกอบการ
ประเมินฯ 

เห็นชอบ 1. แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2560 
2. โครงการรับนักศึกษาที่ปักก่ิง 
3. ตารางนัดหมายนักศึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2559 
4. รายงานผลกิจกรรมน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธป์ี
การศึกษา2559 

2. ควรแสดงแผนมอบหมายภาระงานของ
อาจารย์, ตารางสอนตามมติที่ประชุม
หลักสูตร (ระบุคร้ังที-่วันที่), แผนพัฒนา
อาจารยด์้านการวิจัยและการขอต าแหน่ง
วิชาการ 

เห็นชอบ 1. แผนปฏิบัติราชการปี 2559 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2559 
2. แผนพฒันาอาจารย์ 
 

3. เพิ่มเติม มคอ.3, มคอ.5, รายงานผล
การทวนสอบในปปีัจจุบนัและปทีี่แล้ว, 
รายงานประเมินการสอนโดยนกัศึกษา, 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมหัวข้อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตารางการ
เข้าพบ-ตรวจวิทยานิพนธ์, ปฏิทนิรายงาน
ความก้าวหน้า-สอบหัวข้อวิทยานิพนธ ์

เห็นชอบ 1. มคอ 3 มคอ 5 รายงานผลการทวน
สอบปีการศึกษา 2559 
2. รายงานประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 
3. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการควบคุม
หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
4. ตารางการเข้าพบ-ตรวจวิทยานิพนธ์, 
5. ปฏิทนิรายงานความก้าวหนา้-สอบ
หัวข้อวิทยานิพนธป์ีการศึกษา 2559 

4. ควรมีการบันทึกผลการประเมิน
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้, วาระการประชุมหลกัสูตร
เก่ียวกับวิธีการประเมิน การวัดผล และ
การประเมินหลักสูตร 

เห็นชอบ รายงานการประชุมของหลักสูตรเรื่อการ
ประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

5. ควรแสดงจ านวนหนังสือ, Internet, 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ที่พร้อม
ให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ 

ก าหนดให้ใช้รวมกับ
หอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลยั 

เห็นสมควรประสานหอสมุดกลางเพื่อ
ขอฐานข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้
งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ เม่ือวันที่ 25 ธ.ค.60 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บัณฑิตเห็นว่า ควรเพิ่มรายวิชาหรือสอนเพ่ิม

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติจริงเทคนิคการวิจัย เพ่ิม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม และควรมี Course 
Work 

โดยระบุจุดเด่นของบัณฑิต คือ การพัฒนา
แนวคิดในการออกแบบ มีวิธีการวิจัยที่หลากหลาย 

ส่วนจุดอ่อนของบัณฑิต คือ การสรุปหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้ได้ในปีแรกๆ 

เห็นชอบและจะได้น ามาจัดท าแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือการปรับปรุง
หลักสูตรในปี 2561 ต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
ในปี 2560 ได้เพ่ิมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ส าหรับเรื่องทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์จะได้น าพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
      การส ารวจความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านGoogle Form 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่มีผู้จ้างงานแสดงความคิดเห็นเชิงบรรยายผ่าน

Google Form 
- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- 
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หมวดที่ 8 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากมีการปรับปรุงมหาวิทยาลัยและอาคารเรียนวังท่าพระทั้งหมดครั้งใหญ่ ซึ่งใช้เวลานานกว่าก าหนด 
และคาดว่าจะยังไม่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรแก้ปัญหา โดยขอใช้พ้ืนที่ต่างๆ ในวังท่า
พระ และสถานที่เช่าของคณะวิชาเอง และส่วนใหญ่ใช้ การสื่อสารทาง Social Mediaอาจารย์และนักศึกษา 
ก็ได้ผลระดับหนึ่ง แต่นักศึกษาอาจขาดการเรียนรู้ระหว่างกันโดยรวม ซึ่งท าให้บั่นทอนความจูงใจในการ
ท างานที่สัมฤทธิผล 
 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
     การเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน  อาจมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้ ที่ประชุมหลักสูตรจึงต้องเงการปรับปรุงให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายมากที่สุด 

 



73 
 

หมวดที ่9 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. แผนพัฒนา
อาจารย์/นักศึกษา 
“โครงการน าเสนอ
ผลงาน บทความใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
และนานาชาติ” 

ครั้งที่ 1 : ต.ค.59 ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
ผศ.ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ 
ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล 
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
รศ.สน สีมาตรัง 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. แผนการรับ
นักศึกษา 
“โครงการสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีปักก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชน
จีน” 
“โครงการแนะแนว
การศึกษาท่ีคุณหมิง 

 ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. แผนพัฒนาหลักสูตร 
พ,ศ, 2562 

 ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
ผศ.ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ 
ผศ.ดร.น้ าฝน ไล่สัตรูไกล 
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
รศ.สน สีมาตรัง 
ดร,เรืองลดา ปุณยลิขิต 

เริ่มด าเนินการปี 2560 

 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
อยู่ระหว่างการพิจารณา 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
อยู่ระหว่างการพิจารณา 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
ได้แก่ โครงการสัมมนาคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560ระบุแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 

แผนพัฒนาอาจารย์ 
1.ด้านการวิจัย 
2.ด้านพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
3.ด้านการท าต ารา และตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล 
สกอ. 

 
ธ.ค.60 
ก.ย.60 
ธ.ค.60 

 
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
รศ.สน สีมาตรัง 
 

แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต 
1.ด้านการรับนักศึกษา เพ่ิมสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ
ไม่น้อยกว่า 30% 
2. ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการ
ออกแบบ 
3.ด้านการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
 
ส.ค.61 
ก.ย.61 
 
ก.ค.61 

 
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์ 
ผศ.ดร.วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ 
รศ ดร ไพโรจน์ ชมุนี 

แผนพัฒนาหลักสูตร 
1. การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 * 

 
ปีการศึกษา 2562 

 
ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 
อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 

แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. การปรับปรุงพื้นที่การเรียนระดับปริญญาเอก ด้าน
การเรียน ประชุม คันคว้า พบปะแลกเปลี่ยน 

 
ปีการศึกษา 2560 

 
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
เศรษฐ์ 

 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบปี 2561 

1. พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบปริญญา2ใบ (dual degree) ร่วมกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือความเป็น
สากลนานาชาติ 
2. เปิดประตูสู่อาเซียนด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านศิลปะการออกแบบในประเทศไทยครั้งที่ 1 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในมิติต่างๆ กับกับองค์กรเอกชนและของรัฐในงานศิลปะและการออกแบบใน
และต่างประเทศเช่น TCDC  สศร.กระทรวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยด้านศิลปะการออกแบบในต่างประเทศ
พิพิธภัณฑ์และสมาคมวิชาชีพฯ เป็นต้น 
4. จัดท าต าราวารสารประจ าปีเพื่อเป็นการรายงานผลงานความรู้ความก้าวหน้าในแวดวงวิชาการศิลปะการ
ออกแบบของไทย 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 
ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย, (2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2551). โครงการภูมิปัญญาจักสานพ้ืนบ้านไทยสู่การออกแบบหัตถกรรมสร้างสรรค์เพ่ือ
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ออกแบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนัก
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แห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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เอกชาติ จันอุไรรัตน์., (2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. กรุงเทพ: บ้านและสวน. 
เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ) ,.2551.(  สไตล์ในงานดีไซน์  .กรุงเทพ  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
งานวิจัย 
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จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ )หัวหน้านักวิจัย) ,.( 2556“ .(โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติกสุญญากาศ ”
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร .  

จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ )ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2548 “ .(โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า : 
กรณีศึกษาจังหวัด เพชรบุรี .” 
จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ )ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2544“ .(โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมในงานหัตถกรรม
ท้องถิ่น .” 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 
งานวิจัย 
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ภูมิพลอดุลยเดช 10–11 ธ.ค.59 ณ ชั้น 1แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
ยอดขวัญ สวัสดี ) .2553 .( ออกแบบวารสาร Journal of Urban Culture Research(JUCR) 
Vol.1/2010:Faculty of Fine and Applied ArtsChulalongkorn University. 
ยอดขวัญ สวัสดี ) .2552 .( ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก”ในพระเจา้หลานเธอ
พระองคเ์จ้าพัชรกิตติยาภา. 
ยอดขวัญ สวัสดี ) .2552 .( ออกแบบตราสัญลักษณ์กลุม่แม่บ้านบึงลาดสวาย . 
ยอดขวัญ สวัสดี ) .2551 .( ออกแบบโปสเตอร์และสูจิบัตรโครงการประกวดยุวนักออกแบบ ปี 2551 .คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ยอดขวัญ สวัสดี ) .2548 .( ออกแบบบัตรเชิญส าหรับคลอเลคชั่นชุด Fly to Nouveauในพระเจา้หลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ภายใต้งาน Bangkok Fashion Week 2005. 
ยอดขวัญ สวัสดี ) .2546 .( ออกแบบแผ่นพับหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติร.๙ .วัดพรหมรังษีเขตดอน
เมืองกรุงเทพฯ. 
ยอดขวัญ สวัสดี ) .2540 .( ออกแบบครุภัณฑ์และตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเด
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ประเทศไทย 
ผลงานสร้างสรรค์ (ระดับชาติ นานาชาติ และนิทรรศการกลุ่ม)  
Pairoj Chamunee., (2007). Thai – American Art Project : Thai – American Art and Cultural 

Exchange year 2007 Program under the Collaboration of Art Center, Silpakorn 
University and California Polytechnic State University and San Joes State University, 
29 August -13 September2007atArtCenter,Silpakorn University. 

Pairoj Chamunee., (2007). Thai – American Art Project : Thai – American Art and Cultural 
Exchange year 2007 Program under the Collaboration of Art Center2-28 November 
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บทความทางวิชาการ 
สน  สีมาตรัง ) ,.25 49 .(พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯ และวัดพระเชตุพนฯ ในฐานะเป็นแบบศิลปะ
รัตนโกสินทร์และเป็นศิลปะจัดวางบนพื้นท่ีที่ก าหนดคือกรุงเทพมหานครและค าอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในวิหารพระนอนทั้งหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัดพระโพธิ์ (วัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) 
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สน  สีมาตรัง ) ,.25 48.(ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพผ้าทอจ านวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 12 
สิงหาคมพ.ศ. 2547 จ านวน 320 หน้าจ านวน 6,000 เล่มพิมพ์ที่บริษัทสยามทองกิจจ ากัด. 
สน  สีมาตรัง ) ,.253 6.(คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทย. ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็น
ภาษาญี่ปุุนโดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของ
เอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปีเล่มที่ 2 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุนพ.ศ. 2532 พิมพ์
ที่โตเกียว. 
สน  สีมาตรัง ) ,.2532 .( คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถร
วาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุน
ครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ที่โตเกียว 
ผลงานสร้างสรรค์ 
พู่กันของฉัน. (2559). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2559ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 ก.ย.59) 
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สน  สีมาตรัง ) ,.2553 .( โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกา.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ California Polytecnic State University, U.S.A.. 
สน  สีมาตรัง ) ,.2552 .( โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ 
Guangzhou Academy of Fine Arts, China. 
สน  สีมาตรัง ) ,.2552 .( โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม.หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ Ho Chiminh City University of Fine Arts, Vietnam. 
สน  สีมาตรัง ) ,.2551-2552 .( โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อิตาลี 2008 – 2009 . หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรลงนามร่วมกับ Libera Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, Italy.. 
บทความทางวิชาการ 
สน  สีมาตรัง ) ,.2532 .( คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถร
วาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawaพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุน
ครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ที่โตเกียว 

 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

  - รายละเอียดดังตารางท้ายเล่ม - 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 :  

ศาสตราจารย์ เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  26 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  26 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 :  

อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  26 ก.ค.60 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 :  
รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  26 ก.ค.60 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : 

รศ.สน สีมาตรัง 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  26 ก.ค.60 
 

เห็นชอบโดย : ศาสตราจารย์ เอกชาติ  จันอุไรรัตน์(ประธานหลักสูตร) 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน  26 ก.ค.60 
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เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล(คณบดี) 

ลายเซ็น : ……………………………………………………  
วันที่รายงาน  26  กรกฎาคม 2560 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
5. ข้อสรุปผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 
 



81 
 

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
1 นายเอกชาติ   

จันอุไรรตัน ์
ศาสตราจารย ์ งานวิจัย 

(2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะ
การออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎบีัณฑิตศลิปะการ
ออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
(2551). โครงการภมูิปัญญาจักสานพ้ืนบ้านไทยสู่
การออกแบบหัตถกรรมสร้างสรรค์เพ่ือขยายฐาน
ผลิตภณัฑ์ส่งออก (หัวหน้านักวิจัย), ทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศลิปากร. 
ผลงานสร้างสรรค ์
(2545) . โครงการออกแบบและพฒันาบรรจภุัณฑ์ 
ประเภทเครื่องจักสานใบลาน (Design and 
develop Laan for Packaging). 
บทความทางวิชาการ 
(2553). ประเภทของผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับความนยิม
ในการส่งออก. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบ
ไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมณัฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร. 
(2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและ
ภูมิปัญญาไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบ
ไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมณัฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร. 

ศ.บ. 
Diploma di Master 
Master of Fine Arts 

การออกแบบภายใน 
Industrial Design 
Interior Architecture 

ตรงกับ
หลักสตูร 

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

2528 
2531 
2538 



82 
 

ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
(2553). ศิลปะการออกแบบและศลิปวัฒนธรรม. 
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. 
กรุงเทพ: คณะมณัฑนศลิป์ ม.ศลิปากร. 
(2553). แนวทางการส่งเสรมิการตลาดและ
ผลิตภณัฑ์งานออกแบบไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษ
นักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศลิป์ ม.ศลิปากร. 
(2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่ง
ภายในของไทย. กรุงเทพ: บ้านและสวน. 
(2551). สไตล์ในงานดีไซน์. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้น
ติ้ง. 

2 ดร.จริวัฒน์     
วงศ์พันธุ
เศรษฐ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

งานวิจัย 
(2559)ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยใน
งานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2556)  “โครงการวิจยัออกแบบเครื่องข้ึนรูป
พลาสติกสุญญากาศ” คณะมณัฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร. 
 (หัวหน้านักวิจัย), (2556) “โครงการวิจัย
ออกแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติกสุญญากาศ” คณะ
มัณฑนศลิป์ ม.ศลิปากร.  
(ผู้ร่วมวิจัย), (2548) “โครงการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเพิม่มูลค่า: กรณีศึกษาจังวัด 
เพชรบุร”ี.  

ศ.บ. 
M.I.D 
 
Ph.D. 

การออกแบบผลติภณัฑ ์
Master of Industrial 
Design 
Fine Arts 

ตรงกับ
หลักสตูร 

ม.ศิลปากร 
Rhode Island School 
of Design,USA 
U.of Tasmania, 
Australia 

2532 
2535 
 
2543 
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ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
(ผู้ร่วมวิจัย), (2544) “โครงการถ่ายทอดความรู้
ด้านศิลปกรรมในงานหตัถกรรมท้องถิ่น”. 

3 ดร.ยอดขวญั   
สวัสด ี

อาจารย ์
 
 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยใน
งานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(2558).ผู้ร่วมวิจัย การจัดการความรู้ในสาขา
นวัตกรรมการออกแบบประสบการณส์ร้างสรรค์ 
ระยะที่ 1 บ่งช้ี แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 
บทความทางวิชาการ 
. (2551)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงาน
ศิลปะและการออกแบบ(พระราชกรณียกิจด้าน
การออกแบบนิเทศศิลป์)ม.ศิลปากร. 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1.การออกแบบระบบปูายสญัลักษณ์ส าหรับระบบ
คมนาคมกรุงเทพฯ (2556) 
2.ซ้อนทับ (2557) 
3. สุกที่สุข (2558) 
4. Creative Fine Arts Thailand (2559) 
5. บรรจงร าลึก (2559) 

ศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลปประยุกต ์
นฤมิตศิลป ์
ศิลปกรรมศาสตร ์

ตรงกับ
หลักสตูร 

มทร.ธัญบรุ ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540 
2548 
2556 

4 นายสน   
สีมาตรัง 

รองศาสตราจารย ์ งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยใน
งานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ

ศ.บ.(หลักสตูร 5 ปี) 
ประกาศนียบตัรช้ันสูง 
 

จิตรกรรมไทย 
ประวัติศาสตร์สาขา
สถาปัตยกรรมไทย 

ตรงกับ
หลักสตูร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2509 
2521 
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ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับปรญิญา) 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
บทความทางวิชาการ 
., (2549)พิจารณาจิตรกรรมฝาผนงัวัดสุทัศน์ฯ 
และวัดพระเชตุพนฯ ในฐานะเป็นแบบศิลปะ
รัตนโกสินทร์และเป็นศลิปะจัดวางบนพ้ืนท่ีที่
ก าหนดคือกรุงเทพมหานครและค าอธิบายภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในวิหารพระนอนทั้งหมดจัดพิมพ์
ในหนังสือวิหารพระนอนวัดพระโพธ์ิ (วัดเชตุพน
วิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส
เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงครอง
สิริราชสมบตัิ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริจาคเงิน
จัดพิมพ์ 6,000 เล่ม 
., (2548)ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรง
ถ่ายภาพผ้าทอจ านวน 100 ช้ินจัดพิมพ์เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 
รอบในวันท่ี 12 สิงหาคมพ.ศ. 2547 จ านวน 320 
หน้าจ านวน 6,000 เล่มพิมพ์ท่ีบรษิัทสยามทองกิจ
จ ากัด. 
., (2536)คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตใน
วัฒนธรรมไทย. ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็น
ภาษาญี่ปุุนโดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติ
จักรวาลของเอเซยี” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง
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ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
มูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปีเลม่ที่ 2 พิมพ์โดยมลูนิธิ
ญี่ปุุนพ.ศ. 2532 พิมพ์ท่ีโตเกียว. 
., (2532)คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบ
ภาพจักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน 
จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็น
ภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติ
จักรวาลของเอเซยี” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง
มูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1 พิมพ์โดย
มูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ที่โตเกียว. 
ผลงานสร้างสรรค ์
(2559). พู่กันของฉัน. นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา(15-30 ก.ย.59) 
 (2553)โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-
อเมริกา.หอศลิป์ม.ศลิปากรร่วมกบั California 
Polytecnic State University, U.S.A.. 
 (2552)โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– 
จีน. หอศิลป์ม.ศลิปากรร่วมกับ Guangzhou 
Academy of Fine Arts, China. 
 (2552)โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – 
เวียดนาม.หอศิลปม์.ศิลปากรร่วมกับ Ho 
Chiminh City University of Fine Arts, 
Vietnam. 
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ส าเรจ็ 
 (2551-2552)โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ไทย - อิตาลี 2008 – 2009. หอศิลป์ม.ศลิปากร
ลงนามร่วมกับ Libera Academia Di Belle Arti, 
Brescia, Milan, Italy.. 
บทความทางวิชาการ 
 (2532)คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพ
จักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน 
จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็น
ภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawaพิมพ์ในหนงัสือรวมบทความ “คติ
จักรวาลของเอเซยี” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง
มูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มที่ 1 พิมพ์โดย
มูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ที่โตเกียว 
Article "Representation of Bird and 
Serpent in Thai and Culture " translated in 
Japanese was published in Mountain 
Floats to Connect The World and the 
Others , Volume 2 , printed in 2015 by 
Research Institution of Asian Design of 
Kobe Design University , Kobe, Japan  
photo pictures  
"Hassadeeling Mery : A Devine Bird that 
carries meritorious spirits back to the 
heaven in Lanna Culture" in the 4th 
Symposium on "Mountain Floats to 
Connect This World and the Others" on 
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ปีท่ี

ส าเรจ็ 
September 21-23,2015, organized by 
Research Institution of Asian Design of 
Kobe Design University ,Kobe,Japan. 
This Article is published already . It was 
sent me by post last week 

5 ดร.ไพโรจน์   
ชมุนี 

รองศาสตราจารย ์ งานวิจัย 
(2559). หัวหน้าโครงการวิจัย, ทฤษฎี
ประสบการณ์ของ John Dewey: ศิลปะการ
ออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยใน
งานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการ
สอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผลงานสร้างสรรค ์
(2007). Thai – American Art Project : Thai – 
American Art and Cultural Exchange year 
2007 Program under the Collaboration of 
Art Center, Silpakorn University and 
California Polytechnic State University and 
San Joes State University, 29 August -13 
September2007atArtCenter,Silpakorn 
University. 
(2007). Thai – American Art Project : Thai – 
American Art and Cultural Exchange year 
2007 Program under the Collaboration of 

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

วิทยาศาสตร์การแพทย ์
Art Education 
Painting 
Art Education 
 

ตรงกับ
หลักสตูร 

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

2514 
2519 
2521 
2531 
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ปีท่ี

ส าเรจ็ 
Art Center2-28 November 2007 at 
University Art Gallery, Department of Art & 
Design California Polytechnic State 
University. 
(2007). THAI - VIETNAM CONTEMPORARY 
ART EXHIBITION 2009 by 50 Thai–38 
Vietnamese artists under the art and 
cultural exchange of Art Center, Silpakorn 
University and Ho Chi Minh City University 
of Fine Arts,Vietnam. 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 3. นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา(15-30 ก.ย.59) 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 4. นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา(15-30 ก.ย.59) 
(2559). Untitled. นิทรรศการศลิปะและการ
ออกแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 10–11 ธ.ค.59 ณ 
ช้ัน 1แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
 (2551).WASTELESS FOR GREEN WORLD. 
นิทรรศการเพื่อถ่ายทอด ผลงานตน้แบบ
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ส าเรจ็ 
ปฏิบัติการสรา้งสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัย ศลิปากร ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2551, กรุงเทพฯ: ม.ศิลปากร. 
 (2551).นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และ
ภาพเหมือนคน FACE&FLOWER, หอศิลปะและ
การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 20- 29 ส.ค. พ.ศ.
2551, กรุงเทพฯ: ม.ศิลปากร. 
 (2550)แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์, 
การแสดงศลิปกรรมไทย ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2550 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา, กรุงเทพฯ: 
(2550)ประติมากรรม งานติดตั้งหตัถกรรม ประ
ยุกตศิลปะต่างกันอย่างไร, สูจิบัตรนิทรรศการ
แสดงผลงานคณาจารยค์ณะมณัฑนศิลป์ ครั้งท่ี 8, 
กรุงเทพฯ: ม.ศิลปากร.  
(2550)พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ, 21เม.ย.-21
พ.ค.2550, กรุงเทพฯ: สลีมแกลเลอเรีย. 
(2549)6 ทศวรรษครองราชย,์ ร่วมแสดง
นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเนื่องใน
วโรกาสฉลองสิรริาช สมบตัิครบ 60 ปี 
พุทธศักราช 2549 วันท่ี 15- 30 กันยายน 2549, 
กรุงเทพฯ: หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศลิป์ ม.ศลิปากร. 
(2549)Land-Seascape 7th”, 19 –29 มิ.ย.
2549, กรุงเทพฯ: หอศิลปะและการออกแบบคณะ 
มัณฑนศลิป์ ม.ศลิปากร. 
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ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปจัจุบนั-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2 ในปีการศึกษา 2559 
 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา 2559 

ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
1 ดร.สภุาวี  

ศิรินคราภรณ ์
รองศาสตราจารย ์ หัวหน้าโครงการ : 

1. การวิจัยทิศทางการสร้างสรรค์
เครื่องประดับไทยในอนาคต การพัฒนาองค์
ความ รู้ด้านการออกแบบ มุ่งเน้นการต่อ
ยอดวัฒนธรรมและเสริมสร้างค่านยิมเรื่อง
ความพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (2555) 
2. เครื่องประดับไทยพอเพียง : การ
สร้างสรรคเ์อกลักษณ์งานออกแบบ
เครื่องประดับไทย เพื่อตอบสนองธุรกิจ
เครื่องประดับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทยท่ียั่งยืนโดยการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2557) 
3. การพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องประดับจาก
เส้นใยกล้วย (2559) 
4. โครงการส่งเสรมิการวิจยัและการจัดการ
องค์ความรู้เรื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทย
ร่วมสมัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรยีนรู้แก่
วงการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิด
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในระดับเวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงที่ 3 : หลัง
สมัยใหมไ่ทยก้าวหน้า (2559) 

 ศ.บ.(หลักสตูร 
5 ปี) 
MA. 
Ph.D. 

เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ) 
 
Jewellery  
Jewellery 

ม.ศิลปากร 
 
Royal College of Art, UK. 
U. of Central England in  
Birmingham, UK. 

2539 
 
2542 
2547 
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ประสบการณ ์
ด้านการสอน 
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ส าเรจ็ 
ผู้ร่วมวิจยั : 
1. โครงการวิจัยการพัฒนาความหลากหลาย
ของการผลิตยาสรี้อนขึ้นใช้เองในประเทศ
และต่อยอดสูผ่ลงานเครื่องประดับ (ปีที่ 1 : 
2557) 
2. โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรม
ประดับได้ (2557) 
3. เครื่องประดับแห่งการเจริฐมรณานุสติ 
(2558) 
4. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะ
ประดับชีวิต (2559) 
5. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ 
สถิตในดวงใจ" (2560) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. อนิจจังประดับกาย (2556) 
2. Untitled, Mourning Flower, ผี 
พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดบัได้ 
หมายเลข 1 (2557) 
3. ประณตีศิลปเ์พชรบุรี (2559) 
4. พอเพียง (2559 

2 ดร.วัฒนพันธุ์  
ครุฑะเสน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ หัวหน้าโครงการ : 
1. การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณส์รา้งสรรค ์ระยะที่ 1 
บ่งช้ี แสวงหา สร้างและจดัความรูใ้ห้เป็น
ระบบ (2558) 
ผู้ร่วมวิจยั : 

 ศ.บ. 
Master of 
Science 
ปร.ด. 

การออกแบบนิเทศศิลป ์
Communication Design 
 
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

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

2524 
2528 
 
2557 
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ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
1. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผา่นแรง
บันดาลใจ 
จากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1) 2559  
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 80 ปี 
สะพานพระ 
พุทธยอดฟูาฯ (2556) 
2. เตือนสติ 1 : คิดก่อนพูด (2557) 

3 ดร.เรืองลดา  
ปุณยลิขิต 

อาจารย ์  “หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะ
การออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดษุฎีบัณฑติ
ศิลปะการออกแบบ” สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นครปฐม, กองทุนวิจัยและสรา้งสรรค์ คณะ
มัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร: หน้า 
186 – 212 
ผลงานสร้างสรรค ์
 (2559). ขวดน้ าดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร 
[ประเภทผลงานออกแบบ]. มหาวทิยาลัย
ศิลปากร  
เรืองลดา ปณุยลิขิต. (2559). อัตลกัษณ์และ
สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวัตกรรมการ
ออกแบบและการจดัการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ [ประเภทผลงานออกแบบ]. 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
เรืองลดา ปณุยลิขิต. (2559). Exhibition 
Design งานบ้านและสวน Expo 2016 

 Ph.D.  
 
 
M.D. 
 
 
วท.บ. 
 

Design Arts  
 
 
Multimedia Design 
. 
 
 วิทยาการคอมพิวเตอร ์

Ph.D. (Design Arts) 
Silpakorn University, 
Thailand (2016) 
M.D. (Multimedia Design) 
Swinburne University of 
Technology, Australia  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 2016 
 
 
2008 
 
 
2546 
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ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
[ประเภทผลงานออกแบบ]. อิมแพค อารีน่า 
เมืองทองธานี 

4 ดร.น้ าฝน  
ไลส่ัตรไูกล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสรมิและ
พัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์ชุมชน 
(OTOP) : ผลิตภัณฑผ์้า (2556) 
2. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและอบรมหลักสูตร
การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้า
ไทย/ผ้าไหม (2557) 
3. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
หลักสตูรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน : ผลติภณัฑ์ผา้ ระยะที่ 2 
(2558) 
4. ที่ปรึกษาโครงการออกแบบเครือ่งแต่ง
กายชุดมัคคุเทศก์ (2558) 
5. การออกแบบชุดเฉดสเีพื่อแสดงอัตลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านมุมมองการ
สร้างสรรคผ์ลงานแฟช่ันและสิ่งทอ (2558) 
6. โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผา้ทอ
อีสานผ่านเทคนิคเครื่องเคลือบและสิ่งทอ 
(2558) 
7. ท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ของชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน (2560) 
ผู้ร่วมวิจยั : 
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะ
การออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอน

 P.h.D. 
(Textile)  
 
Certificat De 
Stage ENSCI,  
Master of 
Art 
ศ.บ.  

Textile 
 
 
Visual Arts 
 
 
 
ประยุกตศิลปศึกษา 

Institute of Art and Design 
University of Central 
England, Birmingham, UK 
Paris France  
University of South 
Australia,Adelaide, 
Australia  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2548 
 
 
2541 
 
2540 
 
2537 
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ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
และผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสตูรดษุฎีบัณฑติ
ศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร(2559) 
ผลงานสร้างสรรค์ : 
1. Collection 1, ถ้อยค า (2555) 
2. มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้น
ใย "ชุดดอกไม้" (2556) 
3. มิติแห่งความทับซ้อน(2557) 
4. มหัศจรรย์สีเขตร้อน (2559) 
5..ผลงานประกอบการประชุมหัวข้อ 
Fashion Retail in Thailand (2559) 
6. ราชด าเนิน 10 มิถุนายน 2549 (2559) 

5 ดร.วีรวัฒน์  
สิริเวศมาส 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2560  : ศ.เอกชาติ จันอุไรรตัน์ และ
คณะ, วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ “หลักการพื้นฐาน
ของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ  
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบณัฑิตศลิปะการ
ออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร” ทุนสร้างสรรค์มณัฑนศลิป์ 
ประจ าปี 2559 คณะมณัฑนศลิป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
2557-2559:วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ หัวหน้า
โครงการวิจัย “อัญมณี การผลิตและ
ออกแบบอัจฉริยะ เครื่องประดับจาก
นวัตกรรมภูมิปญัญา และการบูรณาการแบบ
องค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

 (Ph. D.) 
 
Diploma 
 
 
ศิลปบัณฑิต 
เกียรตินยิม
อันดับสอง 

the School of Jewelry, 
Birmingham Institute of 
Art and Design,Desegno 
del Gioiello 
ประตมิากรรม (คณะ
จิตรกรรมฯ) 

Birmingham City University. 
UK 
Istituto Europeo di Design, 
Milan. ITALY 
 
ม.ศิลปากร 

2549 
 
2544 
 
 
2537 



95 
 

ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
อาเซียน” ไดร้ับทุนสนับสนุนการวจิัย 
ประจ าปี 2557-2558 โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
2557 : วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ โครงการ
สร้างสรรค์ “ก่อนญาณ” ผลงานศลิปะจดั
วาง ขนาดแปรผันตามพื้นท่ี . หอศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับทุนสรา้งสรรค์ 
ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2555 
2556 : อโนทัย นิติพน,  วีรวัฒน์ สิริเว
สมาศ, ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต,์ มุจรินทร์     
อิทธิพงษ์, ภัธทรา       โต๊ะบุรินทร์ 
โครงการวิจัย “สื่อผสมฤๅษีดดัตน” - ศิลปะ
บูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจ า
ของโลก   ผ่านงานประพันธ์ดนตร ี
ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย” ทุนวิจัย
จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
: ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ,์ ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง, 
นภดล วิรฬุห์ชาตะพันธ,์ วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
โครงการวิจัย “การศึกษาและสร้าง
ประตมิากรรมต้นแบบจ าลอง เพื่อพื้นที่
สาธารณะในชุมชน (กรณีศึกษา เทศบาล
เมืองนครปฐม)” ทุนวิจัยจาก ส านกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
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ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
2553 : วีรวัฒน ์สิริเวสมาศ หัวหน้า
โครงการวิจัย “นวัตกรรมใหม่ในการผลิต
เครื่องประดับ” ไดร้ับทุนสนับสนนุการวิจัย
 ประจ าป-ี 2551-2552 จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2550 : คณะท างาน งานนิทรรศการ
ศิลปะนานาชาติ “เชิญคุณก่อน ขอหยุดคิด” 
(ภัณฑารักษ์ คุณอภศิักดิ์ สนจด ศลิปิน อ.อัม
ฤทธิ์ ชูสุวรรณ และ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์) 
52th La Biennale di Venezia, Venice 
Italy 
2550 : คณะท างานนิทรรศการเชิดชู
เกียรติ ศลิปินช้ันเยี่ยม รศ.เขม็รตัน์ กองสุข 
นิทรรศการ “ประตมิากรรมแห่งชีวิต” ณ 
หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ และด าเนินกิจกรรม ”สัมมนากับ
ศิลปิน” ณ. หอศลิป์ พระพรหมวจิิตร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2549: กรรมการงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ GIT (Gems and Jewellery 
Institute of Thailand) 1st International 
Conference 2006  ผู้ด าเนินรายการการ
น าเสนอผลงานในส่วนของ Jewellery 
Design and Business. 
2549 วิทยากรบรรยายและเขียน
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ล าดับ 
ช่ือ – 

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบการณ ์
ด้านการสอน 

คุณวุฒิ  
(ทุกระดับ
ปริญญา) 

สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเรจ็ 
บทความ “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการ
สร้างสรรคจ์ิตรกรรมในระดบันานาชาติ” 
สัมมนาวิชาการ จัดโดยภาควิชาจิตรกรรม 
คณะจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพ
พิมพ์ ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ  

6. ดร.ศศิวิมล  
สันติราษฎร์
ภักด ี

       

 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบกา
รณ ์

ด้านการ
สอน 

คุณวุฒิ(ทุก 
ระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1. Prof.Peter Pilgrim  Peter PilgrimPaintings and 
Digital Work 1999–2015 
\http://www.pilgrimandrussel
l.eu/peter-pilgrim.html 

 M.Des.  Royal Collage of Arts, UK.  

2. Prof.Dr.Mustafa 
Halabi HJ.Azahari 

Faculty of Art 
and 
DesignUniversiti 
Teknologi MARA 
(UiTM) 

1. Silver Medal Award
 April 2011 Diplome 
Salon International Des 
Inventions, GENEVE 
2. Gold Award 5- 6th July 
2012 Invention, Innovation 

 Ph.D. 
 
 
Masters of Art  

Art & Design 
Education 
 
Photography 

Birmingham Institute of 
Art & Design, Birmingham 
City University, UK. 
Central Michigan 
University, USA 

2006 
 
 
1988 

http://www.pilgrimandrussell.eu/peter-pilgrim.html
http://www.pilgrimandrussell.eu/peter-pilgrim.html
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบกา
รณ ์

ด้านการ
สอน 

คุณวุฒิ(ทุก 
ระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

and Design (IID Perak 2012) 
3. Bronze Medal 2nd 
April 2015 Invention, 
Innovation, Art & Design 2015 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.
ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ ์

คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ความงามและสุนทรยีะของวิถีชีวิต
ในอีสาน" ประวัติความศรัทธา 
และพุทธศิลป์ของสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) "งานวิจัย
โครงการวิจัยมรดกศิลปกรรมไทย-
พม่า
www.komchadluek.net/news
/edu-health/22064 

 B.S.  
M.F.A 
 Ph.D. 
 

Graphic Design 
Visual Design 
Education 

Weber State University,  
University of Oregon, 
Ph.DOregon State 
University 

 

4. ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุูง อาจารย์ประจ า
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ อาจารย/์
มหาวิทยาลยัอัสสัม
ชัญ 

INVESTIGATION OF THE 
VENTILATION RATE AROUND 
DIFFERENT 
URBAN MORPHOLOGICAL 
PROPERTY TYPES: HIGH RISE -
VS- LOW 
RISE IN BANGKOK’S HIGH 
DENSITY AREAS 
Sasitorn Srifuengfung* and 
Dr. Wannasilpa 
Peerapun**https://reposito
ry.au.edu/bitstream/handle/
6623004553/14692/abacj-

 Doctor of 
Philosophy 

Department of Urban 
and Regional Planning 
Faculty of 
Architecture 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบกา
รณ ์

ด้านการ
สอน 

คุณวุฒิ(ทุก 
ระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

abstract-
14692.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

5. ดร.อโณทัย นิติพนธ์ อาจารย์/สถาบัน
ดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

งานสรางสรรค “ผีแมน มง เมือง
และไทยใหญ : จากเสียงสกูารขาม
พรมแดน เวลา เช้ือชาติและ
วัฒนธรรม” 
งานสรางสรรค "Trumpet 
Cantabilissimo"(ภาษาไทย)- 
 
“สื่อผสมฤษีดัดตน”ศิลปะบูรณา
การกับการตคีวามมรดกความทรง
จ าของโลก ผ่านงาน ประพันธ์
ดนตรี ศลิปะการแสดง และสื่อ
ร่วมสมัย (ภาษาอังกฤษ) 
Rusiedutton: New 
interpretation through 
composition, performance 
andnew media 
http://webcache.googleuserc
ontent.com/search?q=cache:
Jg4oFX9EUzoJ:doi.nrct.go.th/
ListDoi/Download/244868/2e
433966d6d30d9b71f7beb2ad
b22072%3FResolve_DOI%3D

 Doctor of 
Philosophy  
Master of Music 

Composition 
 
Composition 

University of Edinburgh, 
UK 
University of Edinburgh, 
UK 

2550 
 
2545 



100 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
หน่วยงาน/
ต าแหน่ง 

ผลงานวิชาการใน 
รอบ 5 ปี (ระบุปี) 

ประสบกา
รณ ์

ด้านการ
สอน 

คุณวุฒิ(ทุก 
ระดับปริญญา) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

10.14457/SU.res.2014.21+&c
d=9&hl=th&ct=clnk&gl=th 

6. 
 
 

Professor LU 
Xiaobo 
 
 

The Dean of 
Academy of 
Design, Tsinghua 
univer sity 
 

A visiting scholar for 
Staatliche Academie der 
Bilden Kunster Stuttgart, 
University of Kassel, 
Germany 

  
 
 

Art & Design 
 
 

Graduated from Centarl 
Academy of Art and 
Design 
 
 

 
 
 

 
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ศาสตราจารย์ เอกชาติ 
จันอุไรรัตน์ 
 

ศาสตราจา
รย์ 
 

ศ.บ. 
 
Diploma di 
Master 
Master of 
Fine Arts 

การออกแบบ
ภายใน 
Industrial 
Design 
Interior 
Architecture 

งานวิจัย 
(2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2551). โครงการภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านไทยสู่การออกแบบ
หัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก (หัวหน้า
นักวิจัย), ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร. 
ผลงานสร้างสรรค์ 

)2545 ( . โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทเครื่อง
จักสานใบลาน (Design and develop Laan for Packaging). 
บทความทางวิชาการ 
(2553). ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมในการส่งออก. 

  1. นางสาว
ไพลิน ถาวร
วิจิตร  รหัส
นักศึกษา
58155954 
 
 
 
 
 
 
 

Visual 
Exploration 
Of Leaf In 
Red Area : 
Khao Nam 
Kang 
National 
Park for 
Visual 
Elements 
and Media 
Installation 

2559 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย. 
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). ศิลปะการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม. ใน -. ครึ่ง
ทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร. 
(2553). แนวทางการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์งาน
ออกแบบไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. 
กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. 
กรุงเทพ: บ้านและสวน. 
(2551). สไตล์ในงานดีไซน์. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง. 
“หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

2. นายกรกต 
อารมย์ดี   รหัส
นักศึกษา  
58155956  
3. นายระลึก 
อินเสมียน รหัส
นักศึกษา   
58155960  
4. นายมาด
สัมฤทธ์ิ พสุภา
รหัสนักศึกษา
58155959   
 
 
 
5. นายธีรเทพ 
ชนไมตรี                     
รหัสนักศึกษา
59155903 
 
 
 

สถาปัตย์ไม้
ไผ่แห่ง
คุณธรรม 
 
การออกแบบ
พื้นท่ีเพื่อ
พฤติกรรม 
 
Thai 
cooking 
sound 
study: Thai 
culture 
reflection 
installation 
Emotional 
involveme
nt in 
installation 
art with 
emotional 
exhibit 
design 

2559 
 
 
 
2559 
 
 
 
2559 
 
 
 
 
 
 
2559 
 
 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

ศ.บ. 
 
M.I.D 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Master of 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต

 
 

 1. นางสาว   
ลักษณ์นารา   
จันทรารมย์ 

The Role of 
Interface 
Design in 

 



102 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 
 
Ph.D. 

Industrial 
Design 
Fine Arts 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

)หัวหน้านักวิจัย) ,.( 2556 “ .(โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูป
พลาสติกสุญญากาศ ”คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร . 

)ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2548“ .(โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อ
เพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษาจังวัด เพชรบุรี .” 

)ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2544“ .(โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมใน
งานหัตถกรรมท้องถิ่น .” 
หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

รหัสนักศึกษา 
54155951 

the 
Contempor
ary Thai 
Design : 
Case Study 
on Airline 
Industry in 
Thailand 

3 อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ 
สวัสดี 

อาจารย์ ศ.บ. 
 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลป
ประยุกต์ 
นฤมิตศิลป์ 
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2558).ผู้ร่วมวิจัย การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะท่ี 1 บ่งชี้ แสวงหา สร้าง
และจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1.การออกแบบระบบปูายสัญลักษณ์ส าหรับระบบคมนาคม
กรุงเทพฯ (2556) 
2.ซ้อนทับ (2557) 
3. สุกท่ีสุข (2558) 
4. Creative Fine Arts Thailand (2559) 

 
 

 1. นางสาวฝน
ทิพย์ รังสิต
สวัสด์ิรหัส
นักศึกษา 
57155951 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

5. บรรจงร าลึก (2559) 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.

ไพโรจน์ ชมุนี 
รอง
ศาสตราจา
รย์ 

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

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
Art Education 
 
Painting 
 
Art Education 
 

งานวิจัย 
(2559). หัวหน้าโครงการวิจัย, ทฤษฎีประสบการณ์ของ John 
Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American 
Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the 
Collaboration of Art Center, Silpakorn University and 
California Polytechnic State University and San Joes 
State University, 29 August -13 
September2007atArtCenter,Silpakorn University. 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American 
Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the 
Collaboration of Art Center2-28 November 2007 at 
University Art Gallery, Department of Art & Design 
California Polytechnic State University. 
(2007) .THAI - VIETNAM CONTEMPORARY ART 
EXHIBITION 2009 by 50 Thai–38 Vietnamese artists 
under the art and cultural exchange of Art Center, 
Silpakorn University and Ho Chi Minh City University of 
Fine Arts,Vietnam. 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 3. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ

 
 

 1. นส.พิช
ชานันท์ พูลเกิด 
รหัสนักศึกษา 
55155953 
 
 
 

จิตวิญญาณ 
ความเป็น
ภูเก็ต : 
ประติมากรร
มสัญลักษณ์ 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 
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วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 
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นักศึกษา) 
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อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
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มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (15-30 
ก.ย.59) 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 4. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 
(2559). Untitled. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10–11 
ธ.ค.59 ณ ชั้น 1แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 )2551.( WASTELESS FOR GREEN WORLD. นิทรรศการเพื่อ
ถ่ายทอด ผลงานต้นแบบปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : 
ม.ศิลปากร. 

 )2551.( นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และภาพเหมือนคน 
FACE&FLOWER ,หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
20- 29 ส.ค. พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : ม.ศิลปากร. 

 )2550) แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ,การแสดง
ศิลปกรรมไทย ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2550 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  ,กรุงเทพฯ : 

)2550) ประติมากรรม งานติดตั้งหัตถกรรม ประยุกตศิลปะ
ต่างกันอย่างไร  ,สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ ครั้งท่ี 8  ,กรุงเทพฯ : ม.ศิลปากร . 

)2550) พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ ,21เม.ย.-21พ.ค.2550 ,
กรุงเทพฯ: สีลมแกลเลอเรีย. 

)2549) 6 ทศวรรษครองราชย์  ,ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะและ
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นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

การออกแบบเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี 
พุทธศักราช 2549 วันท่ี 15- 30 กันยายน 2549  ,กรุงเทพฯ : หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 

)2549) Land-Seascape 7th” ,19 –29 มิ.ย.2549  ,กรุงเทพฯ : 
หอศิลปะและการออกแบบคณะ มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
- หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

5 รองศาสตราจารย์ สน 
สีมาตรัง 

 ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
ประกาศนียบั
ตรชั้นสูง 

จิตรกรรมไทย  
 
 
ประวัติศาสตร์ 
สาขา
สถาปัตยกรรม
ไทย 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บทความทางวิชาการ 

) ,.25 49)พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯ และวัดพระเชตุ
พนฯ ในฐานะเป็นแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และเป็นศิลปะจัดวางบน
พื้นท่ีท่ีก าหนดคือกรุงเทพมหานครและค าอธิบายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในวิหารพระนอนท้ังหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัด
พระโพธ์ิ (วัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) จัดพิมพ์เน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริจาคเงินจัดพิมพ์ 6,000 เล่ม 

) ,.25 48)ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพผ้าทอ
จ านวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบใน
วันท่ี 12 สิงหาคมพ.ศ. 2547 จ านวน 320 หน้าจ านวน 6,000 เล่ม

  1. นายทวิภาส
พิชัยชาญณรงค์
รหัสนักศึกษา 
57155954 
2. นส.เมริสสา 
จันทรรัตน 
รหัสนักศึกษา 
54155954 

การออกแบบ
เครื่องแต่ง
กายท่ีได้รับ
ความบันดาล
ใจจากชน
ชั้นสูงสมัย
รัชกาลท่ี 5 
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สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 
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นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

พิมพ์ท่ีบริษัทสยามทองกิจจ ากัด. 
) ,.253 6)คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทย. 

ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุุนโดย Prof. Mikio และ 
Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติ
จักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุน
ครบรอบ 10 ปีเล่มท่ี 2 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุนพ.ศ. 2532 พิมพ์ท่ี
โตเกียว. 

) ,.2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล 
ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” 
จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว. 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2559). พู่กันของฉัน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 

 )2553) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกา.หอศิลป์
ม.ศิลปากรร่วมกับ California Polytecnic State University, 
U.S.A.. 

 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .หอศิลปม์.
ศิลปากรร่วมกับ Guangzhou Academy of Fine Arts, China. 

 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม.หอ
ศิลป์ม.ศิลปากรร่วมกับ Ho Chiminh City University of Fine 
Arts, Vietnam. 
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การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 )2551-2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อิตาลี 
2008  – 2009 . หอศิลป์ม.ศิลปากรลงนามร่วมกับ Libera 
Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, Italy.. 
บทความทางวิชาการ 

 )2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตาม
คติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawaพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” 
จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว 
Article "Representation of Bird and Serpent in Thai and 
Culture " translated in Japanese was published in 
Mountain Floats to Connect The World and the Others , 
Volume 2 , printed in 2015 by Research Institution of 
Asian Design of Kobe Design University , Kobe, Japan  
photo pictures  
"Hassadeeling Mery : A Devine Bird that carries 
meritorious spirits back to the heaven in Lanna Culture" 
in the 4th Symposium on "Mountain Floats to Connect 
This World and the Others" on September 21-23,2015, 
organized by Research Institution of Asian Design of 
Kobe Design University ,Kobe,Japan. 
This Article is published already . It was sent me by post 
last week 
- หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
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(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์
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การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

6. นางน้ าฝน  ไล่สัตรูไกล ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

P.h.D. 
(Textile)  
Certificat 
De Stage 
ENSCI,  
Master of 
Art 
ศ.บ.  

Textile 
 
Visual Arts 
 
 
 
 
ประยุกต
ศิลปศึกษา 

หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า (2556) 
2. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม (2557) 
3. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะท่ี 2 
(2558) 
4. ท่ีปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์ (2558) 
5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ (2558) 
6. โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผ้าทออีสานผ่านเทคนิค
เครื่องเคลือบและสิ่งทอ (2558) 
7. ท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นท่ีภาค
อีสาน (2560) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. Collection 1, ถ้อยค า (2555) 
2. มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย "ชุดดอกไม้" (2556) 
3. มิติแห่งความทับซ้อน(2557) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. นส.รสา สุ
นทรายุทธ 
รหัสนักศึกษา 
55155951 
 
 
 
 
 
2. นส.อรวรรณ 
ประพฤติดี 
รหัสนักศึกษา
55155952 
 
 
 
3. นางณัฐสรวง
พร ทองเน้ือ
นวลรหัส
นักศึกษา 
57155952 
 
 
 

การออกแบบ
สื่อน าทาง
สาธารณะใน
พื้นท่ีธุรกิจ
ซับซ้อนใน
ประเทศไทย
ส าหรับคน
เดินเท้า 
การศึกษา
แนวทางการ
ออกแบบรูป
ตัวพิมพ์ท่ี
สะท้อนความ
เป็นผู้หญิง
ส าหรับ
ตัวพิมพ์ไทย 
วิธีการ
ออกแบบ
กราฟิกของ
นิทรรศการ : 
กรณีศึกษา
นิทรรศการ
ของ
พิพิธภัณฑ์
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

4. มหัศจรรย์สีเขตร้อน (2559) 
5..ผลงานประกอบการประชุมหัวข้อ Fashion Retail in 
Thailand (2559) 
6. ราชด าเนิน 10 มิถุนายน 2549 (2559) 

4. นางพีรยา 
สระมาลา 
57155953 
5. นางศุภมาศ 
เจียมรังสรรค์
รหัสนักศึกษา
57155955 
6. นางสาวชนา
กานต์ เรื่อง
ณรงค์ 
รหัสนักศึกษา
57155957 
7. นางสาวนันทิ
ยา ณ 
หนองคาย รหัส
นักศึกษา 
59155901 
8. 
Mr.SRIDHAR 
RYALIE 
รหัสนักศึกษา 
59155904 

วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็ก
อายุ 6 ถึง 9 
ปี 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

Ph.D title: 
A New 
Model of 
Instruction 

Jewellery 
Education 

2560  : ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ และคณะ, วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
“หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ  
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย

  1. นายวัยวัฒน์ 
สายทุ้ม รหัส
นักศึกษา
57155956 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

and 
Learning in 
Contempor
ary  
 Jewel
lery 
Education, 
(Mphil in 
related 
topic) 
Birmingham 
Institute of 
Art and 
Design 
 (BIAD) 
, University 
of Central 
England 
(UCE), 
Birmingham
, UK. 
- Diploma 
in Disegno 
del gioiello 
, Instituto 
Europeo di 

ศิลปากร” ทุนสร้างสรรค์มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2559 คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2557-2559:วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ หัวหน้าโครงการวิจัย “อัญมณี 
การผลิตและออกแบบอัจฉริยะ เครื่องประดับจากนวัตกรรมภูมิ
ปัญญา และการบูรณาการแบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี 2557-
2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2557 : วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ โครงการสร้างสรรค์ “ก่อนญาณ” 
ผลงานศิลปะจัดวาง ขนาดแปรผันตามพ้ืนท่ี . หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งท่ี 13 
ประจ าปี 2555 
2556 : อโนทัย นิติพน,  วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, ริญญาภัทร์  นิธิภัทร
อนันต์, มุจรินทร์     อิทธิพงษ์, ภัธทรา       โต๊ะบุรินทร์ 
โครงการวิจัย “สื่อผสมฤๅษีดัดตน” - ศิลปะบูรณาการกับการ
ตีความมรดกความทรงจ าของโลก   ผ่านงานประพันธ์ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย” ทุนวิจัยจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
: ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์, ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง, นภดล วิรุฬห์ชาตะ
พันธ์, วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ โครงการวิจัย “การศึกษาและสร้าง
ประติมากรรมต้นแบบจ าลอง เพื่อพื้นท่ีสาธารณะในชุมชน 
(กรณีศึกษา เทศบาลเมืองนครปฐม)” ทุนวิจัยจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
2553 : วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ หัวหน้าโครงการวิจัย “นวัตกรรมใหม่
ในการผลิตเครื่องประดับ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี- 
2551-2552 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

2. นายนราธิป 
อ่ าเที่ยงตรง 
รหัสนึกศึกษา 
58155957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางวีรยา 
จันทรดี รหัส
นักศึกษา 
59155902 
 

Mae Hong 
Son 
Province 
Creative 
Tourism 
Developme
nt through 
Service 
Design : A 
Case Study 
of 
Traditional 
Healthy 
Bean 
Products 
Ceramics 
and glass 
merging by 
natural kiln   
effects to 
enhance 
translucent 
quality for 
innovative 
light 
design. 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Design 
(IED), Milan, 
Italy. 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2550 : คณะท างาน งานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “เชิญคุณก่อน 
ขอหยุดคิด” (ภัณฑารักษ์ คุณอภิศักดิ์ สนจด ศิลปิน อ.อัมฤทธิ์ ชู
สุวรรณ และ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์) 52th La Biennale di 
Venezia, Venice Italy 
2550 : คณะท างานนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปินชั้นเยี่ยม รศ.เข็ม
รัตน์ กองสุข นิทรรศการ “ประติมากรรมแห่งชีวิต” ณ หอศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และด าเนินกิจกรรม ”
สัมมนากับศิลปิน” ณ. หอศิลป์ พระพรหมวิจิตร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2549: กรรมการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GIT (Gems 
and Jewellery Institute of Thailand) 1st International 
Conference 2006  ผู้ด าเนินรายการการน าเสนอผลงานในส่วน
ของ Jewellery Design and Business. 
2549 วิทยากรบรรยายและเขียนบทความ “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับ
การสร้างสรรค์จิตรกรรมในระดับนานาชาติ” สัมมนาวิชาการ จัด
โดยภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ์ ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
กรุงเทพฯ  

8. ดร.ชลฤทธิ์   เหลือง
จินดา 

 ศป.บ. 
 
 
 
 
 
Master of 

นิเทศศิลป์ 
ส.พระจอม

เกล้า 
ลาดกระบัง 
Integrated 

Design 
Anhalt U. of 

ผลงานวิจัยของ  
1. (หัวหน้าโครงการ) ท่ีปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
(Coaching) ในการพัฒนาสินค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคเหนือ) เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 19 กย.-29 พย.55 งบฯ 606,000.- จากศูนย์
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ม.เชียงใหม่ (ร่วมกับส านัก

  1. นางสาว   
ลักษณ์นารา   
จันทรารมย์ 
รหัสนักศึกษา 
54155951 

The Role of 
Interface 
Design in 
the 
Contempor
ary Thai 
Design : 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Art 
 
Doctor  of  
Philosophy 

Applied 
Sciences, 
Germany 
Design 
Science 

Kyoto Inst. of 
Technology, 

Japan 

ส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก และส านักงานส่งเสริมการ
ส่งออกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) 
2. (หัวหน้าโครงการ) ท่ีปรึกษาด าเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลล าไย ภายใต้โครงการ "โรงงานต้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ าตาลล าไย" 24 กย.-8 พย.55 งบฯ 
290,000.- จากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ม.เชียงใหม่ 
(ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ส านักงาน จ.เชียงใหม่) 
3. (ผู้ร่วมวิจัย 25%) โครงการวิจัยเพื่อออกแบบฉลากสินค้า ตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่เกษตร
อินทรีย์ เมย.-สค.56 งบฯ 170,000.- จากเทศบาล ต.แคมป์สน อ.
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
4. (ผู้ร่วมวิจัย 50%) การบริการออกแบบนวัตกรรมภาคเอกชน 
DESIGN For Your BIZ 30 มค.56-17 มีค.57 งบฯ 360,000.- 
จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CMU STeP) 
5. โครงการสร้างสรรค์ในการท าการพัฒนาเครื่องส าอางล้านนาไทย
สู่สากลด้วยเทคนิคการออกแบบ 27 มี.ค.-9 มิ.ย.57 งบฯ 
290,000.- จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 
6. โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ SMEs ไทยสู่ระดับสากล 
(ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี) 28 ธ.ค.58-27 ธ.ค.59 งบแผ่นดิน 
250,000.- 
7. (ผู้ร่วมวิจัย 15%) โครงการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
กระดาษแบบพับแบนราบได้เชิงสร้างสรรค์ พร้อมรวบรวมจัดท า
เป็นหนังสือเผยแพร่ส าหรับนักศึกษาและนักออกแบบ ประจ าปี 
2559 ก.พ.59-ม.ค.60 เงินรายได้ 100,000.- 
ผลงานสร้างสรรค์ของ อ.ดร.ชลฤทธิ์ 

Case Study 
on Airline 
Industry in 
Thailand 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1. "บรรจุภัณฑ์น้ าตาลล าไยสกัด" ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ 
ประจ าปี 2556 (15-27 ก.ย.56) 
2. "บรรจุภัณฑ์อาหารภาคเหนือ" ในนิทรรศการผลงานคณาจารย์ 
ประจ าปี 2557 (15-27 ก.ย.57) 
3. "Communication package design" ในงาน Malaysia-
Thailand Art Exchange : MATRAX 2015 ณ Faculty of Art 
and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, 
Malaysia 3-4 ก.ย.58 จัดโดย UiTM 

 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(กรณีเป็นอาจารย์ประจ า) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ศาสตราจารย์ เอกชาติ 
จันอุไรรัตน์ 
 

ศาสตราจา
รย์ 
 

ศ.บ. 
 
Diploma di 
Master 
Master of 
Fine Arts 

การออกแบบ
ภายใน 
Industrial 
Design 
Interior 
Architecture 

งานวิจัย 
(2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2551). โครงการภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านไทยสู่การออกแบบ
หัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก (หัวหน้า
นักวิจัย), ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร. 
ผลงานสร้างสรรค์ 

)2545 ( . โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทเครื่อง
จักสานใบลาน (Design and develop Laan for Packaging). 

  1. นายวัยวัฒน์ 
สายทุ้ม รหัส
นักศึกษา
57155956 
 

 2559 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

บทความทางวิชาการ 
(2553). ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมในการส่งออก. 
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย. 
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). ศิลปะการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม. ใน -. ครึ่ง
ทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร. 
(2553). แนวทางการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์งาน
ออกแบบไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. 
กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. 
กรุงเทพ: บ้านและสวน. 
(2551). สไตล์ในงานดีไซน์. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง. 
“หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

 
 
2559 
 
 
 
2559 
 
 
 
 
2559 
 
 
 
 
 
2559 
 
 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

ศ.บ. 
 
M.I.D 
 
 
Ph.D. 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Master of 
Industrial 
Design 
Fine Arts 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

)หัวหน้านักวิจัย) ,.( 2556 “ .(โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูป

 
 

  
1. นางสาวนันทิ
ยา ณ 
หนองคาย รหัส
นักศึกษา 
59155901 

 
Design and 
Developme
nt of 
Natural   
Textile 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

พลาสติกสุญญากาศ ”คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร . 
)ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2548“ .(โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อ

เพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษาจังวัด เพชรบุรี .” 
)ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2544“ .(โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมใน

งานหัตถกรรมท้องถิ่น .” 
หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. นางวีรยา 
จันทรดี รหัส
นักศึกษา 
59155902 

Surface to 
Stimulate 
Children 
Perception 
of Touch 
and Feel 
Sensory 
Ceramics 
and glass 
merging by 
natural kiln   
effects to 
enhance 
translucent 
quality for 
innovative 
light 
design. 

3 อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ 
สวัสดี 

อาจารย์ ศ.บ. 
 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลป
ประยุกต์ 
นฤมิตศิลป์ 
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2558).ผู้ร่วมวิจัย การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะท่ี 1 บ่งชี้ แสวงหา สร้าง
และจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 
 

 1. นางณัฐสรวง
พร ทองเน้ือ
นวลรหัส
นักศึกษา 
57155952 
2. นางสาวชนา
กานต์ เรื่อง
ณรงค์ 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

ผลงานสร้างสรรค ์: 
1.การออกแบบระบบปูายสัญลักษณ์ส าหรับระบบคมนาคม
กรุงเทพฯ (2556) 
2.ซ้อนทับ (2557) 
3. สุกท่ีสุข (2558) 
4. Creative Fine Arts Thailand (2559) 
5. บรรจงร าลึก (2559) 

รหัสนักศึกษา
57155957 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.
ไพโรจน์ ชมุนี 

รอง
ศาสตราจา
รย์ 

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

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
Art Education 
 
Painting 
 
Art Education 
 

งานวิจัย 
(2559). หัวหน้าโครงการวิจัย, ทฤษฎีประสบการณ์ของ John 
Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American 
Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the 
Collaboration of Art Center, Silpakorn University and 
California Polytechnic State University and San Joes 
State University, 29 August -13 
September2007atArtCenter,Silpakorn University. 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American 
Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the 
Collaboration of Art Center2-28 November 2007 at 
University Art Gallery, Department of Art & Design 
California Polytechnic State University. 

 
 

 1. นายธีรเทพ 
ชนไมตรี                     
รหัสนักศึกษา
59155903 
 
 
 
 
2. 
Mr.SRIDHAR 
RYALIE 
รหัสนักศึกษา 
5915590 
 
 
 
 
 
 

Emotional 
involveme
nt in 
installation 
art with 
emotional 
exhibit 
design 
Enabling 
complex 
problem 
solving       
ability 
through 
Higher 
Order 
Thinking 
Skills in    
Thai design 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(2007) .THAI - VIETNAM CONTEMPORARY ART 
EXHIBITION 2009 by 50 Thai–38 Vietnamese artists 
under the art and cultural exchange of Art Center, 
Silpakorn University and Ho Chi Minh City University of 
Fine Arts,Vietnam. 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 3. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 4. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 
(2559). Untitled. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10–11 
ธ.ค.59 ณ ชั้น 1แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 )2551.( WASTELESS FOR GREEN WORLD. นิทรรศการเพื่อ
ถ่ายทอด ผลงานต้นแบบปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : 
ม.ศิลปากร. 

 )2551.( นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และภาพเหมือนคน 
FACE&FLOWER ,หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
20- 29 ส.ค. พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : ม.ศิลปากร. 

 )2550) แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ,การแสดง
ศิลปกรรมไทย ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2550 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  ,กรุงเทพฯ : 

 
 
3. นางพีรยา 
สระมาลา  รหัส
นึกศึกษา
57155953 
4. นางศุภมาศ 
เจียมรังสรรค์
รหัสนักศึกษา
57155955 

graduate 
programs 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

)2550) ประติมากรรม งานติดตั้งหัตถกรรม ประยุกตศิลปะ
ต่างกันอย่างไร  ,สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ ครั้งท่ี 8  ,กรุงเทพฯ : ม.ศิลปากร . 

)2550) พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ ,21เม.ย.-21พ.ค.2550 ,
กรุงเทพฯ: สีลมแกลเลอเรีย. 

)2549) 6 ทศวรรษครองราชย์  ,ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะและ
การออกแบบเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี 

พุทธศักราช 2549 วันท่ี 15- 30 กันยายน 2549  ,กรุงเทพฯ : หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 

)2549) Land-Seascape 7th” ,19 –29 มิ.ย.2549  ,กรุงเทพฯ : 
หอศิลปะและการออกแบบคณะ มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
- หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

5 รองศาสตราจารย์ สน 
สีมาตรัง 

 ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
ประกาศนียบั
ตรชั้นสูง 

จิตรกรรมไทย  
 
 
ประวัติศาสตร์ 
สาขา
สถาปัตยกรรม
ไทย 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บทความทางวิชาการ 

) ,.25 49)พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯ และวัดพระเชตุ
พนฯ ในฐานะเป็นแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และเป็นศิลปะจัดวางบน
พื้นท่ีท่ีก าหนดคือกรุงเทพมหานครและค าอธิบายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในวิหารพระนอนท้ังหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัด
พระโพธ์ิ (วัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) จดัพิมพ์เน่ืองใน

  1. นายนราธิป 
อ่ าเที่ยงตรง 
รหัสนักศึกษา
58155957 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Hong 
Son 
Province 
Creative 
Tourism 
Developme
nt through 
Service 
Design : A 
Case Study 
of 

 



119 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

วโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริจาคเงินจัดพิมพ์ 6,000 เล่ม 

) ,.25 48)ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพผ้าทอ
จ านวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบใน
วันท่ี 12 สิงหาคมพ.ศ. 2547 จ านวน 320 หน้าจ านวน 6,000 เล่ม
พิมพ์ท่ีบริษัทสยามทองกิจจ ากัด. 

) ,.253 6)คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทย. 
ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุุนโดย Prof. Mikio และ
Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติ
จักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุน
ครบรอบ 10 ปีเล่มท่ี 2 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุนพ.ศ. 2532 พิมพ์ท่ี
โตเกียว. 

) ,.2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล 
ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” 
จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว. 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2559). พู่กันของฉัน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 

 )2553) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกา.หอศิลป์
ม.ศิลปากรร่วมกับ California Polytecnic State University, 

 
 
 
 
2. นายมาด
สัมฤทธ์ิ พสุภา  
รหัสนักศึกษา
58155959 
 
 
 
3. นายระลึก 
อินเสมียน  
รหัสนักศึกษา
58155960 
 
 
 
 
 
 
 
4. นางสาว
ไพลิน ถาวร
วิจิตร รหัส            
58155954             

Traditional 
Healthy 
Bean 
Products 
Thai 
cooking 
sound 
study: Thai 
culture 
reflection 
installation 
การออกแบบ
พืน้ท่ีเพื่อ
พฤติกรรม 
 
Visual 
Exploration 
Of Leaf In 
Red Area : 
Khao Nam 
Kang 
National 
Park for 
Visual 
Elements 
and Media 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

U.S.A.. 
 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .หอศิลปม์.

ศิลปากรร่วมกับ Guangzhou Academy of Fine Arts, China. 
 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม.หอ

ศิลป์ม.ศิลปากรร่วมกับ Ho Chiminh City University of Fine 
Arts, Vietnam. 

 )2551-2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อิตาลี 
2008  – 2009 . หอศิลป์ม.ศิลปากรลงนามร่วมกับ Libera 
Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, Italy.. 
บทความทางวิชาการ 

 )2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตาม
คติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawaพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” 
จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว 
Article "Representation of Bird and Serpent in Thai and 
Culture " translated in Japanese was published in 
Mountain Floats to Connect The World and the Others , 
Volume 2 , printed in 2015 by Research Institution of 
Asian Design of Kobe Design University , Kobe, Japan  
photo pictures  
"Hassadeeling Mery : A Devine Bird that carries 
meritorious spirits back to the heaven in Lanna Culture" 
in the 4th Symposium on "Mountain Floats to Connect 
This World and the Others" on September 21-23,2015, 

 
5. นายกรกต 
อารมย์ด ีรหัส
58155956 
6. นายทวิภาส
พิชัยชาญณรงค์
รหัสนักศึกษา 
57155954 
7. นส.เมริสสา 
จันทรรัตน 
รหัสนักศึกษา 
54155954 

Installation 
สถาปัตไม้ไผ่
แห่งคุณธรรม
  
การออกแบบ
เครื่องแต่ง
กายท่ีได้รับ
ความบันดาล
ใจจากชน
ชั้นสูงสมัย
รัชกาลท่ี 5 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

organized by Research Institution of Asian Design of 
Kobe Design University ,Kobe,Japan. 
This Article is published already . It was sent me by post 
last week 
- หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษา
ผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะ
การออกแบบ” สถาบันวิจัยและ พัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 

6. นางน้ าฝน  ไล่สัตรูไกล ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

P.h.D. 
(Textile)  
Certificat 
De Stage 
ENSCI,  
Master of 
Art 
ศ.บ.  

Textile 
 
Visual Arts 
 
 
 
 
ประยุกต
ศิลปศึกษา 

หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า (2556) 
2. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม (2557) 
3. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะท่ี 2 
(2558) 
4. ท่ีปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์ (2558) 
5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ (2558) 
6. โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผ้าทออีสานผ่านเทคนิค
เครื่องเคลือบและสิ่งทอ (2558) 
7. ท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นท่ีภาค
อีสาน (2560) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. นส.รสา สุ
นทรายุทธ 
รหัสนักศึกษา 
55155951 
2. นส.อรวรรณ 
ประพฤติดี 
รหัสนักศึกษา
55155952 
3. นางณัฐสรวง
พร ทองเน้ือ
นวล รหัส
นักศึกษา 
57155952 
4. นางพีรยา 
สระมาลา 
57155953 
5. นางศุภมาศ 
เจียมรังสรรค์

การออกแบบ
สื่อน าทาง
สาธารณะใน
พื้นท่ีธุรกิจ
ซับซ้อนใน
ประเทศไทย
ส าหรับคน
เดินเท้า 
การศึกษา
แนวทางการ
ออกแบบรูป
ตัวพิมพ์ท่ี
สะท้อนความ
เป็นผู้หญิง
ส าหรับ
ตัวพิมพ์ไทย 
วิธีการ
ออกแบบ
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. Collection 1, ถ้อยค า (2555) 
2. มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย "ชุดดอกไม้" (2556) 
3. มิติแห่งความทับซ้อน(2557) 
4. มหัศจรรย์สีเขตร้อน (2559) 
5..ผลงานประกอบการประชุมหัวข้อ Fashion Retail in 
Thailand (2559) 
6. ราชด าเนิน 10 มิถุนายน 2549 (2559) 

รหัสนักศึกษา
57155955 
6. ชนากานต์ 
เรื่องณรงค์ 
รหัสนักศึกษา
57155957 
7. นางสาวนันทิ
ยา ณ 
หนองคาย รหัส
นักศึกษา 
59155901 
8. 
Mr.SRIDHAR 
RYALIE 
รหัสนักศึกษา 
59155904 

กราฟิกของ
นิทรรศการ : 
กรณีศึกษา
นิทรรศการ
ของ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็ก
อายุ 6 ถึง 9 
ปี 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

Ph.D title: 
A New 
Model of 
Instruction 
and 
Learning in 
Contempor
ary  
 Jewel
lery 

Jewellery 
Education 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560  : ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ และคณะ, วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
“หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ  
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ทุนสร้างสรรค์มัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2559 คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2557-2559:วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ หัวหน้าโครงการวิจัย “อัญมณี 
การผลิตและออกแบบอัจฉริยะ เครื่องประดับจากนวัตกรรมภูมิ
ปัญญา และการบูรณาการแบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอาเซียน” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี 2557-

  1. นายวัยวัฒน์ 
สายทุ้ม รหัส
นักศึกษา
57155956 
2. นายนราธิป 
อ่ าเที่ยงตรง 
รหัสนึกศึกษา 
58155957 
 
 

Mae Hong 
Son 
Province 
Creative 
Tourism 
Developme
nt through 
Service 
Design : A 
Case Study 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

Education, 
(Mphil in 
related 
topic) 
Birmingham 
Institute of 
Art and 
Design 
 (BIAD) 
, University 
of Central 
England 
(UCE), 
Birmingham
, UK. 
- Diploma 
in Disegno 
del gioiello 
, Instituto 
Europeo di 
Design 
(IED), Milan, 
Italy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2557 : วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ โครงการสร้างสรรค์ “ก่อนญาณ” 
ผลงานศิลปะจัดวาง ขนาดแปรผันตามพ้ืนท่ี . หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งท่ี 13 
ประจ าปี 2555 
2556 : อโนทัย นิติพน,  วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, ริญญาภัทร์  นิธิภัทร
อนันต์, มุจรินทร์     อิทธิพงษ์, ภัธทรา       โต๊ะบุรินทร์ 
โครงการวิจัย “สื่อผสมฤๅษีดัดตน” - ศิลปะบูรณาการกับการ
ตีความมรดกความทรงจ าของโลก   ผ่านงานประพันธ์ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัย” ทุนวิจัยจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
: ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์, ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง, นภดล วิรุฬห์ชาตะ
พันธ์, วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ โครงการวิจัย “การศึกษาและสร้าง
ประติมากรรมต้นแบบจ าลอง เพื่อพื้นท่ีสาธารณะในชุมชน 
(กรณีศึกษา เทศบาลเมืองนครปฐม)” ทุนวิจัยจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
2553 : วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ หัวหน้าโครงการวิจัย “นวัตกรรมใหม่
ในการผลิตเครื่องประดับ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี- 
2551-2552 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2550 : คณะท างาน งานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “เชิญคุณก่อน 
ขอหยุดคิด” (ภัณฑารักษ์ คุณอภิศักดิ์ สนจด ศิลปิน อ.อัมฤทธิ์ ชู
สุวรรณ และ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์) 52th La Biennale di 
Venezia, Venice Italy 
2550 : คณะท างานนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปินชั้นเยี่ยม รศ.เข็ม

 
 
 
 
3. นางวีรยา 
จันทรดี รหัส
นักศึกษา 
59155902 
 

of 
Traditional 
Healthy 
Bean 
Products 
Ceramics 
and glass 
merging by 
natural kiln   
effects to 
enhance 
translucent 
quality for 
innovative 
light 
design. 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัตน์ กองสุข นิทรรศการ “ประติมากรรมแห่งชีวิต” ณ หอศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และด าเนินกิจกรรม ”
สัมมนากับศิลปิน” ณ. หอศิลป์ พระพรหมวิจิตร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2549: กรรมการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GIT (Gems 
and Jewellery Institute of Thailand) 1st International 
Conference 2006  ผู้ด าเนินรายการการน าเสนอผลงานในส่วน
ของ Jewellery Design and Business. 
2549 วิทยากรบรรยายและเขียนบทความ “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับ
การสร้างสรรค์จิตรกรรมในระดับนานาชาติ” สัมมนาวิชาการ จัด
โดยภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ์ ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
กรุงเทพฯ  
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ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ ์ การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ดร.ชลฤทธิ์    
เหลืองจินดา 

 ศป.บ. 
 
 
 
 
 
Master of Art 
 
Doctor  of  
Philosophy 

นิเทศศิลป ์
ส.พระจอมเกลา้ 
ลาดกระบัง 
Integrated 
Design 
Anhalt U. of 
Applied 
Sciences, 
Germany 
Design 
Science 
Kyoto Inst. of 
Technology, 
Japan 

ผลงานวิจัยของ  
1. (หัวหน้าโครงการ) ที่ปรึกษาด าเนินการให้
ค าปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ในการพัฒนา
สินค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล 
(ภาคเหนือ) เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 19 กย.-29 พย.55 งบ
ฯ 606,000.- จากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม ม.เชียงใหม่ (ร่วมกับส านัก
ส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก และ
ส านักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จ.
เชียงใหม่) 
2. (หัวหน้าโครงการ) ที่ปรึกษาด าเนินการ
ออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์น้ าตาลล าไย 
ภายใต้โครงการ "โรงงานต้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ าตาลล าไย" 24 
กย.-8 พย.55 งบฯ 290,000.- จากศูนย์
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ม.
เชียงใหม่ (ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ส านักงาน จ.เชียงใหม่) 

  1. นางสาว
ลักษณ์นารา    
จันทรารมย ์
 

54155951 The Role 
of 
Interface 
Design in 
the 
Contempo
rary Thai 
Design : 
Case Study 
on Airline 
Industry in 
Thailand 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ ์ การ
ค้นคว้า
อิสระ 

     3. (ผู้ร่วมวิจัย 25%) โครงการวิจัยเพื่อ
ออกแบบฉลากสินค้า ตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรผูผ้ลติข้าวไร่
เกษตรอินทรีย์ เมย.-สค.56 งบฯ 170,000.- 
จากเทศบาล ต.แคมปส์น อ.เขาคอ้ จ.
เพชรบูรณ ์
4. (ผู้ร่วมวิจัย 50%) การบริการออกแบบ
นวัตกรรมภาคเอกชน DESIGN For Your 
BIZ 30 มค.56-17 มีค.57 งบฯ 360,000.- 
จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(CMU STeP) 
5. โครงการสร้างสรรค์ในการท าการพัฒนา
เครื่องส าอางล้านนาไทยสู่สากลด้วยเทคนิค
การออกแบบ 27 มี.ค.-9 มิ.ย.57 งบฯ 
290,000.- จากอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.เชียงใหม ่
6. โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อ 
SMEs ไทยสูร่ะดับสากล (ระยะเวลาท าการ
วิจัย 1 ปี) 28 ธ.ค.58-27 ธ.ค.59 งบแผ่นดิน 
250,000.- 
7. (ผู้ร่วมวิจัย 15%) โครงการออกแบบ
โครงสร้างบรรจุภณัฑ์กระดาษแบบพับแบน
ราบได้เชิงสร้างสรรค์ พร้อมรวบรวมจัดท า
เป็นหนังสือเผยแพรส่ าหรับนักศึกษาและนัก 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ ์ การ
ค้นคว้า
อิสระ 

     ออกแบบ ประจ าปี 2559 ก.พ.59-ม.ค.60 
เงินรายได้ 100,000.- 
ผลงานสร้างสรรค์ของ อ.ดร.ชลฤทธิ์ 
1. "บรรจุภณัฑ์น้ าตาลล าไยสกัด" ใน
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 
2556  (15-27 ก.ย.56) 
2. "บรรจุภณัฑ์อาหารภาคเหนือ" ใน
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 
2557 (15-27 ก.ย.57) 
3. "Communication package design" 
ในงาน Malaysia-Thailand Art Exchange 
: MATRAX 2015 ณ Faculty of Art and 
Design, Universiti Teknologi MARA, 
Shah Alam, Malaysia 3-4 ก.ย.58 จัดโดย 
UiTM 
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ตารางที่ 1.1-8 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ศาสตราจารย์ เอกชาติ 
จันอุไรรัตน์ 
 

ศาสตราจา
รย์ 
 

ศ.บ. 
 
Diploma di 
Master 
Master of 
Fine Arts 

การออกแบบ
ภายใน 
Industrial 
Design 
Interior 
Architecture 

งานวิจัย 
(2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2551). โครงการภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านไทยสู่การออกแบบ
หัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ส่งออก (หัวหน้า
นักวิจัย), ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร. 
ผลงานสร้างสรรค์ 

)2545 ( . โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทเครื่อง
จักสานใบลาน (Design and develop Laan for Packaging). 
บทความทางวิชาการ 
(2553). ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมในการส่งออก. 
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิปัญญาไทย. 
ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). ศิลปะการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม. ใน -. ครึ่ง
ทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.
ศิลปากร. 
(2553). แนวทางการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์งาน
ออกแบบไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. 
กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. 
กรุงเทพ: บ้านและสวน. 

 
 

 1.   
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

(2551). สไตล์ในงานดีไซน์. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง. 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

ศ.บ. 
 
M.I.D 
 
 
Ph.D. 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Master of 
Industrial 
Design 
Fine Arts 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

)หัวหน้านักวิจัย) ,.( 2556 “ .(โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูป
พลาสติกสุญญากาศ ”คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร . 

)ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2548“ .(โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อ
เพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษาจังวัด เพชรบุรี .” 

)ผู้ร่วมวิจัย) ,.( 2544“ .(โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมใน
งานหัตถกรรมท้องถิ่น .” 

 
 

 1.   

3 อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ 
สวัสดี 

อาจารย์ ศ.บ. 
 
ศศ.ม. 
ศป.ด. 

ออกแบบศิลป
ประยุกต์ 
นฤมิตศิลป์ 
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2558).ผู้ร่วมวิจัย การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการ
ออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะท่ี 1 บ่งชี้ แสวงหา สร้าง
และจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1.การออกแบบระบบปูายสัญลักษณ์ส าหรับระบบคมนาคม
กรุงเทพฯ (2556) 
2.ซ้อนทับ (2557) 
3. สุกท่ีสุข (2558) 
4. Creative Fine Arts Thailand (2559) 

 
 

 1 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

5. บรรจงร าลึก (2559) 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.

ไพโรจน์ ชมุนี 
รอง
ศาสตราจา
รย์ 

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

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
Art Education 
 
Painting 
 
Art Education 
 

งานวิจัย 
(2559). หัวหน้าโครงการวิจัย, ทฤษฎีประสบการณ์ของ John 
Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American 
Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the 
Collaboration of Art Center, Silpakorn University and 
California Polytechnic State University and San Joes 
State University, 29 August -13 
September2007atArtCenter,Silpakorn University. 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – American 
Art and Cultural Exchange year 2007 Program under the 
Collaboration of Art Center2-28 November 2007 at 
University Art Gallery, Department of Art & Design 
California Polytechnic State University. 
(2007) .THAI - VIETNAM CONTEMPORARY ART 
EXHIBITION 2009 by 50 Thai–38 Vietnamese artists 
under the art and cultural exchange of Art Center, 
Silpakorn University and Ho Chi Minh City University of 
Fine Arts,Vietnam. 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 3. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ

 
 

 1. นส.อารีย์ 
พูลเกิด 
2. นส.อนุกูล 
บูรณประพฤกษ์ 
3. นส.ปิย
ลักษณ์ เบญจ
ดล 
4. นส.ศุภมาส 
เจียมรังสรรค์ 
5. นส.ณัฐสรวง
พร ทองเน้ือ
นวล 
6. นส.พีรยา 
สระมาลา 
 

การศึกษา
และน าเสนอ
แนวทางการ
ออกแบบ
ประติมากรร
มเชิง
สัญลักษณ์
แบบมีส่วน
ร่วมท่ี
สอดคล้องกับ
ค่านิยมของ
คนภูเก็ต 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 4. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 
(2559). Untitled. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10–11 
ธ.ค.59 ณ ชั้น 1แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 )2551.( WASTELESS FOR GREEN WORLD. นิทรรศการเพื่อ
ถ่ายทอด ผลงานต้นแบบปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : 
ม.ศิลปากร. 

 )2551.( นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และภาพเหมือนคน 
FACE&FLOWER ,หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
20- 29 ส.ค. พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : ม.ศิลปากร. 

 )2550) แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ,การแสดง
ศิลปกรรมไทย ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2550 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  ,กรุงเทพฯ : 

)2550) ประติมากรรม งานติดตั้งหัตถกรรม ประยุกตศิลปะ
ต่างกันอย่างไร  ,สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์คณะ
มัณฑนศิลป์ ครั้งท่ี 8  ,กรุงเทพฯ : ม.ศิลปากร . 

)2550) พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ ,21เม.ย.-21พ.ค.2550 ,
กรุงเทพฯ: สีลมแกลเลอเรีย. 

)2549) 6 ทศวรรษครองราชย์  ,ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะและ
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

การออกแบบเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี 
พุทธศักราช 2549 วันท่ี 15- 30 กันยายน 2549  ,กรุงเทพฯ : หอ
ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 

)2549) Land-Seascape 7th” ,19 –29 มิ.ย.2549  ,กรุงเทพฯ :
หอศิลปะและการออกแบบคณะ มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 

5 รองศาสตราจารย์ สน 
สีมาตรัง 

 ศ.บ.
(หลักสูตร 5 
ปี) 
ประกาศนียบั
ตรชั้นสูง 

จิตรกรรมไทย  
 
 
ประวัติศาสตร์ 
สาขา
สถาปัตยกรรม
ไทย 

งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บทความทางวิชาการ 

) ,.25 49)พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯ และวัดพระเชตุ
พนฯ ในฐานะเป็นแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และเป็นศิลปะจัดวางบน
พื้นท่ีท่ีก าหนดคือกรุงเทพมหานครและค าอธิบายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในวิหารพระนอนท้ังหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัด
พระโพธ์ิ (วัดเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) จัดพิมพ์เน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริจาคเงินจัดพิมพ์ 6,000 เล่ม 

) ,.25 48)ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพผ้าทอ
จ านวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบใน
วันท่ี 12 สิงหาคมพ.ศ. 2547 จ านวน 320 หน้าจ านวน 6,000 เล่ม
พิมพ์ท่ีบริษัทสยามทองกิจจ ากัด. 

) ,.253 6)คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมไทย. 
ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุุนโดย Prof. Mikio และ 
Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติ

 
 

 1. นายทวิภาส
พิชัยชาญณรงค์ 
2. นส.เมริสสา 
จันทรรัตน 
 

การออกแบบ
เครื่องแต่ง
กายท่ีได้รับ
ความบันดาล
ใจจากชน
ชั้นสูงสมัย
รัชกาลท่ี 5 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

จักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุน
ครบรอบ 10 ปีเล่มท่ี 2 พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุนพ.ศ. 2532 พิมพ์ท่ี
โตเกียว. 

) ,.2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล 
ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” 
จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว. 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2559). พู่กันของฉัน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา(15-30 
ก.ย.59) 

 )2553) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกา.หอศิลป์
ม.ศิลปากรร่วมกับ California Polytecnic State University, 
U.S.A.. 

 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .หอศิลปม์.
ศิลปากรร่วมกับ Guangzhou Academy of Fine Arts, China. 

 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม.หอ
ศิลป์ม.ศิลปากรร่วมกับ Ho Chiminh City University of Fine 
Arts, Vietnam. 

 )2551-2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - อิตาลี 
2008  – 2009 . หอศิลป์ม.ศิลปากรลงนามร่วมกับ Libera 
Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, Italy.. 
บทความทางวิชาการ 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 )2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพจักรวาล ตาม
คติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับ
ภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko 
Yoshikawaพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” 
จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว 
Article "Representation of Bird and Serpent in Thai and 
Culture " translated in Japanese was published in 
Mountain Floats to Connect The World and the Others , 
Volume 2 , printed in 2015 by Research Institution of 
Asian Design of Kobe Design University , Kobe, Japan  
photo pictures  
"Hassadeeling Mery : A Devine Bird that carries 
meritorious spirits back to the heaven in Lanna Culture" 
in the 4th Symposium on "Mountain Floats to Connect 
This World and the Others" on September 21-23,2015, 
organized by Research Institution of Asian Design of 
Kobe Design University ,Kobe,Japan. 
This Article is published already . It was sent me by post 
last week 

6. นางน้ าฝน  ไล่สัตรูไกล 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจา
รย์ 

P.h.D. 
(Textile)  
Certificat 
De Stage 
ENSCI,  
Master of 

Textile 
 
Visual Arts 
 
 
 

หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า (2556) 
2. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม (2557) 
3. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริมและ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. นส.รสา สุ
นทรายุทธ 
 
 
 
 

การออกแบบ
สื่อน าทาง
สาธารณะใน
พื้นท่ีธุรกิจ
ซับซ้อนใน
ประเทศไทย
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อ
นักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์
/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลยั) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art 
ศ.บ.  

 
ประยุกต
ศิลปศึกษา 

พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ้า ระยะท่ี 2 
(2558) 
4. ท่ีปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์ (2558) 
5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่งทอ (2558) 
6. โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผ้าทออีสานผ่านเทคนิค
เครื่องเคลือบและสิ่งทอ (2558) 
7. ท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นท่ีภาค
อีสาน (2560) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. Collection 1, ถ้อยค า (2555) 
2. มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย "ชุดดอกไม้" (2556) 
3. มิติแห่งความทับซ้อน(2557) 
4. มหัศจรรย์สีเขตร้อน (2559) 
5..ผลงานประกอบการประชุมหัวข้อ Fashion Retail in 
Thailand (2559) 
6. ราชด าเนิน 10 มิถุนายน 2549 (2559) 

 
 
2. นส.อรวรรณ 
ประพฤติดี 
 
 
 
 
 
 
3. นางณัฐสรวง
พร ทองเน้ือ
นวล 

ส าหรับคน
เดินเท้า 
การศึกษา
แนวทางการ
ออกแบบรูป
ตัวพิมพ์ท่ี
สะท้อนความ
เป็นผู้หญิง
ส าหรับ
ตัวพิมพ์ไทย 
วิธีการ
ออกแบบ
กราฟิกของ
นิทรรศการ : 
กรณีศึกษา
นิทรรศการ
ของ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็ก
อายุ 6 ถึง 9 
ปี 
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ตารางที่ 1.1-9 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

ต าแหน่
ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย
) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้
าอิสระ 

1 ดร.ชลฤทธิ์   เหลืองจินดา อาจารย ์ ศป.บ. 
 
 
Master of Art 
 
 
 
 
 
Doctor  of  
Philosophy 

นิเทศศิลป ์
ส.พระจอมเกลา้ 
ลาดกระบัง 
Integrated 
Design 
Anhalt U. of 
Applied 
Sciences, 
Germany 
Design Science 
Kyoto Inst. of 
Technology, 
Japan 

ผลงานวิจัยของ  
1. (หัวหน้าโครงการ) ท่ีปรึกษา
ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
(Coaching) ในการพัฒนาสินค้าแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ
สร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการคา้สากล 
(ภาคเหนือ) เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) 19 
กย.-29 พย.55 งบฯ 606,000.- จาก
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
ม.เชียงใหม่  
(ร่วมกับส านักส่งเสริมธุรกจิ SMEs เพื่อ
การส่งออก และส านักงานส่งเสริมการ
ส่งออกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) 
2. (หัวหน้าโครงการ) ท่ีปรึกษา
ด าเนินการออกแบบบรรจภุัณฑ์
ผลิตภณัฑ์น้ าตาลล าไย ภายใต้โครงการ 
"โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมน้ าตาลล าไย" 24 กย.-8 
พย.55 งบฯ 290,000.- จากศูนยพ์ัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ม.เชียงใหม่ 
(ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันา
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส านักงาน 

  1.นางสาวลักษณ์
นารา   จันทรารมย ์
รหัสนักศึกษา 
54155951 

The Role of 
Interface 
Design in the 
Contemporar
y Thai Design 
: Case Study 
on Airline 
Industry in 
Thailand 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

ต าแหน่
ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย
) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้
าอิสระ 

จ.เชียงใหม่) 
3. (ผู้ร่วมวิจัย 25%) โครงการวิจัยเพื่อ
ออกแบบ 
ฉลากสินค้า ตราสินค้าและบรรจุภณัฑ์
ของชุมชนเกษตรกรผูผ้ลติข้าวไรเ่กษตร
อินทรีย์ เมย.-สค.56 งบฯ 170,000.- 
จากเทศบาล ต.แคมปส์น อ.เขาคอ้ จ.
เพชรบูรณ ์
4. (ผู้ร่วมวิจัย 50%) การบริการ
ออกแบบนวัตกรรมภาคเอกชน DESIGN 
For Your BIZ 30 มค.56-17 มีค.57 
งบฯ 360,000.- จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CMU 
STeP) 
5. โครงการสร้างสรรค์ในการท าการ
พัฒนาเครื่องส าอางล้านนาไทยสู่สากล
ด้วยเทคนิคการออกแบบ 27 มี.ค.-9 
มิ.ย.57 งบฯ 290,000.- จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ม.เชียงใหม ่
6. โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑ์
เพื่อ SMEs ไทยสู่ระดับสากล 
(ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี) 28 ธ.ค.58-
27 ธ.ค.59 งบแผ่นดิน 250,000.- 
7. (ผู้ร่วมวิจัย 15%) โครงการออกแบบ
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

ต าแหน่
ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ระบปุี) 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย
) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้
าอิสระ 

โครงสร้างบรรจุภณัฑ์กระดาษแบบพับ
แบนราบได้เชิงสร้างสรรค์ พร้อม
รวบรวมจดัท าเป็นหนังสือเผยแพร่
ส าหรับนักศึกษาและนักออกแบบ 
ประจ าปี 2559 ก.พ.59-ม.ค.60 เงิน
รายได้ 100,000.- 
ผลงานสร้างสรรค์ของ อ.ดร.ชลฤทธิ์ 
1. "บรรจุภณัฑ์น้ าตาลล าไยสกัด" ใน
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 
2556  
(15-27 ก.ย.56) 
2. "บรรจุภณัฑ์อาหารภาคเหนือ" ใน
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 
2557 (15-27 ก.ย.57) 
3. "Communication package 
design" ในงาน Malaysia-Thailand 
Art Exchange : MATRAX 2015 ณ 
Faculty of Art and Design, 
Universiti Teknologi MARA, Shah 
Alam, Malaysia 3-4 ก.ย.58 จัดโดย 
UiTM 

2 Prof.Peter Pilgrim
    

Prof. Royal 
Collage of 
Arts, UK. 

 Peter Pilgrim Paintings and Digital 
Work 1999–2015 
\http://www.pilgrimandrussell.eu/
peter-pilgrim.html 

  1.   
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ตารางที่ 1.1-10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 
มีกรรมการ
ภายนอก

ร่วม
กลั่นกรอง 

จด
ทะเบียน
สิทธิบัตร 

/อนุ
สิทธิบัตร 

พ.ศ.2558-2560 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 หรือเก่ากว่า 

1 นางสาว   ปิยลักษณ์   
เบญจดล 

The Visual Semiotics 
of Yor (ญ) Alphabet 
Primers and Thai 
Femininity Discourses 

 http://www.journal.su.ac.th/index.p
hp/suij/article/viewFile/432/447 
Silpakorn University Journal of 
Social Sciences, Humanities, and 
Arts Vol.14(2) : 91-116, 2014 

   

2 นาย   ศราวุฒิ   ปิ่นทอง REDEFINE THAI 
HOUSE1 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
Volume 7 Number 5 July – 
December 2014 

    

3 นาย   ชานนท์   วาสิงหน Theory, Analysis and 
Design Development 
of the Spatial 
Characteristics : Case 
Study of the Identity 
of Galayani Vadhana 
District, Chiang Mai 

https://www.tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal/article/view/67136 
Copyright (c) 2016 ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ และฉบับ International 
Humanities, Social Sciences and 
arts 

    

4 นางสาว   อนุกูล   บูรณ
ประพฤกษ์ 

Unconventional 
Photography : The 
Application of 
Historical Photography 
ProcessesIntegrating 
with Textile Work 

https://www.tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal/article/viewFile/66906/546
40 
International (Humanities, Social 
Sciences and Arts) 
Volume 9 Number 4 January-June 
2016 

    

http://www.journal.su.ac.th/index.php/suij/article/viewFile/432/447
http://www.journal.su.ac.th/index.php/suij/article/viewFile/432/447
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/67136
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/67136
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/67136
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/67136
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/66906/54640
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/66906/54640
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/66906/54640
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/66906/54640
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 
มีกรรมการ
ภายนอก

ร่วม
กลั่นกรอง 

จด
ทะเบียน
สิทธิบัตร 

/อนุ
สิทธิบัตร 

พ.ศ.2558-2560 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 หรือเก่ากว่า 

5 นางสาว   เรืองลดา   
ปุณยลิขิต 

Empathy and 
Emotional Customer 
Journey Map Methods 
: for Designing 
Creative 
Learning Space 

https://www.tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal/article/viewFile/45416/375
89 
 
Veridian E-Journal, Silpakorn 
University 
ISSN 1906 – 3431 
International (Humanities, Social 
Sciences and arts) 
Volume 8 Number 5 July – 
December 2015 

    

6 นาย   ปิติ   มณีเนตร The signification 
approach of 
decorative contents 
on Western buildings 
in Siamese Ornament 
and Decorative art 
revolution; A.D.1876-
1896*   
การศึกษากระบวนการ
สร้างความหมายของ
เนื้อหางานออกแบบ
ประดับตกแต่งบนอาคาร
ตะวันตก ภายในประเทศ
ไทยท่ีเกดิขึ้นช่วงปฏิรูป

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University   ISSN  1906 – 3431       
International   (Humanities, Social 
Sciences and arts)  Volume 8 
Number 4 January –June 2015 

    

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/45416/37589
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/45416/37589
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/45416/37589
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/45416/37589
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 
มีกรรมการ
ภายนอก

ร่วม
กลั่นกรอง 

จด
ทะเบียน
สิทธิบัตร 

/อนุ
สิทธิบัตร 

พ.ศ.2558-2560 พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 หรือเก่ากว่า 

ประเทศ พ.ศ. 2419-
2439 

        
 
ตารางที่ 1.1-11ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า นบัรวมผลงาน 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 ศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์*       งานวิจัย 
(2559). หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการ
ออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (2551). โครงการภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านไทยสู่การ
ออกแบบหัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์
ส่งออก (หัวหน้านักวิจัย), ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.
ศิลปากร. 
ผลงานสร้างสรรค์ 

)2545 ( . โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ประเภทเครื่องจักสานใบลาน (Design and develop 
Laan for Packaging). 
บทความทางวิชาการ 
(2553). ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมในการ
ส่งออก. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. 
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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 

กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). งานสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยและภูมิ
ปัญญาไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. 
กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). ศิลปะการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม. ใน -. 
ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทยแห่งปี. กรุงเทพ: คณะ
มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2553). แนวทางการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์
งานออกแบบไทย. ใน -. ครึ่งทศวรรษนักออกแบบบไทย
แห่งปี. กรุงเทพ: คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
(2551). สามทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายใน
ของไทย. กรุงเทพ: บ้านและสวน. 
(2551). สไตล์ในงานดีไซน์. กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง. 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  วงศ์
พันธุเศรษฐ์ 

      งานวิจัย 
(2559)ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะ
การออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของ
บัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2556)  “โครงการวิจัยออกแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติก

สุญญากาศ ”คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 
 )หัวหน้านักวิจัย)) , 2556)  “ โครงการวิจัยออกแบบเครื่อง

ขึ้นรูปพลาสติกสุญญากาศ  ”คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร . 
)ผู้ร่วมวิจัย)) , 2548)  “ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนม

ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า: กรณีศึกษาจังวัด เพชรบุรี .” 
)ผู้ร่วมวิจัย)) , 2544)  “ โครงการถ่ายทอดความรู้ด้าน

ศิลปกรรมในงานหัตถกรรมท้องถิ่น .” 
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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 

3 อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี*       งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงาน
ศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2558).ผู้ร่วมวิจัย การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรม
การออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะท่ี 1 บ่งชี้ 
แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
บทความทางวิชาการ 

. )2551) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและ
การออกแบบ(พระราชกรณียกิจด้านการออกแบบนิเทศ
ศิลป์)ม.ศิลปากร. 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1.การออกแบบระบบปูายสัญลักษณ์ส าหรับระบบ
คมนาคมกรุงเทพฯ (2556) 
2.ซ้อนทับ (2557) 
3. สุกท่ีสุข (2558) 
4. Creative Fine Arts Thailand (2559) 
5. บรรจงร าลึก (2559) 

  

4 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี       งานวิจัย 
(2559). หัวหน้าโครงการวิจัย, ทฤษฎีประสบการณ์ของ 
John Dewey: ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศ
ไทย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงาน
ศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการ
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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 

ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – 
American Art and Cultural Exchange year 2007 
Program under the Collaboration of Art Center, 
Silpakorn University and California Polytechnic 
State University and San Joes State University, 29 
August -13 September2007atArtCenter,Silpakorn 
University. 
(2007) .Thai – American Art Project : Thai – 
American Art and Cultural Exchange year 2007 
Program under the Collaboration of Art Center2-
28 November 2007 at University Art Gallery, 
Department of Art & Design California 
Polytechnic State University. 
(2007) .THAI - VIETNAM CONTEMPORARY ART 
EXHIBITION 2009 by 50 Thai–38 Vietnamese 
artists under the art and cultural exchange of 
Art Center, Silpakorn University and Ho Chi Minh 
City University of Fine Arts,Vietnam. 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 3. นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2559ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา(15-30 ก.ย.59) 
(2559). โลกร้อน หมายเลข 4. นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย



145 
 

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 

ศิลปากร 2559ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา(15-30 ก.ย.59) 
(2559). Untitled. นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 10–11 ธ.ค.59 ณ ชั้น 1แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน 

 )2551.( WASTELESS FOR GREEN WORLD. 
นิทรรศการเพื่อถ่ายทอด ผลงานต้นแบบปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : ม.ศิลปากร. 

 )2551.( นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และภาพเหมือนคน 
FACE&FLOWER ,หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ 20- 29 ส.ค. พ.ศ.2551  ,กรุงเทพฯ : ม.
ศิลปากร. 

 )2550) แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ,การ
แสดงศิลปกรรมไทย ครั้งท่ี 8 ประจ าปี 2550 เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ,
กรุงเทพฯ: 

)2550) ประติมากรรม งานติดตั้งหัตถกรรม ประยุกต
ศิลปะต่างกันอย่างไร  ,สูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลงาน
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งท่ี 8  ,กรุงเทพฯ : ม.

ศิลปากร . 
)2550) พอเพียงหัวใจแห่งธรรมชาติ ,21เม.ย.-21

พ.ค.2550  ,กรุงเทพฯ : สีลมแกลเลอเรีย. 
)2549) 6 ทศวรรษครองราชย์  ,ร่วมแสดงนิทรรศการ

ศิลปะและการออกแบบเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช 
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สมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 วันท่ี 15- 30 
กันยายน 2549  ,กรุงเทพฯ : หอศิลปะและการออกแบบ 
คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร. 

)2549) Land-Seascape 7th” ,19 –29 มิ.ย.2549 ,
กรุงเทพฯ: หอศิลปะและการออกแบบคณะ มัณฑนศิลป์ 
ม.ศิลปากร. 

5 รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง       งานวิจัย 
(2559). ผู้ร่วมวิจัย หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงาน
ศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและ
ผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บทความทางวิชาการ 

) ,.25 49)พิจารณาจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ฯ และวัด
พระเชตุพนฯ ในฐานะเป็นแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และ
เป็นศิลปะจัดวางบนพื้นท่ีท่ีก าหนดคือกรุงเทพมหานคร
และค าอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารพระนอน
ท้ังหมดจัดพิมพ์ในหนังสือวิหารพระนอนวัดพระโพธ์ิ (วัดเช
ตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯ) จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส
เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี. มูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริจาคเงินจัดพิมพ์ 6,000 
เล่ม 

) ,.25 48)ช่างทอร้อยใจเทิดไท้ 72 พรรษา.ทรงถ่ายภาพ
ผ้าทอจ านวน 100 ชิ้นจัดพิมพ์เน่ืองในวโรกาสมหามงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 6 รอบในวันท่ี 12 สิงหาคมพ.ศ. 2547 
จ านวน 320 หน้าจ านวน 6,000 เล่มพิมพ์ท่ีบริษัทสยาม
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ทองกิจจ ากัด. 
) ,.253 6)คติความเชื่อเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรม

ไทย. ต้นฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุุนโดย Prof. 
Mikio และ Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ในหนังสือรวม
บทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาส
ฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปีเล่มท่ี 2 พิมพ์โดยมูลนิธิ
ญี่ปุุนพ.ศ. 2532 พิมพ์ท่ีโตเกียว. 

) ,.2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพ
จักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน 
จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน 
โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko Yoshikawa พิมพ์ใน
หนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์
เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว. 
ผลงานสร้างสรรค์ 
(2559). พู่กันของฉัน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา(15-30 ก.ย.59) 

 )2553) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-
อเมริกา.หอศิลปม์.ศิลปากรร่วมกับ California 
Polytecnic State University, U.S.A.. 

 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย– จีน .
หอศิลป์ม.ศิลปากรร่วมกับ Guangzhou Academy of 
Fine Arts, China. 

 )2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – 
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เวียดนาม.หอศิลปม์.ศิลปากรร่วมกับ Ho Chiminh City 
University of Fine Arts, Vietnam. 

 )2551-2552) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - 
อิตาลี 2008  – 2009 . หอศิลป์ม.ศิลปากรลงนามร่วมกับ 
Libera Academia Di Belle Arti, Brescia, Milan, 
Italy.. 
บทความทางวิชาการ 

 )2532) คติความเชื่อและแนวคิดการออกแบบภาพ
จักรวาล ตามคติพุทธศาสนานิกาย เถรวาทใน 
จิตรกรรมฝาผนัง. ต้นฉบับภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุุน 
โดย Prof. Mikio และ Prof.Keiko Yoshikawaพิมพ์ใน
หนังสือรวมบทความ “คติจักรวาลของเอเซีย” จัดพิมพ์
เนื่องในโอกาสฉลองมูลนิธิญี่ปุุนครบรอบ 10 ปี เล่มท่ี 1 
พิมพ์โดยมูลนิธิญี่ปุุน พิมพ์ท่ีโตเกียว 
Article "Representation of Bird and Serpent in 
Thai and Culture " translated in Japanese was 
published in Mountain Floats to Connect The 
World and the Others , Volume 2 , printed in 
2015 by Research Institution of Asian Design of 
Kobe Design University , Kobe, Japan  
photo pictures  
"Hassadeeling Mery : A Devine Bird that carries 
meritorious spirits back to the heaven in Lanna 
Culture" in the 4th Symposium on "Mountain 
Floats to Connect This World and the Others" on 
September 21-23,2015, organized by Research 
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Institution of Asian Design of Kobe Design 
University ,Kobe,Japan. 
This Article is published already . It was sent me 
by post last week 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน ไล่สัตรู        หัวหน้าโครงการ :   
 ไกล       1. โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้า (2556) 
2. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม (2557) 
3. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรส่งเสริม
และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ้า 
ระยะท่ี 2 (2558) 
4. ท่ีปรึกษาโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์ 
(2558) 
5. การออกแบบชุดเฉดสีเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นและสิ่ง
ทอ (2558) 
6. โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผ้าทออีสานผ่าน
เทคนิคเครื่องเคลือบและสิ่งทอ (2558) 
7. ท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
พื้นท่ีภาคอีสาน (2560) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร(2559) 
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ผลงานสร้างสรรค ์: 
1. Collection 1, ถ้อยค า (2555) 
2. มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซ้อนของเส้นใย "ชุดดอกไม้" 
(2556) 
3. มิติแห่งความทับซ้อน(2557) 
4. มหัศจรรย์สีเขตร้อน (2559) 
5..ผลงานประกอบการประชุมหัวข้อ Fashion Retail in 
Thailand (2559) 
6. ราชด าเนิน 10 มิถุนายน 2549 (2559) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเว
สมาศ 

      หัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการ "อัญมณี การผลิตและการออกแบบอัจฉริยะ 
เครื่องประดับจากนวัตกรรมภูมิปัญญาและการบูรณาการ
แบบองค์รวมในการผลิตสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน" 
(2558) 
ผู้ร่วมวิจัย : 
1. รวมบทความวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (2556) 
2. หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ 
กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิต
หลักสูตรดุษีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 
ผลงานสร้างสรรค ์: 
1.8 ฟองต่อ 1 วัน (2555) 
2. Untitled,Silent Dialogue,E Scape, 2556, วงแห
วนรอบนอก (2556) 
3. อโรคยา ปรมลาภา (2557) 
4. สุขอยู่ท่ีใจ (2558) 
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5.Durian (2559) 
6. ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ (2559) 

 
ตารางที่ 1.1-12ผลงานวิจัย/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 THANIMA 
Orgaized by National Institute of Technology, Calicut, 
Kerala, India 

รศ สน สมีาตรัง 2 nd International Conferrence on Design 
Pedagogy and Contextual Aesthetics (ICDPCA) 
19-21 ม.ค.60 

 

2 Thai Design Identity 
ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam มาเลเซีย  

ศ เอกชาติ "ECOART" The ASEAN Art & Design Symposium 
Workshop (ANDES) 2016 (10-13 พ.ค.59) 

 

 
ตารางท่ี 1.1-13ผลงานวิจัย/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 Dr. Mustafa     1.   
2 Dr.Peter Pelgrim     1.   
3 Liu Xio Bo     1.   
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ตารางท่ี 1.1-14ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

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 

1     
2     
3     
4     
5     

 
ตารางที่ 1.1-15 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ประธานหลักสตูรก าหนดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้งและทุกครั้งมอีาจารย์ประจ าหลักสตูรเขา้ร่วมประชุม 
มากกว่าร้อยละ 80 

 
 สรุปรายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสตูรในปีการศึกษา 
2559 

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) 

มี มคอ. 2  

 เอกสาร มคอ.2 

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

มี มคอ. 3  

 เอกสาร มคอ 3 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

มี มคอ. 5   เอกสาร มคอ.5 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

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

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

มี มคอ. 7   
เอกสาร มคอ.7 

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

มีการทวนสอบ   

รายงานผลการทวนสอบจ านวน 3 
รายวิชา (จาก 5 รายวิชา) 

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

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนฯ ทุกรายวิชา 

  

สัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อน 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่
- - - 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ได้เข้าร่วมการเสนอผลงานในต่างประเทศทุกคน 
  

แฟูมเอกสารหลักสูตรฯ 

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

มบีุคลากรสนับสนุน 1 คน (ร้อยละ 100) 
  

แฟูมเอกสารหลักสูตรฯ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3.65   
- รายงานจากกองแผนงานฯ 
- หลักสูตรปรับปรุงนี้ ยังไม่มผีู้ส าเร็จ
การศึกษา 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

4.10   
- โครงการตดิตามการท างานและ
ความพึงพอใจของนายจ้าง คณะฯ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 

ตารางที่ 2.2-2บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     

 
ตารางที่ 2.2-3บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 



155 
 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-4บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

1 Thai Femininity Idealistic Typeface 1888-1988 : 
Design Guideline on Nostalgic Typeface 

นางสาวอรวรรณ ประพฤตดิ ี Veridian E-journal,Silpakorn University. 
International(Humanities, Social Sciencesn 

and Arts)ปีที ่9 ฉบับที ่4 เดอืนมกราคม-มถินุายน 
2559 

ฐานขอ้มูล
บรกิารการศกึษา 

มศก. 

 
ตารางที่ 2.2-5บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ
รับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.2-6งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559(1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) 

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

    
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40)   

     
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 

1. The contemporary new fabric pattern นางศุภมาศ เจยีมรังสรรค ์ REFERENCES Knowledge Management 
Wisdom of Lanna. Yok Dok Lampoon 
(2016) Tassawan Thimakom, Rattana Na 
Lampoon, Songsak Phrangwattanakun 
Retrieved July 23,2016 Through the 
Thread of Time: Southeast Asian 
Textiles: The James H. W. Thompson 
Foundation Symposium Papers, Jane 
Puranananda River Books, 2004 - 181 
page, Retrieved July 23,2016    
ONLINE RESOURES   
 

http://www.tci-
thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6348 
downloaded 23 July 2016 
http://www.otoptoday.com/wisdom/8432 
downloaded 23 July 2016 
http://threadsoflife.com/textile 
archive/sumba downloaded 23 July 2016  - 
“THE CONTEMPORARY NEW FABRIC 
PATTERN” Mrs.Supamas Jiamrungsan   
EDUCATION: Candidate (Phd),  Doctor of 
Philosophy Program in Design Arts Faculty 
of Decorative Arts, Graduate School, 
Silpakorn University.Bangkok, Thailand.  E-
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
mail: massupa@yahoo.com / 
supamas.jia@rmutr.ac.th   
OFFICE: Poh – Chang Academy of Arts 86 
Triphet Rd.,Wang Buraphaphirom,Pha 
Nakhon, Bangkok  10200 Thailand.  TEL._ 
+662 623 8790     FAX. _ +662 233 4014 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
1. Nature Exploration : 

Visual Elements and Media Installation 
นางสาวไพลิน ถาวรวิจิตร  โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลีย่น

เรียนรูด้้านศลิปะการออกแบบกับสถาบัน
ศิลปะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก าหนดการเดินทางระหว่างวันท่ี 12-17 
ธันวาคม 2559 
1.  CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS 
(CAFA),BEIJING  
2.  TSINGHUA UNIVERSITY DEPARTMENT 
OF ART&DESIGN),BEIJING  
ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เอกสารหลักสตูร 

2. The technical of tie and knot to create in 
Spiritual Architechture. 

นายกรกต อารมย์ดี        โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านศลิปะการออกแบบ กับสถาบัน
ศิลปะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก าหนดการเดินทางระหว่างวันท่ี 12-17 
ธันวาคม 2559 
1.  CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS 
(CAFA),BEIJING  
2.  TSINGHUA UNIVERSITY DEPARTMENT 
OF ART&DESIGN),BEIJING  
ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เอกสารหลักสตูร 



158 
 

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
3. Project Consultant, Community 

Development Department and Tourism 
Authority of  Thailand (TAT) 

นายนราธิป อ่ าเที่ยงตรง    โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านศลิปะการออกแบบ กับสถาบัน
ศิลปะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก าหนดการเดินทางระหว่างวันท่ี 12-17 
ธันวาคม 2559 
1.  CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS 
(CAFA),BEIJING  
2.  TSINGHUA UNIVERSITY DEPARTMENT 
OF ART&DESIGN),BEIJING  
ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เอกสารหลักสตูร 

4. THAI COOKING SOUND STUDY:    THAI 
CULTURE REFLECTION INSTALLATION 

นายมาดสัมฤทธ์ิ พสุภา     โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านศลิปะการออกแบบ กับสถาบัน
ศิลปะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก าหนดการเดินทางระหว่างวันท่ี 12-17 
ธันวาคม 2559 
1.  CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS 
(CAFA),BEIJING  
2.  TSINGHUA UNIVERSITY DEPARTMENT 
OF ART&DESIGN),BEIJING  
ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เอกสารหลักสตูร 

5. InteresGngTopic ofThesisStudy :Senior
 CiGzen StudyandMedia
 Design:CaseStudyofBangkhun(anG
eriatricHospital 

นายระลึก อินเสมียน       โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านศลิปะการออกแบบ กับสถาบัน
ศิลปะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก าหนดการเดินทางระหว่างวันท่ี 12-17
ธันวาคม 2559 
1.  CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS 
(CAFA),BEIJING  

เอกสารหลักสตูร 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
2.  TSINGHUA UNIVERSITY DEPARTMENT 
OF ART&DESIGN),BEIJING  
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1. The Exploration of Graphic Design 

Methods:  Case Study on the 
Science Museum Exhibition for 
Children 

นางณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล As a part of The 4tn lnternational 
Conference for Asia Pacific Arts Studies 
flCAPAS) , it is my pleasure to invite: 
In the meantime, the conference will 
be held on October 18 - 19 ,2OL6 

เอกสารหลักสตูร 

2. A Study of Knitted Fabric from Thai 
Silk Waste Yarn 

นางพีรยา สระมาลา Venue : Concert Hall Graduate 
School,lndonesia Institute of Arts  

เอกสารหลักสตูร 

3. VISUAL METHODS IN SOCIAL  
RESEARCH ON LANNA MUMAL 
PAINTING'A CASE STUDY OF WAT 
PHUMIN.NAN PROVIME  

นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ Yogyakarta Address :JL. 
Suryodiningratan B Tel/Fax .+62 (0274) 
41,9797 

เอกสารหลักสตูร 

4. The Ancient Technique of Weaving 
with the Contemporary Art. 

นางศุภมาศ เจยีมรังสรรค ์  เอกสารหลักสตูร 

5. The Study of solar incident on Planar 
Surface for Kinetic Art 

นายวัยวัฒน ์สายทุ้ม  เอกสารหลักสตูร 

6. The suitable fabric for Thai art 
folding of banana leaves on clothing 

นางสาวชนากานต์ เรืองณรงค ์  เอกสารหลักสตูร 

7. To identified the appropriated area 
of the historic  attractions for 
creating experience city branding, 
enhancing tourism opportunities 

นางสาวฝนทิพย์ รังสติสวสัดิ ์  เอกสารหลักสตูร 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 

ตารางที่ 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนกั 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 
     

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1 Thai Design Identity ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน ์ "ECOART" The ASEAN Art & Design Symposium 
Workshop (ANDES) 2016 ณ Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) Shah Alam ประเทศมาเลเซีย (10-13 
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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 

พ.ค.59) 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
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 
     

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

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     

 
ตารางที่ 4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ  ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 
ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / 

เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ หลายคร้ังก็

ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    

ล าดับที ่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด

ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

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

/ตารางประกอบ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / 

เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ หลายคร้ังก็

ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ล าดับที ่
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาออกให้เพ่ือรับรองการจด

ทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

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

/ตารางประกอบ 
     
ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

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

/ตารางประกอบ 
1. การแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสีและการ

รับรู้สีสันของภาพศิลปะโดยใช้ระดับเสียงส าหรับ
คนตาบอดสนิทตั้งแต่ก าเนิด 

ดร.สญัชัย สันติเวส 
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สริิเวสมาศ  
รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุน ี

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ รหัส : AD0159 

http://i4biz.nrct.go.th/
NRCT_PLATINUM58/h
ome/show_product.p
hp?research_id=622 

2. 
 

หนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรตัน ์ 6 ตุลาคม 2559 http://www.m-
culture.go.th/th/ewt_
news.php?nid=6547 

http://i4biz.nrct.go.th/NRCT_PLATINUM58/home/show_product.php?research_id=622
http://i4biz.nrct.go.th/NRCT_PLATINUM58/home/show_product.php?research_id=622
http://i4biz.nrct.go.th/NRCT_PLATINUM58/home/show_product.php?research_id=622
http://i4biz.nrct.go.th/NRCT_PLATINUM58/home/show_product.php?research_id=622
http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=6547
http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=6547
http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=6547
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/

อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / 

เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ หลายคร้ังก็

ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

3. Home Interior 4.0 จุดเปลี่ยนของการออกแบบ
บ้านในยุคโลกหลอมรวม 

ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรตัน ์ 27 ตุลาคม2559 http://book.baanlaes
uan.com/books/hom
e-interior-4-0/ 
เลขมาตรฐานสากล
ประจ าหนังสือ : 978-
616-18-1591-2 

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

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

1. อัตลักษณไ์ทยในงานออกแบบ thai design 
identity 

ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไร
รัตน ์

ตีพิมพ์ในสูจิบัตรโครงการเส้นทางสู่ระดับ
สากลของนักออกแบบไทย ครั้งท่ี 11 
(designer of the year 2015) 
เผยแพร่ในการสมันา โครงการเสน้ทางสู่
ระดับสากลของนักออกแบบไทย ภายใน
โครงการ 

https://issuu.com/arwinintrungsi/docs/book2015 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1 Creative Fine Arts Thailand อ.ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของ รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสบืสาน 

https://issuu.com/arwinintrungsi/docs/book2015
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
2 โลกร้อน หมายเลข 3 รศ.ดร.ไพโรจน ์ ชมุนี คณาจารย์คณะมณัฑนศลิป์มหาวทิยาลัย  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3 โลกร้อน หมายเลข 4 รศ.ดร.ไพโรจน์ชมุน ี ศิลปากร 2559ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม  
4 Untitled รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุน ี เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
5 พู่กันของฉัน รศ.สน สีมาตรัง (15-30 ก.ย.59)  
6 บรรจงร าลึก อ.ดร.ยอดขวญั  สวัสด ี นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช 10–11 ธ.ค.59 ณ 
ช้ัน 1 แฟช่ันฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน 

 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1 THANIMA (Orgaized by National 

Institute of Technology, Calicut, 
Kerala, India) 

รศ.สน สีมาตรัง 19-21 Jan 2017 
ใช้เป็นหลักฐานปีหน้า 

wigran.malinee@gmail.com 
24 July 2017 at 22:16 
Fwd: ช่ืองานประชุมวิชาการนานาชาติ ช่ือสถาบันผู้จัด 
ประเทศอินเดีย 

 
ตารางที่ 4.2-7 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้
ร่วมทุกท่าน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง (ชื่อบทความวิจัย ชื่อ
วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อ
ผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัยชื่อวารสารที่
ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี วัน- เดือน -ปี 

และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่
ได้รับอ้างอิง 

(cited) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้
ร่วมทุกท่าน 

ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง (ชื่อบทความวิจัย ชื่อ
วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อ
ผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัยชื่อวารสารที่
ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี วัน- เดือน -ปี 

และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่
ได้รับอ้างอิง 

(cited) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 รศ.สน สีมาตรัง ศิ ล ป ะ แ น ว แ อ น ติ มิ ส ต์  : 
ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน
จ า ก วั ฒน ธ ร ร ม ดั้ ง เ ดิ ม ใ น
จิตรกรรมล้านนาสู่รูปแบบ
อิทธิพลของภาพพิมพ์จาก
กรุงเทพมหานคร 

สัญลักษณ์และวิวัฒนาการภาพไตร
ภูมิและจักรวาลตามคติพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทในจิตรกรรมฝาผนังไทย
(เซบาสเตียน ตา-ยาควารสารวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541) 

2555 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?Article=
สัญลักษณ์และวิวัฒนาการภาพไตรภูมิและจักรวาลตามคติพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในจิตรกรรมฝาผนังไทย 
  

2 รศ.สน สีมาตรัง - เรื่องเดียวกัน - ข้อคิดเห็นการศึกษาประวัติศาสตร์
สังคมล้านนาจากจิตรกรรมฝาผนัง
ล้านนา2528(เซบาสเตียน ตา-ยาค
ว า ร ส า ร วิ จิ ต ร ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541) 

2555 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?Article=
ข้อคิดเห็นการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมล้านนาจากจิตรกรรมฝาผนังล้านนา 

3 รศ.สน สีมาตรัง - เรื่องเดียวกัน - วิเคราะห์สีในจิตรกรรมฝาผนังเขต
จังหวัดเชียงใหม่ 2521(เซบาสเตียน 
ต า -ย า ค ว า ร ส า ร วิ จิ ต ร ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541) 

2555 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/cited_search.php?Article=
วิเคราะห์สีในจิตรกรรมฝาผนังเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 4.2-8บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (ชื่อบทความ
วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-

ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง 
(cited) 

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 

205 
4.10 4.10 

50 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดร้ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

48.00 
11.60 

193.33 5.00 
6 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  9.10/2 = 4.55 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 3  ระดับ 3 3 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  11/3  = 3.67 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์   17/4 = 4.25 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 60.00 

3 
60.00 3.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

60.00 
4 

80.00 4.00 
5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

60.00 6.0 
120.00 5.00 

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

0.25 

3 

0.60 5.00 5 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  ระดับ 4 4 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  12.25/3 = 4.08 ดมีาก 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3  ระดับ 4 4 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตรฯ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  ระดับ 3 3 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

9 จาก 9
ข้อ 

 
11 จาก 11 

ข้อ 
5.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  15/4  = 3.75 ด ี
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  ระดับ 4 4 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  4/1 4.00 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 51.35/13 = 3.95 ด ี

 
ตารางที ่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 - - 4.55 4.55 ดีมาก 
3 3 3.67 - - 3.67 ดี 
4 3 4.08 - - 4.08 ดีมาก 
5 4 4.00 3.67 - 3.75 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.89 3.75 4.55 3.95 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

 
 ดี ดี ดีมาก  

 

 
ทิศทางการพัฒนา 

1)เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
หลักสูตรฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 
 

ตารางที7่.1เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
แผนพัฒนาอาจารย์(คน)  1 1 1 3 
แผนพัฒนานักศึกษา(กิจกรรม) 1 1 1 1 1 
แผนพัฒนาหลักสูตร    ×  
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2)แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางที่ 7.2แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 
แผนพัฒนาอาจารย์(คน) 
 
 

 

×  

 
แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า

(กิจกรรม) 
 
 

 ×  

 
แผนพัฒนาหลักสูตร 

 
 

  × 

 
 
 


