รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

ในการจัดทารายงาน มคอ. 7 (รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร) และการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report-Curriculum) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
โดยมีรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามรอบปีการศึก ษา จึงกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานตาม
องค์ป ระกอบคุณภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสู ตร และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสอดคล้องตามรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
13 ก.ค. 2561
1

(ปกใน)
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

วัน เดือน ปี ที่รายงาน
13 ก.ค. 2561

2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการรายงานประกันคุณภาพหลักสูตร ตามนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) คณะมัณฑนศิลป์ ได้กาหนดให้มีการ
ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรในด้าน
การเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์
และนักศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 ได้รายงานตามตัวบ่งชี้
ประเมินคุณภาพฯ ตามหมวดคุณภาพฯ ที่กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 จานวน 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ข้อมูลทั่วไป
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย์
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
แผนดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

การรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและช่วยพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สามารถดาเนินการได้ตรงตามพันธกิจต่างๆ ที่รัฐบาลและสังคมคาดหวังไว้

(ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน)
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ

4

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หมวดที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททีต่ ีพมิ พ์หรือเผยแพร่
หมวดที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวดที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

หน้า
4
5
7
9
10
15
15
16
17
17
20
23
25
25
28
32
34
34
34
36
38
41
46
46
48
48
49
49
49
49
49
50
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สารบัญตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
ตารางที่
หน้า
1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
51
1.1-2 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
52
1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ
53
1.1-4 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจา
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
54
1.1-5 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเภทอื่นๆ
58
2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
61
2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
61
2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
61
2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
62
2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
62
2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
63
2.2-7 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
63
หมายเหตุ :ไม่มีตารางที่ 3.x-xในฟอร์มรายงานฯ
4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 64
4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 64
4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 65
4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 65
4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน
66
ข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่
67
4.2-7 บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
68
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2-8 บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus
68
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
69
5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
70
6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
70
7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
71
7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
71
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินตนเองผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้เป็นการประเมินผลการดาเนินงานใน
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 โดยได้ดาเนินการ
ตามวิธีการและแนวทางที่ระบุในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
สรุปผลได้ดังนี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับ
การตีพมิ พ์และหรือเผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน

ผ่าน

ได้มาตรฐาน

ผ่าน

ผ่าน

ได้มาตรฐาน

-

-

-

ไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

-

ไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา

-

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 3

3
3

ระดับ 3

ระดับ 3

3

= 3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
13.33/ 4 =

3
3.33

100

5.00

66.67

3.33

186.67

5.00

9/3
ระดับ 3
3
3
2
3
5.60
3
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์
0
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
3
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
9.33/3
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ระดับ 3
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 10 จาก 10 10 จาก
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ
10 ข้อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
15/4
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ระดับ 3
3/1 =
36.33/11

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

0.00

0.00

ระดับ 3
= 3.11

3
ดี

ระดับ 3

3

ระดับ 4

4

ระดับ 3

3

ร้อยละ 100

5.00

= 3.75

ดี

ระดับ 3

3

3.00
3.30

ปานกลาง
ดี
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 13 กรกฎาคม 2561
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25510081109321
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
มคอ. 2

ปัจจุบัน

1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

1. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

2. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

2. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

3. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

3. ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
มติสภามหาวิทยาลัย)
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ 1977/2560
วันที่ 12/9/2560
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ 1977/2560
วันที่ 12/9/2560
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ 1977/2560
วันที่ 12/9/2560

อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
อาจารย์ผู้สอนที่สังกัดภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1)
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรข้างต้น และอาจารย์ดงั
รายนามต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
2. อาจารย์.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
6. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
7. อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว (บรรจุเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
9

อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-2)
1. ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง
2. ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณิณท์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
5. รองศาสตราจารย์.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
(ยังไม่มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์)
หมายเหตุ :

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุใน ตารางที่ 1.1-1 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภท
ต่างๆ ของหลั กสูตร ที่เ ป็นอาจารย์ประจาของมหาวิ ทยาลัยศิล ปากร ได้รับการตี พิมพ์ เผยแพร่ ระหว่างปี
พ.ศ. 2556 – 2560

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. 2558)
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนด
โดยอาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว
และได้ทาหน้าที่ทปี่ รึกษา อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และผูส้ อนด้วย
1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 3 คน
และดารงตาแหน่งวิชาการ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 2 คน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
มีคุณวุฒิอยู่ในสาขาวิชาที่ตรงและสัมพันธ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1
- คาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่
1977/2560 วันที่
12/9/2560
ตารางที่ 1.1-1
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5. คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กับการออกแบบ
2. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 2 คน
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน
และอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 2 คนมี
ผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ 3
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยมีอย่าง
น้อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย และ
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทั้งหมดมีคุณวุฒิอยู่ในสาขาวิชาที่ตรงและ
สัมพันธ์กับสาขาการออกแบบ
1. ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์
ผู้สอนรวม 15 คน เป็นอาจารย์ประจา 7
คน และอาจารย์พิเศษ 8 คน ทุกท่าน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชาการออกแบบหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน
2. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัย/สร้างสรรค์
ทุกคนที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้
ดารงตาแหน่งวิชาการ อย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-1

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2

ตารางที่ 1.1-3
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 5 คน รอง
ศาสตราจารย์ 2 คน และมี 2 คนเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยทั้งหมดอยู่ใน
สาขาวิชาทีต่ รงและสัมพันธ์กบั การ
ออกแบบ
2. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 5 คน รอง
ศาสตราจารย์ 2 คน และมี 2 คนเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยทั้งหมดอยู่ใน
สาขาวิชาทีต่ รงและสัมพันธ์กบั การ
ออกแบบ
2. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย
(ยังไม่มนี ักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์)
1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็น
อาจารย์ประจาจานวน 3 คนหรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชาการออกแบบหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจานวน 2 คน และ
2. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ทกุ ท่าน
มีผลงานวิชาการทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-3

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-2
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เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

3. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวุฒิ ป.เอก/
เทียบเท่า และมีผลงานวิชาการเผยแพร่
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
ตรง/ สัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์อย่าง
น้อย 10 เรื่อง
ปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีผู้สาเร็จ
การศึกษา (ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
กกอ.)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มี
ตารางที่ 1.1-3
วิทยานิพนธ์ ที่กาลังดาเนินการ จานวน 1
หัวข้อ ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คนเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นกั ศึกษา
ไม่เกิน 5 คน
2. สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มีตาแหน่ง
ผศ.หรือคุณวุฒิ ป.โท/ เทียบเท่า ที่มี
ตาแหน่ง รศ.และมีผลงานวิชาการตาม
เกณฑ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.
บัณฑิตศึกษาได้ไม่เกิน 10 คน/ เทอม
3. สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิ ป.เอก/ เทียบเท่า ที่มีตาแหน่ง ศ.
และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นศ.บัณฑิตศึกษาได้
ไม่เกิน 15 คน/ เทอม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ เป็นหลักสูตรใหม่
เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2560)

หมายเหตุ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
1. ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10)
2. บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 :
ตัวบ่งชี้
1.1

การกากับมาตรฐาน

ผลการประเมิน
 หลักสูตรได้มาตรฐาน
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. คณาจารย์มีประสบการณ์และผลงานวิชาการด้านการออกแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. มีผู้ทรงคุณวุติได้รับการยอมรับในระดับชาติมาช่วยในการปรับหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. มีการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่เป็นจุดเด่นของประเทศไปศุ่องค์ความรู้
ระดับนานาชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร
(1)
(2)
2558 2559 2560
2560
2561
2562

อัตราการสาเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ (โดยรวมที่
สาเร็จก่อนเกณฑ์)

จานวนที่ จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี ออกระหว่าง
การศึกษา เรียนจนสิน้
2560
ปีการศึกษา
(3)
2560 (4)

อัตราการคงอยู่
X 100

10
9
1*
90.00
*นักศึกษา 1 คนที่ออกระหว่างเรียนจนสิ้นปีการศึกษา 2560 สอบผ่านแต่ไม่ได้รับทุนจากต้นสังกัดในปี
การศึกษา 2560 (ให้ทุนและอนุญาตให้ลาเรียนในปีการศึกษา 2561)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา : เกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ และสถานที่เรียน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เริ่มใช้หลักสูตร)
จานวนจบในรุ่น
2560
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

60

59

58

57

56

รวม

-

-

-

-

-

10
-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา : ยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
คุณภาพของบั ณฑิ ตปริ ญญาโท/เอก รุ่ นจบปี การศึ กษา 2559 (ตัว บ่ งชี้ 2.1 คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 2.1 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก)
- หลักสูตรฯ แจ้งมหาวิทยาลัย ขอยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 2.2 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61
หมายเหตุ หลักสูตรฯ รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จึงยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาที่จะได้รับการ
ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้ 2.1 และการแสดงผลงานอันเนื่องมาจากการศึกษาในหลักสูตรสาหรับตัวบ่งชี้ 2.2
15

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. ผลักดันให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการทาวิจัยและการ
เขียนวิทยานิพนธ์
โอกาสในการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาขอรับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์จากหน่วยงานระดับชาติ
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีแผนการศึกษาตามหลักสูตร 2 แบบ จึง
ได้ ว างแผนการรับนักศึกษาโดยคณะกรรมการประจา
หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าการออกแบบ
กระบวนการเริ่มจากการกาหนด
1. คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษา โดยพิ จ ารณา
คุณสมบัติดังนี้
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
2) มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ อย่าง
น้อย 2 ปี หรือได้รับรางวัลเกียรติยศ โดยดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ มีผลการเรียนดีมาก
และ
(2) ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ อันเป็น
ที่ยอมรับหรือได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ
(3) มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ อย่าง
น้อย 10 ปี โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
** กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 1, 2
และ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
1. ประกาศรับ
นักศึกษาของ
บัณฑิวิทยาลัย
ปี 2560
2. สื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์หลัก
(Banner และ
Page
Faecbook)
3. ประกาศ
การสอบ
คัดเลือกเข้าปี
2560
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หลักฐานเพิ่มเติม
1. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่ระบุในคุณสมบัติ
ผู้สมัครข้อ 2 หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT
2. แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Proposal)
ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความ
สาคัญของปัญหา ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ทฤษฎีและหลักการสนับสนุน ขอบเขตของ
การศึกษา และขั้นตอนการศึกษา (ไม่เกิน 10
หน้ากระดาษ)
กลไกการรับนักศึกษา
นอกเหนือจากคุณสมบัติการรับเข้าตามประกาศการ
รับสมัครซึ่งคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการ
ตามข้อมูลที่หลักสูตรได้ส่งไปแล้วนั้น การรับเข้า
นักศึกษาในหลักสูตรมีกลไกและขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรจะประชุมเพื่อ
กาหนดเป้าหมายการรับประจาปี และกาหนดวิธีการ
สอบคัดเลือกนักศึกษา และการวางแผนประชาสัมพันธ์
ต่อกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาอาจติดต่อพูดคุยกับ
ประธานหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อหารือความ
เป็นไปได้ของหัวข้อที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญที่จะ
นาเสนอในการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมก่อนการยื่นใบสมัตรเข้าศึกษา
3. ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสอบภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย (ถ้ายังไม่มีคะแนนตามเกณฑ์)
4. คณะกรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
การนาเสนอแนวทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์
5. พิจารณาประวัติ ประสบการณ์ ผลงานและสรุปผล
การสอบแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลสอบ
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 มีการ
รับ 2 ภาคการศึกษา คือ 1/2560 และ 2/2560 โดย
สรุปจานวนที่รับนักศึกษาได้จริง 10 คน คุณสมบัติ
ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน จากผู้สมัคร 1/2560
(13 คน) 2/2560 (11 คน) เมื่อเทียบกับเป้าหมายของ
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หลักสูตรคือ 15 คน ยังได้นักศึกษาทีผ่ ่านการสอบ
คัดเลือกและเข้าศึกษาจริงไม่เป็นไปตามเป้า
การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรได้ประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2560 แล้ว
พบว่าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่แพร่หลายใน
ระดับชาติ จึงเสนอให้มีการวางแผนเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อออนไลน์และการบอกต่อจาก
อาจารย์ประจาหลักสูตรมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษา
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกาโดยให้มี
การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์มากขึ้น เมื่อ
ประชาสัมพันธ์ออกไปมากขึ้น ทาให้ในภาคการศึกษา
ต่อมา (2/2560) มีจานวนนักศึกษามาสมัครมากขึ้น
และผู้ที่สอบผ่านได้ตามจานวนที่หลักสูตรตั้งเป้าหมายไว้
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การเตรียมความพร้อมให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ก่อนเข้าศึกษาที่หลักสูตรดาเนินการมีดังนี้
1. จัดกิจกรรมพบนักศึกษาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้ที่จะเรียนและอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพิ่มเติมจากการปฐมนิเทศ ที่จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย
2. ชี้แจงรายวิชาและสถานที่เรียน เวลาเรียน รวมถึง
แจ้ง มคอ 3 ให้กับนศ ล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาจัด
ตารางงานของตนเองได้
3. แนะนาเทคนิคหรือสถายที่ตวิ ภาษาอังกฤษเฉพาะ
สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษสาหรับ
การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา

4. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาของ
บัณฑิต
วิทยาลัย
5. ปฏิทิน
การศึกษาของ
คณะ
มัณฑนศิลป์

ผลการดาเนินงาน
ความพร้อมในการเข้าศึกษาของนักศึกษายังมีน้อย
อาจจะเพราะไม่สามารถจัดแบ่งเวลางานและเวลาเรียน
ได้ชัดเจนนัก เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มีหน้าที่การงาน
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ค่อนข้างรัดตัว ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจและเล็งเห็น
ประโยชน์ที่หลักสูตรได้ดาเนินการ
การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ และประธาน
หลักสูตรทาการแจ้งเนื้อหาหลักสูตร ตารางเรียน และ
ค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยมิได้รอให้
ผู้สมัครสอบเข้ามาก่อน เพื่อเป็นการให้เวลาผู้สมัคร
ตัดสินใจในการขึ้นทะเบียนเข้าเรียนและจัดตารางงาน
ของตนเองได้มากขึ้น
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จากผู้สมัครและนักศึกษาเข้าใจรูปแบบการเรียนการ
สอนมากขึ้น และน่าจะสามารถแบ่งเวลามาเรียนได้ตาม
ตารางเรียน และหลักสูตรได้วางกระบวนการสาหรับการ
จัดกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน
ระยะต่อไป
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- การควบคุ ม ดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ก่
บัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษา 1/2560 สอบหั วข้อวิทยานิพนธ์
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร แต่ยังมีนักศึกษาที่ไม่ผ่าน
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ จึ งได้มี นศ.เพีย ง 1 ท่า น ที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว
กลไกการควบคุ ม ระบบการดู แ ลการให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ฯ
หลักสูตรฯ มีกระบวนการควบคุมดูแลการให้
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามนโยบายของหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดทาแบบฟอร์มเอกสาร
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีหลักฐานการเข้า
พบ และมีเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน จากการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานโดยนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ตามนัดหมายที่กาหนดเพื่อรับคาปรึกษาจากที่
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดการรายงานผลความก้าวหน้า
ตามกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา
เป็นที่เรียบร้อย
การประเมินกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่า ควรเพิ่มการติดตาม
นักศึกษาให้มากขึ้น เพราะนักศึกษาเป็นผู้มีภาระความ
รับผิดชอบต่องานประจามาก จึงทาให้ห่างหายจากการ
เรียนไปบ้าง แต่หากมีความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
น้อย อาจจะทาให้นักศึกษาไม่จบตามเวลาการศึกษา
และมีผลเสียหายต่อหลักสูตรได้ อย่างไรก็ตาม ควร
เร่งรัดให้นักศึกษาที่ยังไม่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ดาเนินการสอบโดยเร็ว เพื่อให้มีเวลาในการจัดทา
วิทยานิพนธ์เต็มที่
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ควบคุมระบบการดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
จากการพิจารณาผลของกระบวนการควบคุมระบบ
การดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ข้างต้น คณะกรรมการ
หลักสูตรเห็นควรให้มีการจัดทาโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการภายในภาคการศึกษา 1/2561 นี้
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในรายวิชา สัมมนาในการออกแบบจัดให้มีเนื้อหาการ
บรรยายเรื่อง Trend เทคโนโลยีดิจิทัล ระเบียบวิธีวิจัย
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

(ทางศิลปะ) สมัยใหม่ และตัวอย่างงานวิจัยที่นาสมัย
อีกทั้งจัดให้มีวิทยากรจากวงการการออกแบบของ
ประเทศร่วมให้การบรรยายและปรึกษาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
ในรายวิชา ทัศนปราชญา ได้จัดให้มีการทัศนศึกษา
ต่างประเทศ (เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และ สวีเดน) เพื่อให้
ได้สัมผัสพบเห็นและวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกได้ มี
การเข้าพบคณาจารย์จากสถาบันศิลปะชั้นนา เพื่อเยี่ยม
ชมการเรียนการสอน สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
ผลงานนักศึกษาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ด้วย
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ได้พูดคุยซักถามประเด็นสงสัย
กับวิทยากรและชาวต่างชาติ มีการเก็บข้อมูลในพื้นที่
ต่างประเทศนามาใช้ในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
ตนเองได้อย่างดีมาก ทาให้วิทยานิพนธ์น่าสนใจและ
หนักแน่นชัดเจนมากขึ้น
การประเมินกระบวนการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่า รายวิชาทั้งสอง
รายวิชา สามารถส่งเสริมองค์ความรู้ใน ศตวรรษที่ 21
ได้อย่างชัดเจนและแม่นยา อย่างไรก็ตามหากการพัฒนา
นี้จะเห็นผลสัมฤทธิ์มากขึ้น จะต้องผลักดันให้นักศึกษามี
แนวทางเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนก่อน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ปรับปรุงรายวิชาสัมมนาในการออกแบบ ให้กระตุ้น
ในนศ มีความชัดเจนในหัวข้อได้มากขึ้น และชี้แจง
รายละเอียดเป้าหมายและสถานที่การเดินทางทัศน
ศึกษาต่างประเทศในรายวิชา ทัศนปราชญา เพื่อให้
นักศึกษาหาข้อมูลในประเด็นที่ตนเองสนใจได้เต็มที่
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
22

(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

- การคงอยู่
จากข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาปีการศึกษา 2560
มีนักศึกษาคงอยู่ในปี 2560 จานวน 9 คน โดยมี
นักศึกษาพ้นสภาพ 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 90
หมายเหตุ : นักศึกษา 1 คนที่ออกระหว่างเรียนจนสิ้นปี
การศึกษา 2560 สอบผ่านแต่ไม่ได้รับทุนจากต้นสังกัด
ในปีการศึกษา 2560 (ให้ทุนและอนุญาตให้ลาเรียนในปี
การศึกษา 2561)

ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา

2560
2561
2562
2563

*
()

จานวนที่
รับเข้า
(1)
10
-

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร (2)
2558
2559
2560
-

-

อัตราการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
(โดยรวมที่สาเร็จก่อนเกณฑ์)

จานวนที่คงอยู่
สิ้นปีการศึกษา 2560
(3)

จานวนที่ออกระหว่างเรียน
จนสิ้นปีการศึกษา 2560
(4)

อัตราการคงอยู่
X 100

-

9
-

1
-

90.00
-

-

คือ จานวนนักศึกษาที่จบก่อนเกณฑ์
คือ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จเกินกว่าระยะเวลาหลักสูตร

- การสาเร็จการศึกษา
ยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่
ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

60

59

58

57

56

รวม

2560

จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

-

-

-

-

-

10
-

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
จากการสอบถามที่ผ่านมาจากอาจารย์และนักศึกษา
รหัส 2560 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (อยู่
ระหว่างการสารวจระดับความพึงพอใจฯ ผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัย) โดยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ และมีการสอบถามปัญหาหรือข้อขัดข้องจาก
นักศึกษาพบว่าการจัดรถรับส่งบางครั้งมีความคาด
เคลื่อนบ้างในเรื่องเวลาการเดินรถ และความพร้อมของ
อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ อาจารย์ผู้ประสานงานใน

ระดับความพึง
พอใจฯ ปี
พ.ศ.2560 =
3.38
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

รายวิชาสัมนาได้มีการเสนอข้อขัดข้องจากนักศึกษาเข้าสู่
ที่ประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร โดยประทาน
หลักสูตรเสนอแนะให้จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมก่อนถึงเวลาเรียน ในส่วนของ
การเรียนการสอนที่นครปฐมให้จัดรถรับส่งจากวิทยาเขต
ตลิ่งชันมายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เป็นไป
ตามตารางการเดินทาง
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

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

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

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. นักศึกษาได้รับการกระตุ้นและฝึกฝนให้ปรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ตลอดระยะเวลาภาคการศึกษา
และได้รับองค์ความรู้หลากหลายจากทั้งผู้สอน วิทยาการ และประสบการณ์การเดินทางต่างประเทศ ทาให้
เมื่อถึงเวลาสิ้นภาคการศึกษา นศ จะมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนขึ้น และพร้อมต่อการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
ได้เลย
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะกรรมการหลักสูตรต้องเฟ้นหาวิทยากรที่ครอบคลุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มากขึ้น
และกาหนดประเด็นทัศนศึกษาที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ และควรเพิ่มเติมงานผู้ช่วย
วิจัยในหลักสูตรควบคู่ไปด้วยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.1)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
-ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. มติสภา
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
ศิลปากรครั้งที่
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญา 7/2560 วันที่
เอก ประธานหลักสูตรได้มีการนาเข้าพิจารณาทบทวน 12 พ.ค.60
ในที่ประชุมหลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มอัตรากาลังที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพราะทาง เพื่อเตรียมการเข้าสู่
2. รายงานการ
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ผสมผสานร่วมกับความรู้ ประชุมครั้งที่
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5/2560 วาระที่
และหลักสูตรฯ ได้มีการหารือกับคณะกรรมการ
2.1 อาจารย์
บัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ ทุกครั้ง หากมีกรณี
ประจาหลัก
ดังกล่าวระหว่างปีการศึกษา และเนื่องจากเป็น
เสนอขอแต่งตั้ง
หลักสูตรของคณะฯ ที่มิได้สังกัดภาควิชาใด อาจารย์ อาจารย์ประจา
ประจาหลักสูตรจึงได้รับจัดสรรจากภาควิชา และ
หลักสูตร (กรณี
อัตรากาลังในส่วนกลางของคณะ
อ.ดร.อติเทพ
แจ้ดนาลาว)
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา
2560
แต่หลักสูตรได้เตรียมการขออนุมัติเพิ่มอาจารย์
ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพื่อ
เพิ่มอัตรากาลังที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมีเดีย ให้
สอดค้องกับสถาณการณ์การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ฯ
ในปีการศึกษา 2/2560 ประทานหลักสูตรได้เชิญ
อ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว เข้าร่วมประชุมหลักสูตร
เพื่อวางแผนการสอน และชี้แจงภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ฯ
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

หลักสูตรได้จัดทาเอกสารแต่งตั้งโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะ
มัณฑนศิลป์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของบัณฑิต
วิทยาลัย
-ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กลไกการบริหารอาจารย์
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ได้มอบภาระ
งานแก่อาจารย์ประจาหลักสูตร ทุกคน ทุกรายวิชา
และทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์หลัก/
ร่วม นอกจากนี้ กาหนดนโยบายให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทาวิจัย บทความทางวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์การออกแบบ นาไปเผยแพร่ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ทุกคนมีภาระงานสอน มีผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยของนักศึกษาในปีการศึกษา
2560 และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลการ
ดาเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 จานวน 1 บทความ
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ในระดับสถาบัน 3 ผลงาน
3. เผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 2 ผลงาน
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
1. มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
ประเมินกระบวนการบริหารที่เป็นอยู่
2. วิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์
3. วิเคราะห์กระบวนการและสิ่งที่ควรสนับสนุน
อาจารย์เพิ่มขึ้น เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารอาจารย์
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ประจาได้เพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาที่สอนจากการวิจัย
หรือสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรจึงได้จัดทาแผนวิจัยสร้างสรรค์ของ
สาขาวิชา กาหนดให้อาจารย์ประจาทุกคนต้องมี
งานวิจัย/สร้างสรรค์อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
และกาหนดแผนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ การ
เผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบการเผยแพร่
ทั่วไป การจัดแสดงเฉพาะวิชาชีพและหรือการตีพิมพ์
ผลงานในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
พร้อมกันนี้ได้มีการสารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปี
2560 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีและบรรลุผล
ตามแผนดังกล่าว
-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ประทานหลักสูตรได้ประชุมเรื่องโครงการทัศน
ศึกษา ณ ประเทศฟินแลน เอสโทเนียและสวีเดน ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2561

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

1.รายงานการ
ประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 1/2561
และครั้งที่
3/2561

ผลการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ฟินแลน เอสโทเนียและสวีเดนในวันที่ 14 มีนาคม
2561 โดยมีคณาจารย์จานวน 7 คน และนักศึกษา
จานวน 9 คน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณาจารย์ได้
เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม 2 สถาบัน คือ 1.
สถาบันศิลปะเอสโทเนีย เมืองทาลลิน ประเทศ
เอสโทเนีย และมหาวิทยาลัยคอนฟลัค กรุงสตอคโฮม
ประเทศสวีเดน นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์และห้องแสดงผลงานด้านการออกแบบ
ระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง
2. คณาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูล Scopus”, “Program
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

Mendeley”, “ลิขสิทธิ์และจริยธรรมของนักนักวิจัย”
และ “โปรแกรมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน”
การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
วิธีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ของหลักสูตร โดยวิธีการประชุมทบทวน
ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาและมอบหมายให้
ประธานหลักสูตรรับผิดชอบในการนาเสนอเป็น
กิจกรรมหรือโครงการที่จะดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันต่อไปในปี 2560-2561 ซึ่งในปีการศึกษามีผล
การประเมินทั้งจากที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
และผลการประเมินคุณภาพภายในประจาหลักสูตรให้
ดาเนินโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็น
รูปธรรม
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้พัฒนาองค์
ความรู้และทางานวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. ผลของการประชุมที่มีความเห็นร่วมกันอาจารย์ทุก
คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรต่างๆ
อย่างพร้อมเพรียง
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.2)

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
(1) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 1.1-1

3 x 100/ 3 = 100.00

(2) ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 1.1-1
2 x 100/ 3 = 66.67

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2.80 + 2.80) x 100/ 3 = 186.67

ตารางที่ 4.2-1ตารางที่ 4.2-6

28

ตัวบ่งชี้
(เฉพาะหลักสูตร
ปริญญาเอก)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการดาเนินงาน

(4) จานวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการ ตารางที่ 4.2-7ตารางที่ 4.2-8
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(0/ 3) = 0.0

4.2(1) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)

: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 60.00

หน่วยวัด
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

0
0
3
100.00

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน

4.2(2) สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 66.67
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 60.00
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 60.00
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป)

หน่วยวัด

ผลการ
ดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

0
0
2
0
2
66.67

ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1

เกณฑ์ประเมิน : 3.33 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3.00 คะแนน
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4.2(3) สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
น้าหนัก จานวน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.20
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.40
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
0.40
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
0.40
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
0.40
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.40
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.60
TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
0.60
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
0.80
และแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
0.80
1
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
0.80
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิ จั ย ที่ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
1.00
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
1.00
-

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2
-

ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

ตารางที่ 4.2.4
0.80
-

ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.4
ตารางที่ 4.2.5

-

ตารางที่ 4.2.5
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก จานวน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
น้าหนัก
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
1.00
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
1.00
2
2.00
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
1.00
ทะเบียน
5.7 ตารา หนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
1.00
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.8 ตารา หนังสือหรืองานแปลทีผ่ า่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
1.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
0.20
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
3
1.20
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
0.80
2
1.60
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
1.00
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
3
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
3
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
5
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.80
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
2.80
หลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
93.33%
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
93.33%
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
7.78
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
7.78
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.5
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
ตารางที่ 4.2.6
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60)

: ร้อยละ 186.67
: ร้อยละ 60.00
: ร้อยละ 60.00

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน

4.2(4) สรุปบทความของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.

จานวน

ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus
รวมบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
ค่าคะแนนที่ได้

0
0
0
3
0.00

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: อัตราส่วน 0.00
เป้าหมายของปีนี้
: อัตราส่วน 0.25
เป้าหมายปีต่อไป
: อัตราส่วน 0.25
(คะแนนเต็ม 5 = อัตราส่วน 0.25)

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 4.2.7
ตารางที่ 4.2.8

เกณฑ์ประเมิน : 0.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน

หมายเหตุ :
1) Link หลักฐาน TCI สืบค้น ณ วันที่ 6 มิ.ย.61 (ย้อนหลังได้ 5 ปี นับถึงปี พ.ศ.2556 หรือ 2013) คือ
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

2) Link หลักฐาน Scopus สืบค้น ณ วันที่ 6 มิ.ย.61 (ย้อนหลังได้ 5 ปี นับถึงปี พ.ศ.2556 หรือ 2013) คือ
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=c8d45
5f568a6ede9bd874e0aaaf06fa0

ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 4.3)

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

- การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับความพึง
อยู่ระหว่างการสารวจระดับความพึงพอใจฯ เป็นปี พอใจฯ ปี พ.ศ.
แรก
2560 = 3.75
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
ระดับ 3
ระดับ 3
4.2
13.33/4 =
4.2 (1)
60.00
100
4.2 (2)
60.00
66.67
4.2 (3)
60.00
186.67
4.2 (4)
0.25
0.00
4.3
ระดับ 3
ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
3.33
5.00
3.33
5.00
0.00
3
9.33 /3 = 3.11 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และมี
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. หลักสูตรมีโครงพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสในการพัฒนา
1. มีการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อให้อาจารย์ได้ร่วมทาโครงการวิจัย
ระยะสั้น
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส

ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
372601 สัมมนาใน 1/60
การ
ออกแบบ

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

I

S

จานวนนักศึกษา
W Audit ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน
4
4

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส

ชื่อวิชา

ภาค/
ปีการ
ศึกษา
372601 สัมมนาใน 2/60
การ
ออกแบบ
372602 ทัศนป
2/60
ราชญา
372621 ดุษฏี
2/60
นิพนธ์

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

I

S

จานวนนักศึกษา
W Audit ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน
5
5

S
I

9

9

1

-

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิช าใน - การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตร
กลไกการจัดทาหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) มีแนวคิด กระบวนการ วัตถุประสงค์
วิธีการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาดังนี้
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการออกแบบขั้นสูง ที่สามารถบูรณาการ
ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ หรือสุนทรียศาสตร์ขั้นสูง สามารถ
ค้นคว้าและแสดงระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีหรือทฤษฎีใหม่ ๆ โดยคานึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมแห่ง
ชนชาติ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มความสามารถการผลิตผลงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
การประชุม
ครั้งที่ 9 /
2560 วันที่
6 เดือน
มิถุนายน
พ.ศ. 2560
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

นวัตกรรมการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของผลงาน
เฉพาะบุคคล
3. มีศักยภาพในการผลิตผลงานการวิจัยระดับอุดมศึกษา ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
รายวิชาที่สาคัญมีดังนี้ 1. สัมมนาในการออกแบบ 2. ทัศนปราชญา
ผลการดาเนินงาน
ได้หลักสูตรที่ตรงต่อสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สัมพันธ์ต่อพันธกิจของสถาบัน (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2556-2563)
การประเมินกระบวนการจัดทาหลักสูตร
ผลจากการประเมินกระบวนการจัดหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านสภา
วิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9 / 2560 วันที่ 6
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
แก้ไขตามความเห็นของสภาวิชาการและนาเข้า สภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7 / 2560 วันที่ 12 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
-การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีวิธีการที่เป็นไปได้ ดังนี้
1) เก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์
นักศึกษา บัณฑิต นายจ้างของบัณฑิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดโดยหลักสูตรฯ สถาบันที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ฯลฯ
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่ม ทาการ
สารวจปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1) หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ
ครบกาหนดตามรอบระยะเวลา
2) คณะกรรมการประจาหลักสูตร เก็บข้อมูลจากผู้สอนในทุกๆ
รายวิชา
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

การประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อหารือกับกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรรอบต่อไปให้ทันสมัย
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

หลักฐาน/
ตัวบ่งชี้
ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน
ตาราง
อ้างอิง
การวางระบบผู้ ส อน -การกาหนดผู้สอน
1. คาสั่ง
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร กลไกการกาหนดผู้สอน
แต่งตั้ง
จัดการเรียนการสอน
ในที่ประชุมครั้งที่ 3/2560 มีจัดทา มคอ.3 และหารืออาจารย์
อาจารย์
(ตัวบ่งชี้ 5.2)
ประจาหลักสูตรเพื่อกาหนดผู้สอน อาจารย์พิเศษ และวิทยากร โดย ประจา
นาวัตถุประสงค์รายวิชา คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความต่อเนื่องของ หลักสูตร
เนื้อหาที่สอนมาพิจารณาร่วมกัน และมอบหมายภาระการสอน
2. รายงาน
การประชุม
ผลการดาเนินงาน
ครั้งที่
มีการกาหนด อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว เป็นผู้ประสานงาน
3/2560
รายวิชาสัมมนาในการออกแบบ (Seminar in Design) และ รศ.ดร.
3. รายงาน
สุภาวี ศิรินคราภรณ์ เป็นผู้ประสานงานรายวิชาทัศนปราชญา
การประชุม
(Visual Intellect) เพื่อติดต่ออาจารย์พิเศษและวิทยากร
ครั้งที่
การประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
4/2560
อาจารย์ผู้ประสานงานรายงานผลในที่ประชุมหลักสูตรครั้งที่
4/2560 จานวนครั้งที่สอนของอาจารย์พิเศษ
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
อาจารย์พิเศษและวิทยากรมีการขอปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4)
กลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทาแผนการสอน (มคอ.3) แจ้ง
ในที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2560 และแจ้งแผนการสอนกับ
นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
1. รายงาน
การประชุม
ครั้งที่
4/2560

ผลการดาเนินงาน
1) ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ.3
ครบถ้วน นับเป็นเวลา 15 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค
ครบทุกรายวิชา
2) ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หรือสามารถประสานการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์พิเศษที่สอนร่วมกับอาจารย์ประจา

การประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
1) หลักสูตรมีกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
แผนการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในมคอ.3 โดยคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2) ก่อนทีห่ ลักสูตรจะกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจาก
ผู้สอนที่มีคุณวุฒิขั้นต่า ปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
กากับ ติดตาม กลยุทธ์ในการสอน ให้มีความสอดคล้องกับแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อสร้างประสิทธิผลแก่แผนการสอนตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.3
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คานึงถึงคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ใน
หัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นๆ

37

ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาร่วมกันถึงการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่จักต้องมีคุณวุฒิตรง และมี
ประสบการณ์สอนตรงตามหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา โดยจัดให้มีเอกสารบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความเก้าหน้าในการทาวิทยานิพนธ์อย่างเป็น
รูปธรรม
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)
ตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

: ระดับ 4
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ
กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อสร้าง
กลไกการกากับและติดตามผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.5 และมคอ.6) ใน 2
รายวิชา โดยการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ใน
การสอนของผู้สอน
ผลการดาเนินงาน
ผู้ประสานงานในรายวิชาให้ความร่วมมือกับการกากับและติดตาม
ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ 5) ภายหลังการปิดภาคการศึกษา
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

การประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
เนื่องจากรายวิชาของหลักสูตรมีผลเกรดเป็น S และ U เท่านั้น
จึงใช้การวัดผลที่การพัฒนาโครงงานของนักศึกษาแต่ละคนเป็นหลัก
โดยมิได้เปรียบเทียบระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นวิธีการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก (ปัจเจกบุคคล)
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
เรียนรู้
นักศึกษาสามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างเต็มที่ และ
สามารถนาไปปรับใช้ในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตรฯ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ให้นักศึกษานาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการ
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
2. ให้นักศึกษาเขียนบทความที่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชาทัศนป
ราชญา และส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับวารสาร Veriridian EJournal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ และส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับนิตยสาร
Art4d
ผลการดาเนินงาน
1. กรรมหลักสูตรให้คาแนะนาในการปรับปรุงหัวข้อวิทยานิพนธ์
และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
2. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากวารสาร
การประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
1. คณะกรรมหลักสูตรเห็นว่าวิธีการประเมินผลการเรียนรู้นี้ทาให้
นักศึกษาสามารถปรับปรุงหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ชัดเจนขึ้น
2. คณะกรรมหลักสูตรเห็นว่าวิธีการประเมินผลการเรียนรู้นี้เป็น
การฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ
ตลอดจนได้ผลงานตีพิมพ์ (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก
วารสาร)
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ทาให้นักศึกษาและหลักสูตรมีบทความตีพิมพ์ และทาให้การ
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ตัวบ่งชี้

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะฯ
- การก ากั บ การประเมิ น การจั ด การเรีย นการสอน และประเมิ น
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
อาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชาจัดทา มคอ.5 และ มคอ.7
นาเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาแผนการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมี มคอ.5 ทั้ง 2 รายวิชา และที่ประชุมได้รวบรวมข้อมูล
เพื่อปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป
การประเมินกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร
มคอ.5 ทั้ง 2 รายวิชาสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของหลักสูตรคือ
การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบที่จะช่วยเสริมสร้าง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ และจุดที่ควรพัฒนาคือสถานที่เรียน
ผลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
1. รายวิชาสัมมนาในการออกแบบได้ปรับปรุงเพิ่มจานวนครั้งการ
รบรรยายระเบียบวิธีวิจัยและสลับครั้งที่สอนให้อยู่ในช่วงต้นภาค
การศึกษา และเพิ่มจานวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
ต่างมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้จัดให้
นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา
3. กิจกรรมนาเสนอบทความของนักศึกษา ในวารสาร Veriridian
E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ และนิติยสาร Art4d
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
มีกาหนดการรายงานความก้าวหน้าประจาภาคการศึกษา โดย
หลักสูตรกาหนดให้มีองค์ประกอบดังนี้ 1. ประธานหลักสูตร,
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 3. กรรมการหลักสูตร
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้

: ระดับ 3

รายงานการ
ประชุมครั้ง
ที่ 3/2560
วันที่
6/10/2560

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
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เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 3
: ระดับ 3

ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มี

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี
มี
-

-

-

-

ยังไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา
ยังไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

10
5
100
10
100
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: 10 จาก 10 ข้อ
: 10 จาก 10 ข้อ
: 10 จาก 10 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล แนวทางการป้องกันและ
หลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แก้ไขปัญหาในอนาคต
ไม่มี

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ไม่มี

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (นามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ)
รหัส

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ไม่มี

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้
สอน

วิธีแก้ไข

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

ไม่มี

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา)
รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

372601 สัมมนาในการ
ออกแบบ

1/2560

372601 สัมมนาในการ
ออกแบบ

2/2560

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
มี
หลักสูตรอานวยความสะดวกเรื่องสถานที่
เรียนที่วังท่าพระ ห้องน้า อินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โปรเจ็ค
เตอร์ รวมถึงรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต
มี
หลักสูตรจัดสถานที่เรียนที่วังที่พระมากขึ้น
โดยใช้ห้องประชุมที่ห้องสมุด วังท่าพระ
ตลอดจนอานวยความสะดวกเรื่องสถานที่

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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รหัส

ชื่อวิชา

372602 ทัศนปราชญา

ภาค
การศึกษา

2/2560

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี
มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

เรียนที่วังท่าพระ ห้องน้า และอินเทอร์เน็ต
และรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต
หลักสูตรวางแผนแจ้งล่วงหน้าเรื่องการไป รายงานการ
ทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นกั ศึกษา ประชุมอาจารย์
ได้เตรียมตัวเรื่องค่าใช้จ่าย และให้
ประจาหลักสูตร
นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนเรื่อง
ประเทศที่จะไป และไปช่วงไหนเพือ่ จัด
ตารางเวลาการลางาน

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
1. ขอให้หลักสูตรอานวยความสะดวกเรื่องสถานที่เรียนที่วังท่าพระ ห้องน้า และอินเทอร์เน็ต รวมถึงรถรับส่ง
ระหว่างวิทยาเขต (โดยนักศึกษาอยากให้สถานที่เรียนเป็รที่วังท่าพระหรือตลิ่งชันมากกว่าที่นครปฐม)
2. หลักสูตรควรชี้แจงล่วงหน้าเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงกาหนดการเพื่อลา
หยุดงานของนักศึกษา
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

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

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ให้ตระหนักถึงความมีวินัย
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่วนรวม

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่
สร้างสรรค์สังคม

ให้นักศึกษาฝึกทางานกลุ่ม
และทางานเดีย่ ว

มคอ 3 ทุก
รายวิชา

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

มคอ 3 ทุก
รายวิชา
มคอ 3 ทุก
รายวิชา
Presentation
ของนักศึกษา

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม
1. โครงการทัศนศึกษา ณ
ประเทศฟินแลน
เอสโทเนียและสวีเดน

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการณ์เรื่อง “การใช้
งานฐานข้อมูล Scopus”,
“Program Mendeley”,
3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการณ์เรื่องลิขสิทธิ์
และจริยธรรมของนัก
นักวิจัย
4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการณ์เรื่อง
โปรแกรมเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน

จานวน
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
บุคลากรสาย
กิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
6
1
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม 2
สถาบัน คือ 1.สถาบันศิลปะเอสโทเนีย เมือง
ทาลลิน ประเทศเอสโทเนีย และ
มหาวิทยาลัยคอนฟลัค กรุงสตอคโฮม
ประเทศสวีเดน นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงผลงานด้านการ
ออกแบบ ระดับชาติและนานาชาติหลาย
แห่ง และได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนในการทาวิจัยระยะสั้น
2
อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมระดับ
นานาชาติ เพื่อใช้ในการทางานวิจัยและ
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
โครงการทัศน
ศึกษาฯ

ภาพบรรยากาศ
การเข้าร่วม
เสนอผลงาน

1

อาจารย์ได้ทราบหลักการเรื่องลิขสิทธิ์และ
จริยธรรมของนักนักวิจัยในงานวิจัย

ภาพบรรยากาศ
การเข้าร่วม
เสนอผลงาน

1

อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมเทคโนโลยี ประกาศณียบัตร
ความเป็นจริงเสมือน (AR) เพื่อต่อยอดงาน
วิชาการ

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
5.1
ระดับ 3
3 คะแนน
5.2
ระดับ 4
4 คะแนน
5.3
ระดับ 3
3 คะแนน
5.4
ร้อยละ 100
5 คะแนน
15 /4 = 3.75 คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดี
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อเน้นย้าให้นักศึกษาสร้างโครงสร้างวิทยานิพนธ์ได้
รวดเร็ว และบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยากรชั้นนาในสายงายออกแบบ
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โอกาสในการพัฒนา
1. ผลักดันให้นักศึกษาเข้าดชการอบรมหรือทางานวิจัยระยะสั้นกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ ผลการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินงาน
กลไกที่ดาเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ ในการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในที่ป ระชุมครั้ งที่ 5/2560 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และครั้งที่
2/2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประทานหลักสูตรเสนอให้จัดการ
เรียนการสอนในวันเสาร์ ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์หมอมเจ้าสุภัทรดิ
ศกลุ ณ หอสมุดวังท่าพระ และเสนอแนะให้ จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแล
อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมก่อนถึงเวลาเรียน ในส่วนของ
การเรี ย นการสอนที่นครปฐมให้ จัดรถรับส่ งจากวิทยาเขตตลิ่ งชัน
มายังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
จานวนสิ่ งสนับ สนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จั ด การเรี ย นการสอน โดยจั ดให้ มี ห้ อ งเรี ยนที่ก รุง เทพ เพื่อ ความ
สะดวกของอาจารย์พิเศษบางท่าน ตลอดจนจัดให้มีรถรับส่งสาหรับ
การเดินทางระหว่างวิทยาเขต
การประเมินกระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการสอบถามจากนักศึกษาพบว่าการจัดรถรับส่งบางครั้งมีความ
คาดเคลื่อนบ้างในเรื่องเวลาการเดินรถ
ผลที่ได้จากการประเมินกระบวนการและแนวทางในการปรับปรุง
มีการกาชับคนขับรถและนักศึกษาให้ตรงต่อเวลา
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
1) ขาดความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่มีสภาพสมบูรณ์) รวมทั้ง การ
จัดพื้นทีห่ รือสถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกันนอกเวลา
เรียน เนื่องจากคณะฯ อยู่ในช่วงการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคาร
2) การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
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ตัวบ่งชี้

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ระบบกลไกและผลการดาเนินงาน
ในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูล
ทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นฯลฯ
เพียงพอ และทันสมัย
3) ระบบการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากการสอบถามที่ผ่านมาจากอาจารย์และนักศึกษารหัส 2560
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามหากสามารถจัดการเรียน
การสอนที่วิทยาเขตวังท่าพระ ได้ก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้น

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป
(ประเมินด้วยระบบ Peer)

: ระดับ 3
: ระดับ 3
: ระดับ 3

เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน

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

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 /1 = 3.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. หลักสูตรสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี
โอกาสในการพัฒนา
1. จัดห้องปรึกษางานและแลกเปลี่ยนความรู้นอกเวลาสาหรับอาจารย์และนักศึกษา
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หมวดที่ 7
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็น
หรือสาระจากผู้ประเมินปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้รับ
การประเมินเป็นครั้งแรก

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
หลักสูตรฯ ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
คณะผู้สารวจของคณะฯ ขอความร่วมมือผู้จ้างงาน (ผ่านผู้สาเร็จการศึกษา) ตอบแบบสอบถามปกติ/
ออนไลน์ (Google Form) และดึงข้อมูลแจ้งหลักสูตรเมื่อครบระยะเวลาปิดรับข้อมูล
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
หลักสูตรฯ ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
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หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
มีการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อการออกนอกระบบ ทาให้แต่ละหลักสูตรต้องมีความชัดเจนเรื่อง
อาจารย์ประจาหลักสูตร และเรื่องอัตรากาลังในภาควิชาต่างๆ ซึ่งประเด็นนี้อาจทาให่เกิดการเคลื่อนย้าย
อาจารย์ และกระทบกับตาแหน่งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้เพิ่งจะเปิดสอนเป็นปีแรก
ยังมี นักศึกษาไม่มากนัก จึงยังไม่มีผลกระทบชัดเจน หากแต่หลักสูตรต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอัตรา
จานวนนักศึกษาที่รับเป็นที่ปรึกษาสาหรับปีการศึกษาต่อๆ ไป
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(อยู่ในช่วงการดาเนินงาน)

หมวดที่ 9
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
กาหนดเวลา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
แผนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ที่แล้วเสร็จ
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ
(อยู่ในช่วงการ
คณะกรรมการ
(อยู่ในช่วงการดาเนินงาน)
ได้รับการประเมินเป็นครั้งแรก
ดาเนินงาน)
หลักสูตร
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ เปิดจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก……………………......................
2. ข้อเสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช า (การเปลี่ ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้ อหาในรายวิ ช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ เปิดจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก……………………......................
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ เปิดจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก……………………......................
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
(อยู่ในช่วงการดาเนินงาน)
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็น
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรนี้ เพีย งหลักสู ตรเดียว โดยไม่ได้ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรอื่น ๆ อีก
(ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
1.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ประธานหลักสูตร

2.

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.

....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.

....................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ประจาหลักสูตร

5.

....................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ประจาหลักสูตร

....................................................................
(....................................................................)
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา...........................
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

....................................................................
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตารางที่ 1.1-1 คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
ด้านการสอน (ปี)

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
ศ.บ.
Master of Science
ปร.ด.
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.ด.
ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
Master of Arts
Ph.D.

1

ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

22 ปี

2

ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

อาจารย์

9 ปี

3

ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13 ปี

4

ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

รองศาสตราจารย์

16 ปี

ศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี)
Master of Arts
Ph.D.

5

ดร.รัฐไท พรเจริญ

รองศาสตราจารย์

27 ปี

6

ดร.ธนาทร เจียรกุล

อาจารย์

32 ปี

วท.บ.
กศ.ม.
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต
กศ.บ.
กศ.ม.
ปร.ด.

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)
การออกแบบนิเทศศิลป์
Communication Design
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
ออกแบบศิลปประยุกต์
นฤมิตศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร์
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Design
Architectural Heritage
Management and Tourism
เครื่องเคลือบดินเผา (ศิลปะ)
Jewelry Design
Jewellery
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาษาองกฤษ (วิชาโท เทคโนโลยี
ทางการศึกษา)
เทคโนโลยทางการศึกษา
การบริหารการศึกษา

สาเร็จการศึกษา
ปีที่
สาเร็จ
2524
2528
2557
2540
2548
2556
2539
2542
2556

หน้าที่ *

ม.ศิลปากร
Royal College of Art, UK.
U. of Central England in
Birmingham, UK.
มรภ.สวนดุสิต
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.อุบลราชธานี

2539
2542
2547

2, 3

2535
2542
2549

2, 3

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

2519

3

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศิลปากร

2523
2557

สถาบัน
ม.ศิลปากร
Pratt Inst., USA.
ม.ขอนแก่น
มทร.ธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
The London Inst., UK.
ม.ศิลปากร
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1, 3

1, 3
1, 3

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
ด้านการสอน (ปี)

7

ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว

อาจารย์

13 ปี

8

ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

26 ปี

หมายเหตุ : การทาหน้าที่ของอาจารย์ * (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(1) หมายถึง อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
(2) หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) หมายถึง อาจารย์ผสู้ อน

คุณวุฒิ
(ทุกระดับปริญญา)
กศ.บ.
M.A.
Ph.D.
ศบ.
กศ.ม.
กศ.ด.

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
(ทุกระดับปริญญา)

สถาบัน

ศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
Visual Communication Design
Design Arts
จิตวิทยาและการแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
Kent State University., USA
Silpakorn University
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่
สาเร็จ
2536
2547
2557
2525
2529
2536

หน้าที่ *
3
3

(4) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(6) หมายถึง อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์

ตารางที่ 1.1-2 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ ปีการศึกษา 2560

1

สุชาติ เถาทอง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
(ถ้ามี)
ศาสตราจารย์

2
3

อรศิริ ปาณิณท์
ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ม.เกษตรศาสตร์
ม.จุฬาลงกรณ์

4

ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา

รองศาสตราจารย์

ม.ขอนแก่น

ลาดับ

5

ชื่อ – นามสกุล

ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

รองศาสตราจารย์

หน่วยงาน/
ตาแหน่ง
ม.บูรพา

ม.มหาสารคาม

ประสบการณ์ทางานที่
คุณวุฒิ
เกี่ยวข้องกับวิชาที่
(ทุกระดับการศึกษา)
สอน
การวิจัยทัศนศิลป์และ
การออกแบบ
สถาปัตยกรรม
การวิจัยศิลปะและการ
ออกแบบ
การวิจัยศิลปกรรม
วัฒนธรรม และการ
ออกแบบ
การวิจัยศิลปกรรม
-

สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
-

สาเร็จการศึกษา

หน้าที่
(ระบุตามหมาย
เหตุ)
อาจารย์พิเศษ

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

-

-

-

-

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

อาจารย์พิเศษ

-
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6

ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
(ถ้ามี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ม.มหาสารคาม

8

ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ม.มหาสารคาม

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

หน่วยงาน/
ตาแหน่ง
ม.บูรพา

ประสบการณ์ทางานที่
คุณวุฒิ
เกี่ยวข้องกับวิชาที่
(ทุกระดับการศึกษา)
สอน
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
การวิจัยด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การวิจัยเชิงพื้นที่
-

สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
-

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ

-

-

หน้าที่
(ระบุตามหมาย
เหตุ)
อาจารย์พิเศษ

-

-

อาจารย์พิเศษ

-

-

อาจารย์พิเศษ

หมายเหตุ :
การทาหน้าที่ของอาจารย์
(3) หมายถึง อาจารย์ผสู้ อน
(5) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(6) หมายถึง อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์

ตารางที่ 1.1-3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

1

ชื่อ – นามสกุล

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

ที่ปรึกษา
วิทยานิ
การ
รายชื่อนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์/
พนธ์
ค้นคว้า
ค้นคว้าอิสระ
(จานวน) อิสระ
(จานวน)
1
0
1.นายชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

หมายเหตุ
รหัสนักศึกษา

60158901

ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

(การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย)

การออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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ตารางที่ 1.1-4 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประเภทต่างๆ ของหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
ชื่ออาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

2. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม

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

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

หัวหน้าโครงการ :
1. การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งชี้ แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. เสน่ห์การท่องเที่ยวนครปฐมผ่านแรงบันดาลใจ
จากศิลปะการออกแบบ (ระยะที่ 1) 2559
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี
ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจาปี 2560 (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 80 ปี สะพานพระ พุทธยอดฟ้าฯ (2556)
2. 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญ (2556)
3. เตือนสติ 1 : คิดก่อนพูด (2557)
4. รุ่งอรุณแห่งความสุข (2558)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การจัดการความรู้ในสาขานวัตกรรมการออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์ ระยะที่ 1 บ่งชี้ แสวงหา สร้างและจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ (2559)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สาหรับระบบคมนาคมกรุงเทพฯ (2556)
2. ซ้อนทับ (2557)
3. สุกที่สุข (2558)
4. Creative Fine Arts Thailand (2559)
5. บรรจงราลึก (2559)
หัวหน้าโครงการ :
1. อารยธรรมลูกปัดโบราณสู่อนาคตการสร้างสรรค์ลูกปัดแก้ว (2556)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 4 (2557)
2. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต (2559)
3. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
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ชื่ออาจารย์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรนิ คราภรณ์

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

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานสร้างสรรค์ :
1. อย่างมีความหวัง (2558)
2. ต่างหูซุ้มลูกปัด (2559)
3. ภาชนะจากธรรมชาติ (2560)
4. nestle coco (2560)
5. Ascend into the sky (2560)
หัวหน้าโครงการ :
1. เครื่องประดับไทยพอเพียง : การสร้างสรรค์เอกลักษณ์งานออกแบบเครื่องประดับไทย เพื่อตอบสนองธุรกิจเครื่องประดับต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ยั่งยืนโดยการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2557)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเส้นใยกล้วย (2559)
3. โครงการส่งเสริมการวิจยั และการจัดการองค์ความรูเ้ รื่องเอกลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
แก่วงการ
อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงที่ 3 : หลัง
สมัยใหม่ไทยก้าวหน้า (2559)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. โครงการวิจัยการพัฒนาความหลากหลายของการผลิตยาสีร้อนขึ้นใช้เองในประเทศและต่อยอดสูผ่ ลงานเครื่องประดับ (ปีที่ 1
: 2557, ปีที่ 2: 2558)
2. โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ (2557)
3. เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ (2558)
4. โครงการวิจัย เรื่อง เหรียญ : โลหะประดับชีวิต (2559)
5. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ "เครื่องประดับ ธ สถิตในดวงใจ" (2560)
6. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุม่ D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี
ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจาปี 2560
7. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (ระยะที่ 1) (2560)
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. อนิจจังประดับกาย (2556)
2. Untitled, Mourning Flower, ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ หมายเลข 4 (2557)
3. Untitled ชุดผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัย เรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” (2558)
4. ประณีตศิลป์เพชรบุรี (2559)
5. พอเพียง (2559)
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ชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
6. เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ : ใยมะพร้าว (2560)
7. ใย ประดับ... ไย ประดับ? (2560)
8. Fibre-embellished Why-embellished? (2560)
การตีพิมพ์บทความ/ นาเสนอที่ประชุมวิชาการ :
1. การวิจัยทิศทางสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยในอนาคต: การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการต่อยอด
วัฒนธรรมพอเพียง เพื่อเตรียมการณ์ขยายผลธุรกิจสู่วงการเครื่องประดับสากล พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน, การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 HERP CONGRESS II, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1
(มกราคม): 63 วันที่ 22-24 ม.ค.2557
2. Glass Transmission: from the Experimence of Craftsman, The 11th Pacific Rim Conference of Ceramic
Societies 2015
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
ผลงานสร้างสรรค์ :
1. ทฤษฎีการเขียนทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
2. การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ (นิทรรศการ
ผลงานคณาจารย์ประจาปี 2556)
3. การออกแบบตราสัญลักษณ์เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลืน" (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2557)
4. ที่นั่งแบบขยายได้ (ได้รับสิทธิบตั รหมายเลข 1002003591 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559)
5. ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง (Public Product in The suburban) (นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจาปี 2560)
6. ฉลากสมุนไพร กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลบางไทรป่า (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตาบลวัดละมุด (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.
โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
8. กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ตาบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการ
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
9. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์ (ที่ปรึกษาออกแบบให้กับ นศ.โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2560)
6. อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว (บรรจุเมื่อวันที่ 5 ผลงานวิจัย
มิ.ย.60)
หัวหน้าโครงการ :
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบจากเรื่องราวของไปรษณีย์ไทยเพื่อเพิม่ คุณค่าให้กบั องค์กร (2561 บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด)

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
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ชื่ออาจารย์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
2. การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ รื่องยาสมุนไพรไทยในรูปแบบเกม กรณีศึกษา : เกมโอสถพระนารายณ์
(2560)
3. งานสร้างสรรค์อินเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบอินสตอลเลชั่นโดยใช้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
กรณีศึกษาผลงานชุด พูดจาภาษาดอกไม้ (2559)
ผู้ร่วมวิจัย :
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และโบราณสถานในสมัยทวารวดี” (Development of
Souvenir Prototype Products from Art object, Artifact and Historic Site in Dvaravati Period) (2561)
2. การสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการสหศิลป์แบบไทยสู่แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องรามเกียรติ์ (2561)
ผลงานสร้างสรรค์
1. อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ [Interactive Media Installation] นิทรรศการ “สืบสานตานานเสือเมืองสุพรรณ”,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี (2558)
2. The Close Encounter [สื่อผสม]. นิทรรศการ “The 13th Sino - Thai Great Oriental Art Exhibition” Host:
Yunnan Art Association, Dali University, and Burapha University 2558. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2558)
3. พูดจาภาษาดอกไม้ [Interactive Media Installation]. นิทรรศการ “ไทยทูเดย์ บ้านและสวนแฟร์ 2557: Photo Gallery”
นิตยสารบ้านและสวน, อิมแพ็คเมืองทองธานี (2557)
บทความวิชาการ
1. The Fear Experiences in Virtual Reality Interactive Media Installation: The Hospital Haunted” in The
Journal of ASEAN Research in ARTS AND DESIGN (JARAD), The Graduate School, The Indonesian Institute of
Arts Yogyakarta, Vol.2, No.1 (January - June) : p 71 – 78. (2015)
2. การสร้างสรรค์อินเทอร์แอคทีฟมีเดียจากแรงบันดาลใจทางสังคม และวัฒนธรรม กรณีศึกษา การทดลองเชิงปฏิบัติการของ
นักศึกษา” ใน รายงานการประชุมระดับชาติ “สังคม ความรู้และดิจติ อล ครั้งที่ 1, หน้า 449 – 460, เชียงใหม่ : วิทยาลัยศิลปะ
สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
3. The Culture Reactions: Experiments Interactive (Art) Experiences Workshop” in The 3rd Cross Cultural
Asian Art Education International Conference 2014, p 227 – 237, Korea : Sookmyung Women's University,
Seoul (2014)
ผลงานวิจัย
หัวหน้าโครงการ :
1. โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
(2556)

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
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ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560*
2. การพัฒนาแนวทางประกอบการใช้กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น (2556)
3. บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557)
4. รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชนบทไทย (งบประมาณเพื่อการวิจัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (2558)
5. การศึกษาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)
บทความวิชาการ/บทความวิจัย
1. บทปริทัศน์หนังสือ : Evaluation Theory, Models, & Applications. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2556)
2. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
3. การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ ลี้ยง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 (2557)
4. แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา กรณีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

*หมายเหตุ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
ผลงานทางวิชาการจานวนอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ตารางที่ 1.1-5 ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยประเภทอื่นๆ
ชื่ออาจารย์
1. ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. พลวัตชุมชนโบราณชายขอบจังหวัดสระแก้ว – บันเตียเมียนเจย (2554)
2. สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์
ทางศิลปศึกษา (2559)
3. การสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการสหศิลป์แบบไทยสู่แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องรามเกียรติ์ (2561)
4. การออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสาหรับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (2559)
5. รื่นรมย์สาราญ : การหาดุลยภาพของความหมายระหว่างประติมากรรม (2560)
6. ราชมรรคา : การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้อารยธรรมขอมในอีสานใต้ (2560)
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ชื่ออาจารย์
2. ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณิณท์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา

5. รองศาสตราจารย์.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

ผลงานวิชาการ**

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. ถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิน่ ผู้พูดภาษาตระกูลไท (2560)
2. ไท-ลาว : รายงานความก้าวหน้ารอบปีที่ 2 โครงการวิจัย "การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่าง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้าภาคกลางของประเทศไทย" (2554)
3. บ้านและเรือนพวนบางปลาม้า : จากเชียงขวางสู่ลุ่มน้าภาคกลางของไทย (2555)
4. โครงการภูมิปัญญา พัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทยเขินเชียงใหม่-เชียงตุง : รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ = Local wisdom development and relationship between the vernarcular houses of Thai-Kern in
Chiengmai-Chiengtung (2550)
5. ปัญญาสร้างสรรค์ในเรือนพื้นถิ่นอุษาคเนย์ : กรณีศึกษา ไทย ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ผ่านที่ว่าง มวล และชีวิต (2543)
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. โครงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงศิลปะโดยมุ่งเน้นการนาเสนออัตลักษณ์พื้นถิ่นย่านกุฎีจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน (2559)
2. อัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี (2558)
3. การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาจังหวัดสุพรรณบุรี
(2557)
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. เครื่องเงินเมียนมาร์ : การหาคุณค่าความงามทาง สุนทรียภาพ (2560)
2. การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนความเป็นอีสานของอาจารย์ไพโรจน์ สโมสร (2559)
3. สุนทรียภาพและคติสญ
ั ลักษณ์ในงานเครื่องน้าเกี้ยง เมืองหลวงพระบาง (2559)
4. เปรียบเทียบคติความเชื่อและรูปแบบของธรรมาสน์ในภาคอีสานและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ()2552)
5. ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองไทยวน : แนวทางการจัดการเชิงธุรกิจชุมชน อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (2552)
6. ชุมชนโบราณถิ่นเดิมโคราช : แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา (2552)
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. จิตรกรรมฝาผนังพุทธอุโบสถอีสานในบริบทสังคมวัฒนธรรม ท้องถิ่นสมัยประเทศสยาม (2560)
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระเพิ่มเติม กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาเซียน
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (2558)
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมแบบบูรณาการ เรื่องเสื่อกก (2557)
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ (2557)
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ชื่ออาจารย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

ผลงานวิชาการ**
5. สี่พันดอน : อัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนลาวลุ่ม กลุ่มพิเศษ ในเกาะดอนกลางสายน้าโขง ตอนใต้ สปป.ลาว (2554)
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. ศิลปหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว : การอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อต่อยอดภูมิปญ
ั ญาหัตถกรรมชุมชน (2558)
2. การศึกษาเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพจังหวัดนครปฐม (2560)
3. การสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบ (2560)
4. การออกแบบแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จติ พิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพ ฯ (2560)
5. ศิลปหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว : การอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อต่อยอดภูมิปญ
ั ญาหัตถกรรมชุมชน (2558)
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากเศษกระดาษ (2559)
2. ปัจจัยที่ทาให้เกิดการ ปิ๊งไอเดีย ของนักออกแบบมืออาชีพ ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ (2559)
3. ศิลปหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว : การอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อต่อยอดภูมิปญ
ั ญาหัตถกรรมชุมชน (2558)
4. การสร้างสรรค์ลายผ้าเอกลักษณ์ในท้องถิ่นอีสาน (2554)
5. แนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในวิถีชีวิตคนอีสาน (2550)
ผลงานวิชาการที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ
1. การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน (2558)
2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การออกแบบงานหัตถกรรมจักสานสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ทฤษฎีสี (2556)
3. การพัฒนาเส้นใยของต้นจากเพือ่ ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (2555)
4. การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติด (2555)

ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

**หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับเอก
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- อาจารย์ผู้สอน ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท/เอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา จึงได้ทาบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อขอ
ยกเว้นการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 2.2 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (ในที่นี้ ได้แสดงตัวอย่างตารางการกรอกข้อมูลที่หลักสูตรต้องรายงาน หากมีผู้สาเร็จการศึกษาในระยะต่อไป)
ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.10) (เฉพาะระดับปริญญาโท)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั ร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับที่

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั แิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ลาดับที่
ลาดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 0.80)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ลาดับที่
1

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้ (Spirit,
Brahmanism, Buddhism: Cultural Adornment).

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิ ม, รศ.ดร.สุภาวี ศิริน
คราภรณ์ และคณาจารย์

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขา
ฐานข้อมูล RIS
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3
ก.ย.-ธ.ค.60 หน้า 129 - 142

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าหนัก 1.00)
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการ
ประเทศที่จัด / เลขหน้า ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความวิจัย
หลักฐาน
ลาดับที่
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ /ตารางประกอบ
หลายครั้งก็ตาม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั ร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่ นประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
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ลาดับที่

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

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไทย/อังกฤษ)
1

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประจาปี 2560
2
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ไทย (ระยะที่ 1) 3 เม.ย.-1 ก.ค.60
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ลาดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

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

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, รศ.ดร.สุภาวี ศิ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
รินคราภรณ์, อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี,
คณาจารย์และคณะทางาน
อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์, อ.ดร.ยอดขวัญ กรมศิลปากร
สวัสดี และคณะทางาน
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

หลักฐาน
/ตารางประกอบ
หลักฐาน
/ตารางประกอบ
ฐานข้อมูล RIS
ฐานข้อมูล RIS

วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อ
รับรองการจดทะเบียน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่ นประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารา หนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

ตารา หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่ นประเมิน

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

ชื่องานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าหนัก 0.20)
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ลาดับที่

ชื่องานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้าหนัก 0.40)
1
ภาชนะจากธรรมชาติ

2
3

หมดจด
nestle coco

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิ ม

อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิ ม

แหล่งเผยแพร่

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

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

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

Pacific Rim International Exhibitions ณ หอศิลป์
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์
14-17 พ.ย.60

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

รายงาน
ประเมินผล
โครงการฯ

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.60)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าหนัก 0.80)
1
COLLECT
อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
2
Ascend into the sky
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ ชาตินยิ ม
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้าหนัก 1.00)

ตารางที่ 4.2-7 บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (ชื่อ
บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า)

ชื่อบทความวิจัยที่นาไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า)

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง
(citation)

หลักฐาน
/ตารางประกอบ

ตารางที่ 4.2-8 บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (ชื่อบทความ
วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือนปี และเลขหน้า)

ชื่อบทความวิจัยที่นาไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า)

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง
(citation)

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

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ผ่าน

ผ่าน

ได้มาตรฐาน

ผ่าน

ผ่าน

ได้มาตรฐาน

-

-

-

ไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

-

ไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา

-

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 3
ระดับ 3

3
3

ระดับ 3

ระดับ 3

3

= 3.00

ปานกลาง

ระดับ 3
13.33/ 4 =

3
3.33

100

5.00

66.67

3.33

186.67

5.00

0.00

0.00

ระดับ 3
= 3.11

3
ดี

ระดับ 3

3

9/3
ระดับ 3

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
3
หลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
3
2
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
5.60
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3
ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์
0
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
3
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ระดับ 3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
9.33/3
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ 3
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ระดับ 3

ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 10 จาก 10
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)

10 จาก
10 ข้อ
15/4

ระดับ 3

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

3/1 =
36.33/11

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตรฯ

ระดับ 4

4

ระดับ 3

3

ร้อยละ 100

5.00

= 3.75

ดี

ระดับ 3

3

3.00
3.30

ปานกลาง
ดี

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2
3
3
4
1
13

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
ประกอบ
ที่

I

3.00
3.11
3.00
3.05
ดี

P
ผ่านการประเมิน
4.00
3.00
3.75
ดี

O

(2.1, 2.2)
ไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

คะแนน
เฉลี่ย

3.00
3.11
3.75
3.00
3.30

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
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ทิศทางการพัฒนา
3.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 7.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 7.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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